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Latvian Forest Company AB bildades hösten 2009
och erbjuder möjligheten att investera i skog. De
jämförelsevis låga prisnivåerna på skog i Lettland
gör att möjligheterna bedöms vara betydligt större
än vid investeringar i tillgångar av liknande slag i
t ex Sverige.

F O N D K O M M I S S I O N

Detta är Latvian Forest Company
Latvian Forest Company AB erbjuder möjligheten att investera i skogsfastigheter utan de åtaganden det innebär att vara direkt ägare av en
enskild fastighet. De jämförelsevis låga prisnivåerna på skog i Lettland
gör samtidigt att möjligheterna för en investerare bedöms vara betydligt
större än vid investeringar i tillgångar av liknande slag i t ex Sverige.
Målet med verksamheten är att på sikt generera avkastning åt aktieägarna på tre sätt:

1.
2.
3.

En förväntad framtida uppvärdering av marknadspriser för
skogsfastigheter i Lettland.
Bedriva en effektiv skogsförvaltning på de fastigheter som
ägs i syfte att maximera aktieägarnas långsiktiga avkastning.
Skapa ett större fastighetspaket som är attraktivt för uppköp
vid eventuell exit.

Investeringar i realtillgångar
Skog utgör en realtillgång och är en investering i en värdebeständig och
historiskt eftertraktad tillgång. Skogen växer kontinuerligt och ökar därigenom den totala tillgångsmassan. Priserna på skogsfastigheter i Lettland ökade kontinuerligt fram till och med 2008, men i samband med
den ekonomiska krisen föll dessa. Generellt ligger prisnivåerna på 1030 procent av de svenska. Flera faktorer talar för att förutsättningarna
kommer att vara gynnsamma för fortsatta investeringar i Lettiska skogsfastigheter och bedömningen är att köpare kan vänta sig god framtida
avkastning till relativt låg risk.
Emission för fortsatta fastighetsförvärv
Syftet med den emission som nu genomförs är att möjliggöra för fler
fastighetsköp och fortsatt expansion. Samtidigt är förhoppningen att
emissionen ska bidra med fler aktieägare i syfte att skapa en bättre likviditet i aktiehandeln på AktieTorget. Bedömningen är att förutsättningarna är positiva för en fortsatt expansion genom förvärv av fler fastigheter och att möjligheterna för investerare därmed är goda.

Värdering och uppskattat substansvärde
En uppskattning av substansvärdet görs kontinuerligt. Denna
uppskattning bygger på flera faktorer och ske ge en bild av ett
tänkt värde i Bolaget baserat på de förvärv som gjorts, uppskattning av virkesförråd, marknadspriser för timmer och mark m m.
Vidare görs en officiell värdering en gång per år i samband med
årsbokslutet. Huvudsyftet med den officiella värderingen är att
säkerställa att det inte finns några nedskrivningsbehov.
Substansvärdet per aktie (justerat för antal aktier som upptagna
lån motsvarar) uppskattas vid utgången av oktober till ca 10,00
kr. Det innebär ett totalt uppskattat värde om ca 31,4 Mkr på
Bolaget. I jämförelse med Sverige skulle en liknande areal och
virkesförråd motsvara ca 94 Mkr i förvärvskostnad. Enbart
skogsmarken skulle motsvara ca 69 Mkr i Sverige. Vid emissionskursen 7,00 kr värderas den stående volymen till ca 100
kr per kubikmeter om hänsyn tas till markvärdet.

Affärsmodell och Strategi
Förvärven av skogsfastigheter finansieras genom nyemissioner som tillför kapital från externa investerare. Finansiering sker etappvis allt eftersom fastigheter förvärvas. Expansionstakten, och därigenom även
finansieringsbehoven styrs i huvudsak av möjligheterna till lämpliga förvärv. Målsättningen är att en så stor del som möjligt av investerarnas
medel ska användas till fastighetsköp. De ska inte användas för att finansiera den löpande verksamheten. Kostnaderna för själva verksamheten ska istället bäras av den löpande skogsförvaltningen och de intäkter som genereras där. Verksamheten ska således vara självfinansierande över tid och därför är en stor del av av Bolagets kostnader rörliga.
Välfungerande och kostnadseffektiv organisation
Ett befintligt kontaktnät och samlade erfarenheter utgör grunden för
Latvian Forest Co som det ser ut idag. Den initiala finansieringen kom
från grundare och närstående och de första fastigheterna förvärvades
under inledningen av 2010. Målet var att växa i den takt som tillgången
på lämpliga förvärvsobjekt och finansieringen medgav. Under de tre år
som förflutit sedan Bolaget grundades har en kostnadseffektiv och väl
fungerande organisation etablerats som uppvisat en god förmåga att
förvärva fastigheter till attraktiva priser.
Verksamheten behöver inte uppnå en viss storlek
Så som verksamheten är uppbyggd och strategin är formulerad behöver
inte Latvian Forest Co uppnå en viss storlek för att investeringen för enskilda investerare ska kunna slå väl ut. Det fastighetsinnehav som finns
idag bedöms vara tillräckligt för att över tid kunna generera nog med löpande omsättning i syfte att kunna täcka kostnaderna för den nuvarande
expansionsinriktade organisationen. Målet är således en pågående expansion till dess att det inte längre bedöms vara gynnsamt för existerande och nya aktieägare att göra fortsatta investeringar.
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Status och fastighetsinnehav
Latvian Forest Company har sedan bildandet finansierats med sammanlagt ca 18,5 Mkr genom nyemissioner. Vidare hade lån om ca 3,5 Mkr upptagits inom den
kreditram som ställts till Bolagets förfogande.
Investeringar i fastigheter har skett kontinuerligt sedan
start och innehaven uppgick i oktober 2012 till sammanlagt 1 898 hektar. Av dessa var 1 270 skog, 514
jordbruksmark och 114 annan mark. Det totala virkesförrådet uppgick samtidigt till ca 134 000 kubikmeter.
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Det genomsnittliga förvärvspriset per kubikmeter sedan
start är ca 140 kr. Om även värdet på jordbruksmarken
beaktas är det genomsnittliga förvärvspriset ca 110 kr
per kubikmeter. Det genomsnittliga förvärvspriset per
hektar uppgår till ca 9 900 kr. Totalt hade fastigheter
för ca 18,5 Mkr förvärvats. Antalet enskilda fastigheter
uppgår till 102 st.
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Det genomsnittliga förvärvspriset i Sverige (i jämförbara tillväxtzoner) var ca 550 kr per kubikmeter (halvår
2012).
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Verksamhetsområde
Fokus ligger i den norra/nordöstra delen av Lettland med fokus kring
staden Valmiera. Priserna på fastigheter i detta område är visserligen
något högre än i den östra delen av landet, men fördelarna med att

Kraslava

bygga ett innehav i detta område anses överväga. En huvudanledning
är att Bolaget har väletablerade kontakter och nätverk i området och en
god kunskap om marknaden där. En annan är att infrastrukturen är god
med närhet till kunder och underleverantörer.
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Teckning av Units med stöd av uniträtter
Direktregistrerade aktieägare erhåller förtryckt emissionsredovisning
med vidhängande inbetalningsavi samt särskild anmälningssedel. I det
fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning används den förtryckta inbetalningsavin. I det fall ett annat antal utnyttjas för teckning,
t ex genom att uniträtter köpts eller sålts, ska den särskilda anmälningssedeln användas. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Avanza
Bank på tel. 08-562 251 22. Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget
är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen
information från Euroclear. Teckning och betalning ska istället ske enligt
anvisningar från respektive förvaltare.
Teckning av Units utan stöd av uniträtter
Direktregistrerade aktieägare som önskar teckna Units utan stöd av
uniträtter gör detta genom att den särskilda anmälningssedeln under
”Anmälan 2” ifylles, undertecknas och skickas eller faxas till Avanza
Bank.
Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna Units utan stöd av
uniträtter gör detta enligt anvisningar från respektive förvaltare.
För de som inte är aktieägare och som önskar teckna Units utan
stöd av uniträtter fyller i ”Intresseanmälan för teckning av Units utan
stöd av uniträtter” (som finns att hämta på www.latvianforest.se och
www.gwkapital.se) och skickar denna till Avanza Bank.

Hänvisning till investeringsmemorandum
Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga
memorandum som upprättats. Alla investeringar i aktier är förenade med risktagande. I investeringsmemorandumet för Latvian Forest Co AB (publ) finns en beskrivning av de potentiella
risker som är förknippade med Bolaget och dess aktie. Innan
ett investeringsbeslut kan fattas skall dessa risker tillsammans
med övrig information i det kompletta memorandumet noggrant
genomläsas. Memorandumet för Latvian Forest Co AB (publ)
finns tillgängligt för nedladdning på www.latvianforest.se samt
via www.gwkapital.se.

2012-11-19 – 2012-12-07
7,00 kronor per B-aktie

1 teckningsoption
Teckning:
Varje teckningsoption ger rätt att
teckna ytterligare en B-aktie i Latvian Forest Co AB
för 9,00 kr under perioden 2014-03-03 – 2014-05-30

Villkor
Företrädesrätt:

Emissionskurs:
Avstämningsdag:
Sista dag för handel
inkl uniträtt:
Teckningstid:
Handel med uniträtter:
Beräknat datum för
offentliggörande av utfall:

Varje tre (3) befintliga aktier, oavsett serie, berättigar till teckning av
en (1) Unit. Varje Unit består av en
(1) nyemitterad B-aktie i Bolaget
och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
7,00 kronor per Unit
14 november 2012
9 november 2012
19 november – 7 december 2012
19 november – 4 december 2012
12 december 2012

Varje (1) teckningsoption medför en rätt att under perioden
2014-03-03 – 2014-05-30 teckna en (1) ny B-aktie till en
kurs om 9,00 kronor. Nyemissionen omfattar högst 1 047 708
Units. De erbjudna aktierna i Nyemissionen motsvarar högst ca
25 procent av aktiekapitalet och högst ca 21 procent av rösterna i Bolaget efter genomförd emission men före utspädning.
Nyemissionen tillför Bolaget högst cirka 7,3 Mkr före avdrag för
emissionskostnader, som beräknas uppgå till ca 0,9 Mkr. Utnyttjas samtliga i denna nyemission högsta antal teckningsoptioner kan ytterligare högst ca 9,4 Mkr tillföras. Vid överteckning
kan styrelsen besluta om övertilldelning av ca 715 000 Units
motsvarande ca 5 Mkr.
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