
 

 
 
Rapport från årsstämman den 27 april 2017  

  
Årsstämma har hållits i Euroforest AB (publ) den 27 april i Linköping. Årsredovisningen för 
Euroforest AB (publ) lades fram och fastställdes av stämman. Revisorerna tillstyrkte 
ansvarsfrihet för styrelsen, verkställande direktören och Förvaltaren och stämman beslutade 
att ge ansvarsfrihet åt styrelsen, verkställande direktören och Förvaltaren för räkenskapsåret 
2016. Årsredovisningen finns publicerad i sin helhet på www.euroforest.se 
 
Stämman beslutade att välja in två nya ledamöter i styrelsen, Sven Jemsten och Leif 
Erlandsson samt att välja om Patrik Lingårdh till styrelseordförande. Stämman beslutade 
även att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission fram till nästa årsstämma 
2018. 
 
Förvaltarens kommentar 
Efter avdrag för jämförelsestörande poster visar skogsförvaltningen ett nollresultat vilket är 
väsentligt sämre än budget. Bakomliggande orsaker är prisfall på virke under året med ca 
18%, lägre avverkningsvolymer p g a av sämre virkespriser samt extra kostnader för 
skogsvård. Första kvartalet 2017 har dock visat på en återhämtning av både virkespriser och 
volymer vilket ger gott hopp för ett förbättrat resultat 2017. 
 
Under hösten 2016 beslutade styrelsen att påbörja förberedandet av en försäljning av 
bolagets skogar i Litauen och därefter en slutlig avveckling av Euroforest. Organisationen i 
Litauen anpassades därför från 15 till 6 anställda och investeringar sker numera endast i 
grannfastigheter till befintligt innehav. Därutöver läggs fokus på att kunna beskriva och 
analysera befintligt innehav för att underlätta en försäljning. 
 
Även förändringen i styrelsen är ett led i denna sista fas i bolagets utveckling. Med de nya 
ledamöterna får styrelsen en stark ägarrepresentation och aktuell erfarenhet av 
internationella affärer / bolagsöverlåtelser vilket är av stor vikt för att göra ett lyckat avslut.  
 
Styrelseordförande Patrik Lingårdh avtackade tidigare ledamöterna Carl Henric Kuylenstierna 
och Almar Burvall för deras insatser i styrelsen. Båda dessa ledamöter har varit med sedan 
starten av det som då kallades Realfond Skog och som sedan utvecklades till dagens 
Euroforest, och de har båda bidragit stort till utvecklingen av Euroforest. 
 
Bolagets nya styrelse kommer att fokusera på att genomföra en försäljning av samtliga 
skogstillgångar i Euroforest vilket idag uteslutande utgörs av skogsmark i Litauen.  
 
Linköping den 28 april 2017 
 
Styrelsen i Euroforest AB (publ) 
 

http://www.euroforest.se/

