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FIM Skog
Specialplaceringsfond som investerar i finländska
skogsfastigheter

Faktablad

Fondförvaltarens kvartalskommentar 17.12.2018

Fondförvaltare

Fonden har nu verkat i drygt två år, och dess tillgångar har ökat till drygt 50 miljoner euro.
Fonden har cirka 5 000 andelsägare.

Timo Hakulinen
Fondandelens värde (EUR)
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Ur fondens perspektiv var året en enda fest, även om början av året präglades av nyheter om
snöskador och svåra drivningsförhållanden. Under de senaste åren har skogsindustrin investerat
kraftigt i Finland, och i år har detta avspeglats i en kraftig uppgång i rotpriserna. Skogsägare har
således kunnat vara nöjda med de goda avverkningsinkomsterna.
Årets sista kvartal visade också att även om aktiemarknaden kan fluktuera kraftigt så fungerar
investeringar i skog som ett bra balanserande element i den totala portföljen. Fondens
avkastning kommer även i år att landa rejält på plus och överträffa målen. Framöver kommer
avkastningen dock att plana ut när förändringarna i rotpriserna och markens värde jämnas ut.
Men skogens biologiska tillväxt ökar, och därigenom jämnar skogsbeståndens värdeuppgång väl
ut en eventuell minskning i avverkningsinkomsterna.
På sommaren fick portföljen inte många nya skogslägenheter, eftersom många affärer sköts upp
över värdeberäkningen till sista kvartalet. Under sista kvartalet slutförde vi dock många bra
affärer. Några avtalade affärer sköts visserligen upp till följande år, vilket jämnar ut inflödet av
bra nya skogslägenheter till fondportföljen.
I början av året utdelade fonden avverkningsintäkter från 2017 till investerarna i form av
avkastningsandelar. I år är avverkningsvolymen nästan tredubbelt större än i fjol. Redan
avverkningen under innevarande år enligt den ursprungliga planen var nästan dubbelt större än
året innan, men vinterns snöskador ökade avverkningsvolymen.
Avverkningarna börjar vara över för i år, och nästa år blir avverkningsvolymen något mindre än i
år. Vi agerar på detta sätt för att vi inte vill överskrida medelvärdet för den planerade
avverkningsvolymen som fastställts enligt principerna för ett hållbart skogsbruk. Detta innebär
att vi strävar efter att avverka mindre skog i genomsnitt än vad trädbeståndet växer för att för vår
del hålla kolsänkorna i schack och möjliggöra ett hållbart utnyttjande av skogarna även i
framtiden.
I januari för ett år sedan certifierade vi resten av fondens skogar. Nya gårdar som förvärvas
certifieras alltid efter att lagfarter har beviljats, styckningar förrättats och skogarna inventerats.
För närvarande är cirka 70 procent av fondens skogar FSC-certifierade och resten är PEFCcertifierade.
Investerarnas intresse för realegendom, såsom skog, har ökat i år, vilket avspeglas i
nettoteckningarna. Detta beror på den låga räntenivån och volatiliteten, eller prisvariationen, på
aktiemarknaden. Dessutom ökar intresset för att investera i skogsegendom tack vare de positiva
utsikterna för efterfrågan på virke. I år kommer vi säkert också att få se nya avverkningsrekord i
finska skogar. I Finland har man byggt och bygger nya produktionsanläggningar som ytterligare
ökar efterfrågan på och användningen av virke.

Faktablad
Startdatum

14.10.2016

Fondkapital

51,6 MEUR

Kapital investerat av fondandelsägare

51,6 MEUR

Kapital investerat med lånefinansiering
Minsta insättning

0 MEUR
A-serie 5 000 EUR
C-serie 1 000 000 EUR

Antal andelsägare
ISIN-koder

5 022 st
FI4000220330 (A)
FI4000220389 (C)
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Fondens 10 största investeringar
Skogsfastighet

Placeringar i landskapen, hektar
Av nettovärdet

Volo i Vieremä kommun

19,79 %

Timola i Sotkamo kommun

18,09 %

Parree i Lieksa stad

13,20 %

Oravijoki i Hyrynsalmi kommun

7,68 %

Pimeälehto i Paltamo kommun

7,15 %

Kuumu i Kuhmo kommun

6,01 %

Lammasperä i Kuhmo kommun

2,54 %

Effoinaho i Karkkila stad

2,53 %

Ristikorpi i Kuhmo kommun

1,78 %

Puikkokoski i Paltamo kommun
Totalt
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Nyland 2 %
Mellersta Finland 3 %
Norra Österbotten 5 %
Norra Karelen 13 %

Kajanaland 58 %
Norra Savolax 19 %

1,37 %
80,14 %

Denna rapport är inte en uppmaning till att teckna fondandelar. Den har gjorts enbart i informationssyfte. Trots att noggrannhet iakttagits vid
uppgörandet av rapporten, och trots att man strävat efter att försäkra sig om siffrornas och den använda informationens riktighet, kan vi inte
ansvara för eventuella fel och brister i rapporten. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Andelarnas värde och den
avkastning de ger kan både stiga och sjunka. Placerarna får därför inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga placering. Värdet på
placeringsinstrumenten varierar med marknaden, samtidigt som också förändringar i valutakurser samt fondens provision påverkar den
avkastning placeraren uppnår. Fonden strävar inte efter att följa eller kopiera ett använt jämförelseindex eller dess avkastning. Jämförelseindex
används för att ge en bild av den avkastning som de instrument i vilka fonden kan placera ger. Fondens nyckeltal beräknas på basen av de 12
senaste månaderna. Avkastningen för alla fonder baserar sig på tillväxtandelar. Översikten och det i enlighet med informationsskyldigheten
sammanställda fondprospektet fås avgiftsfritt från fondbolaget eller på nättjänsten www.fim.com. Elite- och Morningstar-klassificeringarna är
de färskaste tillgängliga klassificeringarna vid sammanställandet av månadsöversikten. Fondens avgifter framgår av fondens faktablad och
prislistan för FIM Fonder.

