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Ny styrelse sedan 27 september 2013
På den välbesökta extra bolagsstämma som hölls i Göteborg den 27 september valdes fyra nya
styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valde bolagsstämman den för många aktieägare bekanta
Oscar Grön. Oscar har under sina tidigare sju år i Forwoods styrelse både innehaft posten som
ordförande och ordinarie ledamot. Nu är han tillbaka med en gedigen erfarenhet av Forwood och som
styrelsens ordförande. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Timo Lehtonen, Niklas Wallgren och
Markus Knutsson. Timo Lehtonen och Niklas Wallgren bidrar båda med mångårig kompetens och
erfarenhet. Timo som bolagets grundare och Niklas som platschef i Panama. Markus Knutsson har en
skogsmästarexamen samt är registrerad fastighetsmäklare med inriktning på skogs och
jordbruksfastigheter. Markus jobbar idag på Länsförsäkringar i Uppsala som fastighetsmäklare inriktad
på skogsfastigheter.
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Några rader från VD
Då var det dags igen. För vilken gång i ordningen minns jag inte. Lätt feber och förkylning gör att en
viss tveksamhet infinner sig men vem kan motstå en heldag ute i teakplanteringarna i Panama.
Efter ca två timmars körning från Panama City anländer vi till vår anläggning i Torti. Här är det full
aktivititet i verkstaden med service och reparationer av våra fordon. Vår chefsmekaniker Heberney är
en klippa men så är han också utbildad på Volvo Constructions Equipment i Bogota. Nio traktorer och
ett tiotal fordon ställer stora krav på löpande underhåll och reparationer. Att serviceteamet sparar
Forwood stora belopp per år är ingen överdrift. Platschef Niklas Wallgren och den nyinvalde

styrelseledamoten Marcus Knutsson ger sig av
mot Clarita och Mundito plantagerna som ligger
ca 30 km från vår anläggning i Torti. Dessa
planteringar besökte jag i augusti så själv beger
jag mig med chefsingenjör Edgard ca 6 km till
Torti planteringen som är Forwoods enskilt största
omfattande ca 500 hektar (ca 5 miljoner m2)
teakplanteringar. Vi möts upp av Allen som är
förman i Darien området. Av Forwoods ca 75
anställda i Panama är Allen en av ca 20 trotjänare
som arbetat i Forwood sedan början av 2000
talet.
Torti planteringen består av olika årgångar teak
eftersom området planterats i omgångar under
åren 2007,2008 och 2009. Tilläggsplantering har
skett löpande varför det även finns små områden
med teak planterad 2010,2011 och 2012. Under
2012 och 2013 har ett omfattande
gallringsprogram genomförts i alla Forwoods
planteringar. Torti plantagen är därför gallrad
liksom övriga planteringar. Under hösten
fokuseras skötseln till att enbart omfatta
gräsröjning som sker i två steg. Traktorer med
stora klippaggregat klipper ca tre hektar om
dagen per traktor. Därefter sker manuell
gräsröjning med machete mellan träden och ett
team om fem man klara ca ett hektar om dagen.
När torrperioden inleds i januari kommer gräset
att sluta växa och gräsröjningen under hösten har
hållit gräset kort. Då inleds det omfattande
stamkvistningsarbetet som pågår under hela
torrperioden fram till maj. Mer än 300 000 träd ska
kvistas enbart i Torti planteringen och hela
arbetsstyrkan fokuserar då på detta moment. Så
här ser skötselprogrammet ut under året i
samtliga planteringar. Löpande gräsbekämpning
under regnperioden och stamkvistning under
torrperioden samt gallringar med ett antal års
mellanrum.
Med vetskap om hur mycket arbete det ligger
bakom en god förvaltning är det roligt att se hur
välskötta planteringarna är. Forwood har en
erkänt god förvaltning av sina teakplanteringar
och detta märks tydligt när man granskar och
jämför med konkurrenternas planteringar. Det är
kostsamt och arbetskrävande att sköta om stora
områden. Bristen på skogsarbetare i Panama
underlättar inte precis förvaltningsarbetet. Ett
tydligt problem speciellt vid gallring och
slutavverkning har uppstått under senare år.
Personalbrist gör att gallring och slutavverkning
genom manuell huggning med motorsåg blivit
både dyrare och tar längre tid. Nya kontrollsystem
införda av skatteverket gör att konkurrenter som
tidigare betalat sina anställda svarta löner nu
riskerar både fängelsstraff och dryga böter. Inom
några år kommer ingen att våga utföra
skogsarbeten utan att betala skatter och sociala
avgifter. Detta tillsammans med en allmän låg
arbetslöshet ökar kostnaderna för alla aktörer på
marknaden. Hur ser då framtiden ut? En del tror
att manuell avverkning och gallring kommer att
vara det vedertagna i Panama i många år framåt.
Forwood har under det senaste året investerat i
moderna gallrings och slutavverkningsmaskiner.
Vi har utfört några kunduppdrag med
slutavverkningsmaskinerna som skapat goodwill i
marknaden. Vi har använt gallringsmaskinerna i

våra egna gallringsarbeten med gott resultat. Var vi för tidigt ute med maskininvesteringarna? Det
kommer framtiden att utvisa. En sak är dock klar. Precis som att vi i Sverige övergav motorsågen för
maskinell avverkning sedan många år kommer Panama att göra detsamma.
Hur lång tid omvandlingen kommer att ta ligger i händerna på Forwood och våra nuvarande samt
potentiella kunder i Panama och övriga länder runt omkring Panama.
Under tiden vi arbetar med att bygga upp entreprenadverksamheten fortsätter vi med det viktiga,
dagliga och värdebyggande förvaltningsarbetet ute på planteringarna. Som aktieägare i Forwood
känner jag en stolthet i att ha varit med och skapat ett företag som bygger långsiktiga värden på ett
uthålligt sätt. Vi är det mest kända skogsföretaget i Panama och vi har goda relationer med både
myndigheter och kunder Vi har en FSC certifierad verksamhet som innebär en trygg och socialt
säkerställd arbetsplats för alla våra anställda. Alla vi som är delägare i Forwood har gemensamt
bidragit till att bygga upp det fina vi har. Jag och den nya styrelsen kommer att göra vårt allra bästa för
att fortsätta bygga vidare och utveckla Forwood
Timo Lehtonen, VD

Viktigt meddelande till alla aktieägare
Avstämningsdag för fondemissionen som beslutades på den extra bolagsstämman den 27
september är den 15 november 2013. Det som händer den 15 november är att den som är
registrerad som aktieägare denna dag kommer att erhålla exakt lika många nya aktier som
man har registrerade denna dag. Aktierna tilldelas utan att någon betalning för dessa behöver
erläggas. Forwood AB betalar aktierna genom att överföra bolagets fria vinstmedel till bundet
aktiekapital och därigenom behålls kvotvärdet oförändrat till 1 kr som är aktiens andel av
aktiekapitalet. Den som äger 10 000 aktier den 15 november får alltså 10 000 nya gratisaktier
vilket ger ett nytt innehav om 20 000 aktier efter den 15 november. Den som avser att sälja
aktier före den 15 november bör ta i beaktande att köparen erhåller dubbelt så många aktier än
vad som säljs. Aktiehandeln sker över Mangold listan som håller ett handlarbord för icke
noterade aktier. Aktiekursen kan följas på www.avanza.se sök på Forwood där du som kund
kan köpa och sälja aktien med en knapptryckning. www.bequoted.com visar också kursen via
fliken kurser och därefter välj Forwood ur listan. Även Dagens Industri redovisar varje dag
handelskursen i sin papperstidning. Den som är kund i någon av storbankerna kommer även
fortsättningsvis att få ringa in sina order till bankerna.
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Det kommer mycket frågor om aktiekursen och varför den handlas på relativt låga nivåer. Det
är normalt svårt eller otillåtet för en bolagsledning att kommentera aktiekursen. Nu sker denna
information samtidigt till alla aktieägare och marknaden varför styrelsen valt att lämna en
kommentar. Forwood är idag fortfarande ett relativt okänt bolag för de flesta aktieintresserade.
Det gör att det på köparsidan finns få externa intressenter tillsammans med få befintliga
aktieägare. När då det periodvis avyttras större mängder aktier av olika personliga anledningar
och få köpare finns kan det i extremfallet yttra sig i kurser ner till 1,401,50 kr per aktie som är
en bottenotering sedan aktien noterades på Mangold listan. Som exempel kan nämnas att det
2009 skedde avslut på 0,90 kr när det var som lägst. Vissa ser de låga kurserna som kris eller
problemsignaler medan andra ser köpläge. Vad vet någon som inte jag vet tänker många.
Huvudorsaken till de stora kursvariationerna är dock att det är tunt på köparsidan och det
kommer ut mycket aktier till försäljning periodvis vilket pressar aktiekursen. I skrivande stund
ligger kursen på ca 1,75 kr. Eget kapital per aktie den 31 december 2012 är drygt 5 kr.

Ingen besöksresa till Panama 2014
Den förra ledningen beslutade att avveckla de årliga besöksresorna till Panama som har
genomförts sedan 2001. Nu visar det sig att det är för sent att få ihop ett program då det saknas

hotellkapacitet i Panama under den period (februarimars) som resorna normalt genomförs.
Den nyvalda styrelsen har därför beslutat att inte genomföra en besöksresa 2014 och istället i
god tid planera för en besöksresa 2015. Från och med 25 november 2013 öppnar Air France
en direktlinje mellan Paris och Panama. Lufthansa är inne i en förhandlingsfas med flygplatsen
Tocumen i Panama om att öppna en direktlinje från Tyskland. I förra veckan sjönk KLMs priser
ca 20 % från den nivå man har haft sedan direktlinjen mellan Amsterdam och Panama
öppnade i april 2008. Det ser positivt ut för Panama både som turistland och investeringsland.
Med en genomsnittlig BNP ökning på 8,5 % per år i genomsnitt de senaste 10 åren och med
en BNP ökning på över 10 % 2012 är det en av de allra mest expansiva länderna i regionen.

Nya bilder på www.forwood.se
Nu finns det nytagna bilder över följande planteringar:
 Las 500/Torti
 Rio Congo
Inom kort kommer vi att uppdatera samtliga övriga planteringar.
Vi kommer att meddela när detta har skett.
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