Inbjudan

Grönt är skönt även efter pandemin –
omvärldsläget och skogen som
framtidsinvestering
Att äga skog är ofta en långsiktigt lönsam investering. Hur ser prisutvecklingen ut på
skogsfastigheter och vilka verktyg kan man arbeta med för att förstärka lönsamheten samtidigt
som man bedriver ett hållbart skogsbruk? Och hur påverkar omvärldsläget med den pågående
pandemin skogsinvesteringar? Du är varmt välkommen att delta på vår samarbetspartner
Swedbanks webbinarium där detta men även resultatet av Skogsbarometern 2020 kommer att
diskuteras.
Medverkande och teman:
Olof Manner, senior rådgivare, Swedbank – Hur påverkar coronapandemin den globala handeln?
Kerstin Hallsten, chefekonom, Skogsindustrierna – Vad innebär brexit för svensk skogsindustri?
Per Skargren, segmentschef, Skog och Lantbruk, Ludvig & Co – Hur utvecklas värdet på skogsfastigheter
just nu?
Ingvar Bartholdsson, skog- och lantbruksansvarig, Falkenbergs Sparbank och Ulf Möller, segmentsansvarig,
Skog och Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna– Så ska man förstå Skogsbarometern 2020 – vilka är de
viktigaste medskicken?
Webbinariet modereras av Josefine Uppling, chef för Public Affairs på Swedbank.
Du kan ställa en fråga till talarna när du anmäler dig och det finns även möjlighet att ställa frågor direkt
under sändningen via chattfunktion – webbinariet avslutas med en frågestund.
Ytterligare talare kan tillkomma till webbinariet.
Datum & tid:
Anmälan:

Torsdagen den 26 november, kl. 10.00-11.00
Se länk i meddelandet
Du slussas då vidare till webbinarieplattformen ON 24 där du registrerar dig

Genom att jag anmäler mig till detta event är jag medveten om att Swedbank tar emot och hanterar de personuppgifter jag lämnar i min
anmälan. Information om hur Swedbank hanterar personuppgifter läser du på swedbank.se/gdpr.

När du anmäler dig får du länk till webbinariet i bekräftelsen. Du får även en påminnelse 15 minuter innan
vi startar. Kan du inte delta när webbinariet sänds finns det även möjligt att se det i efterhand. När du
anmäler dig kommer du få ett mejl när den inspelade versionen finns tillgänglig.
Varmt välkommen!
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