Pressmeddelande

Göteborg den 18 oktober 2012

Forwood: Beslut om konvertibelemission
Vid extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ) igår, den 17 oktober 2012,
godkändes styrelsens beslut att genomföra en emission av konvertibler med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna.
Fulltecknad emission tillför bolaget cirka 39,9 MSEK, före emissionskostnader.
Likviden från konvertibelemissionen är huvudsakligen avsedd att användas för
rörelsekapital samt investeringar i mark och maskiner. Prospekt, folder och
anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att publiceras på
bolagets hemsida (www.forwood.se) senast i samband med att teckningstiden inleds.
Erbjudandet:
Erbjudandet skall omfatta högst 1 140 000 konvertibler av serie KV 1 A och 9 103 470 konvertibler av
serie KV 1 B.
 Avstämningsdag är den 9 november 2012. Sista dag för handel i bolagets A- respektive B-aktie inklusive
rätt att erhålla uniträtter (rätt att teckna) är den 6 november 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla
uniträtter är den 7 november 2012.
 För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) A-uniträtt och för varje befintlig aktie av serie B erhålls en
(1) B-uniträtt. För teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 A fordras sex (6) A-uniträtter och för
teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 B fordras sex (6) B-uniträtter.
 Teckningstiden löper mellan den 15 – 29 november 2012.
 Teckningskursen är 3,90 SEK per konvertibel.
 Antal aktier i Forwood innan emissionen uppgår till 6 840 000 A-aktier och 54 620 825 B-aktier.
 Det kommer inte att förekomma någon organiserad handel med uniträtter eller betald tecknad unit (BTU).
Konvertiblerna:
Konvertiblerna kan konverteras till A- respektive B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3,90
SEK per aktie. Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1 – 15 april och
1 – 15 oktober varje år med start 2013 och med slut den 15 oktober 2015. Lånet löper med en årlig
ränta om 10 procent fr.o.m. den 17 december 2012 t.o.m. den 30 december 2015. Räntan förfaller till
betalning halvårsvis i efterskott, första gången den 30 juni 2013.
Rådgivare:
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med emissionen.
VD Anders Karlsson kommenterar:
Vår närmast förestående målsättning är att komma igång med förvaltning av andra aktörers
planteringar med våra maskiner, vilket skulle kunna innebära tidiga intäkter och en möjlighet att börja
generera positivt kassaflöde inom två till tre år. Vi ser i dagsläget inga tecken på någon minskad
efterfrågan i teak och med den goda tillväxten av våra planteringar fortsätter verksamheten att
utvecklas enligt plan. För att finansiera den löpande förvaltningen av de befintliga planteringarna samt
finansiera ytterligare investeringar i mark och maskiner och därmed arbeta vidare mot vår vision och
målsättning har vi nu beslutat om en konvertibelemission. Jag välkomnar såväl befintliga aktieägare
som allmänheten att växa med oss och ta del av en miljövänlig investering.
För ytterligare information:
Anders Karlsson, VD
Tel. 0703-82 97 40
Forwood Aktiebolag (publ) investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med
en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar. Forwood äger,
förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke
samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i
Centralamerika. Forwood är miljöcertifierat och är genom en aktiv miljöinsats en trygg och långsiktig
leverantör av skogsrelaterade produkter och tjänster.

