
 

 

Information om nyemission av preferensaktier av serie B till aktieägarna i Baltic Forest Fund 
1 AB (publ) 

Styrelsen i Baltic Forest Fund 1 AB (publ), org.nr 556863-4769 (”Bolaget”), beslutade den 13 
december 2019, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2019, om nyemission av högst 
31 500 preferensaktier av serie B till aktieägarna i Bolaget. 

Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets balansräkning genom att använda likviden från 
nyemissionen till att återbetala ett lån till J&O Forest Fund Ltd. om 2,1 Mkr jämte ränta per 
återbetalningsdagen samt för att täcka emissionskostnader. 

Bolagets aktieägare har rätt att teckna de nya aktierna i enlighet med vad som anges i 
styrelsens beslut som biläggs för närmare information om nyemissionen. Kurs för varje 
tecknad i emissionen är 70 kronor och teckningsperioden löper från och med 30 december 
2019 till och med 17 januari 2020. För vidare information om teckning av aktier i emissionen 
hänvisas till de anmälningssedlar som kommer distribueras till de aktieägare som är 
registrerade i den av Euroclear förda aktieboken per den 23 december 2019. 

_______________________ 

Stockholm den 13 december 2019 

Baltic Forest Fund 1 AB (publ) 

Styrelsen 
  



Bilaga 

 

Styrelsens beslut om emission av preferensaktier av serie B 

Styrelsen beslutar med stöd av bemyndigande om en företrädesemission av högst 31 500 
preferensaktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 7 875 kronor 
(”Företrädesemissionen”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de som på avstämningsdagen för 
Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. En (1) befintlig aktie 
berättigar till en (1) teckningsrätt och åttio (80) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny 
preferensaktie av serie B. 

2. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt teckna aktier ska vara måndagen den 23 december 2019. 

3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall tilldelning ske till 
de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare 
per avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal 
teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte 
kan ske, genom lottning.  

4. För varje tecknad aktie ska erläggas 70 kronor. 

5. Teckning ska ske genom betalning under tiden från och med den 30 december 2019 till och 
med den 17 januari 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag 
för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket 
och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

7. De nya aktierna omfattas av följande förbehåll: inlösenförbehåll. 

8. Styrelsen, eller den styrelsen, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli 
erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear 
Sweden AB. 

 

_______________________ 

 


