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Göteborg den 28 november 2012

Forwood: Förlängd teckningstid
Styrelsen i Forwood Aktiebolag (publ) har beslutat att förlänga teckningstiden i den
pågående emissionen till den 7 december 2012.
Forwood har fått många frågor kring emissionen bland annat som en följd av att bolaget nyligen
anslutits till Euroclear Sweden AB. Styrelsen i Forwood har därför beslutat att förlänga teckningstiden
till den 7 december 2012 för att ge intresserade investerare mer tid för att kunna fatta välgrundade
investeringsbeslut.
Vid frågor kontakta Sedermera Fondkommission AB på telefon 0431-47 17 00 eller e-post
nyemission@sedermera.se.
Erbjudandet:
 Teckningstiden löper till och med den 7 december 2012.
 Teckningskursen är 3,90 SEK per konvertibel.
 Den som på avstämningsdagen den 9 november 2012 var registrerad som aktieägare erhöll en
(1) uniträtt för varje befintlig aktie. För teckning av en (1) konvertibel fordras sex (6) uniträtter.
Innehavare av B-aktier erhöll uniträtter inbokade på respektive VP-konto/depå. Innehavare av
A-aktier erhöll inte uniträtter inbokade på respektive VP-konto/depå, utan erhöll istället specifika
instruktioner om teckningsförfarandet.
 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, betald tecknad unit
(BTU) eller konvertibler.
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.
Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen finns att ta del av i upprättat prospekt som finns
tillgängligt på bolagets hemsida (www.forwood.se)
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.

