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Euroforest AB (publ) ägde per den 31 mars 2016, 15 906 hektar mark varav 14 437 hektar är 
skogsmark och 1 469 är jordbruks, ängs – eller inägomark. Av den totala arealen finns 13 626 hektar i 
Litauen och 1 989 hektar i Lettland samt 291 hektar i Estland. Totalt virkesförråd uppgår till ca 
2 190 000 kubikmeter stående skog och den årliga tillväxten är ca 85 000 kubikmeter. 
Skogsförvaltningen sköts via lokala dotterbolag under kontroll av Natpec Invest AB. 
 
 
Skogsförvaltning – budget och utfall 
Under 2016 förväntas tillväxten uppgå till minst 85 000 m3 med en budgeterad avverkning om 
70 000 m3. Det budgeterade resultatet för helåret 2016 uppgår till ca 7 mkr eller 3,15 kr per aktie. 
Sett över alla verksamhetsår har den genomsnittliga avverkningsandelen varit ca 65 % av årlig 
tillväxtvolym vilket bedöms vara en uthållig nivå för att långsiktigt öka bolagets totala virkesförråd 
och därmed värdet på skogsinnehavet. Samtidigt skapas förutsättningar för en årlig utdelning till 
bolagets ägare. 
 
Under första kvartalet avverkades och såldes ca 1 200 kubikmeter vilket är väsentligt lägre än 
budgeterat. Förklaringen ligger i att försäljningen av rotposter minskat drastiskt vilket föranlett att 
bolaget övergått till att själva sköta sina avverkningar och istället sälja virket vid bilväg direkt till 
industrin. För att kunna göra denna förändring krävs ytterligare personal samt upprättande av 
kontrakt med köpare mm. Detta tar tid i anspråk och bedömningen är att bolaget får svårt att nå den 
budgeterade volymen på 70 000 m3 för helåret 2016 vilket påverkar det budgeterade resultatet för 
2016 negativt. Däremot bedömer bolaget att prisbilden förbättras något genom denna förändring 
och att priserna kommer att överstiga budgeterad nivå vilket påverkar resultatet positivt.  
 
Övrig skogsförvaltning löper enligt budget och i bolagets rapport för Q2 2016 kommer en prognos för 
avverkningsvolymer, virkespriser och resultat för helåret 2016 att lämnas.    
 
 
Försäljning av skogar i Estland och Lettland 
Bolagets styrelse har tagit ett strategiskt beslut att koncentrera investeringar och skogsförvaltning till 
verksamheten i Litauen och avveckla verksamheten i både Estland och Lettland. Genom denna 
förändring kan bolaget ytterligare öka sina aktiviteter i Litauen och utnyttja sin unika position i landet 
för att skapa ytterligare värden för bolagets ägare. Försäljningsprospekt har därför upprättats för 
bolagets skogar i Estland och Lettland och lämnats ut till potentiella köpare. Bolaget räknar med att 
kunna slutföra båda dessa affärer innan årets slut.  
 
 
Övrigt 
Den 21 april hålls årsstämma i Linköping och den 24-25 maj genomförs en resa med ca 20 aktieägare 
till Litauen där man besöker bolagets skogar samt gör ett industribesök.  
 
För ytterligare information om verksamheten hänvisas till www.euroforest.se 
 
 

http://www.euroforest.se/

