Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Läs det i din webbläsare här.
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Nyhetsbrev 11, 2012  Avregistrera dig

Kom på informationsmöte
Är du redan anmäld kan du bortse från denna påminnelse!
Du missar väl inte att anmäla dig till informationsmöte angående konvertibel med teckningstid 1529
november. Vi håller möten i Göteborg, Stockholm och Malmö på följande tider/adresser.
Göteborg Onsdag 21/11 kl.18.00
Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 3638
0317271000
Anmäl dig till Göteborg
Malmö Torsdag 22/11 kl.18.00
Hilton Malmö City Hotel, Triangeln 2
0406934700
Anmäl dig till Malmö
Stockholm Måndag 26/11 kl.18.00
Ingenjörshuset/ Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46
086138100
Anmäl dig till Stockholm

Vi kommer bland annat att diskutera följande
En konvertibel är ett lån som aktieägaren ger till bolaget. På detta lån utgår ränta (10%) som betalas ut
två gånger per år. När lånet förfaller till återbetalning (30 december 2015) kan aktieägaren välja att få
sina pengar återbetalda eller att få aktier som betalning istället. Om aktieägaren väljer återbetalning i
aktier erhålls aktier motsvarande 3,90 kr per aktie (Om t ex 39 000 kr lånats ut erhålls 10 000 aktier).
Rimligen kommer aktieägaren att välja återbetalning i aktier om kursen står högre än 3,90 kr i
december 2015 eftersom dessa senare bör kunna säljas till en högre kurs än 3,90 kr. Lika rimligt är att
aktieägaren kommer att begära kontant återbetalning av lånet om aktiekursen står i 3,90 eller lägre.
För aktieägaren är en konvertibel fördelaktig eftersom en löpande avkastning utbetalas två gånger per
år och det finns en möjlighet att tjäna på aktien om kursen utvecklas bra fram till december 2015.
Fråga: Hur ska Forwood AB kunna betala tillbaka lånet i december 2015 utifall kursen inte
utvecklats som planerat?

Svar: Styrelsen har planerat att notera Forwood aktien på Nasdaq/Omx First North under 2013.
Därefter är avsikten att notera Forwood aktien på Nasdaq/Omx Small Cap under 2015. Styrelsen vet
om att intresset för Forwood aktien är stort bland institutionella investerare och fonder. Vid en
börsnotering på Stockholmsbörsen under 2015 kommer därför vid behov kapitalanskaffningen för
återbetalning av konvertibellånet att göras.
Fråga: Kan jag som konvertibelägare byta till aktier före december 2015?
Svar: Om aktiekursen skulle utvecklas snabbt så kan det vara fördelaktigt att byta till aktier i förtid. Byte
till aktier kan ske varje år mellan 115 april samt 115 oktober.
Fråga: Jag äger Forwood aktier via mitt bolag. Eftersom Forwood fortfarande räknas som
onoterat är eventuell reavinst och utdelning skattefri. Är även räntan från konvertibeln skattefri?
Svar: Räntan är tyvärr inte skattefri vare sig i bolag eller privat.
Fråga: Vad ska pengarna användas till?
Svar: Det är planerat att 20 Mkr ska användas till att betala driftkostnader och räntor ( till de som
tecknar sig 1529 november 2012) till konvertibelägarna.
10 Mkr har planerats till nya markköp och 9,5 Mkr till köp av fler skogsmaskiner. Skogsmaskinerna
beräknas ge betydande intäkter de kommande åren.
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