
 

 

Dasos Capital förvärvar Euroforests skogar i Litauen 

Euroforest AB (publ) och Dasos Capital Oy har den 22 oktober 2018 avtalat om att Euroforest AB 

(publ) säljer sin litauiska skogsmarksportfölj till ett konsortium lett av Dasos och bildat av Dasos 

Timberland Fund II och dess nyckelinvesterare. Dasos fond förvärvar Euroforest AB:s (publ) hela 

verksamhet i Litauen. 

"Euroforest har sedan 2009 varit en föregångare i att investera i litauiska skogstillgångar. Efter en 

intensiv och framgångsrik förvärvsfas har skogsportföljen nu nått en kritisk massa och Euroforests 

investeringar i Litauen har nått sitt slut i enlighet med bolagets affärsplan. Vidare utveckling av den 

etablerade skogsportföljen skulle kräva betydande investeringar i ytterligare skogstillgångar och i 

avancerade skogsförvaltningssystem. Behovet av konsolidering och nuvarande status på 

skogsportföljen möjliggör en naturlig överföring av tillgångarna till en ny ägare. Jag skulle vilja ta 

tillfället i akt att tacka Euroforests investerare för kontinuerligt stöd under de senaste åren. Jag är 

också glad att de litauiska tillgångarna även fortsättningsvis kommer att vara i goda händer då de 

kommer att förvaltas av ett så välrenommerat och kompetent företag som Dasos." Säger Patrik 

Lingårdh, grundare och Ordförande för Euroforest AB (publ). 

 

"Dasos har redan en stark närvaro i Östersjöområdet där efterfrågan på virke växer snabbt, och 

därför är vi väldigt nöjda med att kunna genomföra den här transaktionen med Euroforest. Den stora 

skogsportföljen samt rätten till förstahandsköp av intilliggande skogsfastigheter kommer att kunna 

ge oss den skala som behövs för en effektiv verksamhet. Vi uppskattar det utmärkta arbetet som 

Patrik har gjort i Litauen med att konsolidera en stor skogsportfölj av hög kvalitet på en mycket 

fragmenterad marknad. Vi är övertygade om att vi nu kan ta den förvärvade portföljen till nästa nivå 

genom att fokusera på hållbar certifierad skogsförvaltning med moderna informationssystem för 

skogsförvaltning. Vi kommer att ha stor nytta av vår erfarenhet av att förbättra skogstillgångarna i 

regionen ", säger Olli Haltia, verkställande direktör för Dasos Capital Oy. 

Euroforest AB (publ) (www.euroforest.se) är ett svenskt bolag med huvudkontor i Linköping. Bolaget 

förvärvar och förvaltar skogsmark i Europa för att skapa reellt aktieägarvärde. Aktierna i Euroforest 

AB (publ) handlas på Alternativa aktiemarknaden, Sverige. 

Dasos Capital Oy (www.dasos.fi) är baserat i Helsingfors, Finland och är investeringsrådgivare till 

institutionella investerare, kapitalfonder, privata banker, Family Offices och andra kunder som är 

intresserade av hållbara internationella skogsinvesteringar. Dasos strävar efter avkastning i form av 

nettokassaflöden från hållbar skogsförvaltning, skogscertifiering och utnyttjande av identifierade 

marknads- och förvaltningsineffektiviteter. 

För ytterligare information: 

Patrik Lingårdh, Euroforest AB, +46 (0)70 629 4322 

Olli Haltia, Dasos Capital Oy +358 40 901 0338 

 


