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Euroforest AB (publ) ägde per den 31 september 2017, 15 189 hektar mark varav 14 191 
hektar skogsmark och 998 hektar jordbruks-, ängs – eller inägomark. Bolagets marker är 
belägna uteslutande i Litauen med högst koncentration i östra delen av landet. Totalt 
virkesförråd uppgår till ca 2 307 000 kubikmeter och den årliga tillväxten uppgår till  
ca 91 000 kubikmeter.  
 
 
Indikativa bud 
Med anledning av det beslut som togs i början av 2017 att påbörja en försäljningsprocess av 
Bolagets resterande skogsinnehav har ett antal aktiviteter lett till att Bolaget diskuterat en 
möjlig affär med en handfull intressenter. Detta har i sin tur lett till att Bolaget erhållit skarpa 
bud från ett par potentiella köpare. 
 
Styrelsens ambition är att inom kort underteckna en avsiktsförklaring med den part som 
bedöms vara den bästa köparen, där man är överens om att försöka föra affären i mål. 
Viktigt att notera är att en sådan överenskommelse inte är bindande för någon part utan 
endast en överenskommelse om att försöka genomföra en affär under vissa förutsättningar. 
 
En av de viktigaste aspekterna är förstås priset, men det finns även andra viktiga aspekter 
som ligger till grund för en affär. De prisindikationer som givits och som styrelsen bedömer 
som rimliga skulle vid en slutlig överenskommelse, efter avdrag för kostnader och incitament 
samt vid en eurokurs på 9,5 SEK innebära ett inlösenpris på ca 200 kr per B-aktie och 
omfatta samtliga B-aktier i Bolaget. 
 
Handeln med Bolagets B-aktie på Alternativa aktiemarknaden är stoppad och om affären 
slutligen genomförs kommer handeln inte att tas upp igen. 
 
Målsättningen är att stänga affären innan året är slut och att inlösen av Bolagets B-aktier 
sker i början av 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Skogsförvaltningen Q3, 2017 
Till och med september 2017 uppgår virkesförsäljningen till 21 277 m3 vilket är något över 
budget för 2017. Merparten av den avverkade volymen utgörs av slutavverkning eller så 
kallade ”sanitary cuttings” och ca 1 500 m3 utgörs av gallring. Årsvolymen beräknas hamna 
på 25 000 m3 eller strax däröver vilket följer budgeten väl. Genomsnittligt nettopris för den 
avverkade volymen är 29 Euro per kubikmeter vilket är något högre än budgeterat. 
Prognosen för helåret avseende priset per avverkad kubikmeter är 30 euro per m3.  
 
Plantering har utförts på 93 hektar kalmark och röjning har gjorts i 46 hektar ungskog vilket 
är väl i linje med vad som är budgeterat för 2017. Nya skogsbruksplaner har tagits fram på ca 
150 hektar hittills under 2017 vilket är något under budget. Kostnaderna för skogsvård och 
skogsbruksplaner ligger på förväntade nivåer.  
 
 
Resultatet 
Bolaget har inte tagit fram något delårsbokslut under 2017 och redovisar inget resultatutfall 
för årets tre första kvartal. Budgeten för 2017 ligger på ett nollresultat där ambitionen är att 
täcka alla kostnader men inte generera mer resultat än så. Verksamheten följer budgeten väl 
och prognosen för helåret kvarstår på ett resultat kring noll. 
 
Anledningen till att inte generera ytterligare resultat för 2017 genom större 
avverkningsvolymer är att fokus ligger på att i närtid genomföra en försäljning av Bolagets 
hela skogsinnehav i Litauen. 
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