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Forwood AB lämnar Mangoldlistan
den 22 januari 2014
Den 22 januari 2014 upphör Forwood ABs avtal med Mangold Fondkommission.
Styrelsen anser att den lilla handel som sker över Mangoldlistan är för kostsam för Forwood AB i
förhållande till den nytta som handelsplatsen ger till aktieägarna. Styrelsen bedömde också att avtalet
var ogynnsamt för bolaget med anledning av det pågående sparprogrammet. Aktieägare som önskar
köpa eller sälja Forwood aktier hänvisas till www.onoterade.nu
Styrelsen är medveten om att den handel som skett genom banker och fondkomissionärer nu inte
längre är möjlig vilket försvårar för de som önskar handla i aktien.
Bedömningen är dock att med hänsyn till den nästan obefintliga handeln under januari 2014 och att
det stora flertalet aktieägare är långsiktiga så är beslutet bra för bolaget och aktieägarna. Styrelsens
målsättning är att snarast återigen övergå till liknande eller bättre handel av aktien på lämplig
handelsplats.

Avslutad nyemission i Forwood AB
Den nyemission som avslutades i december visade att det fanns ett flertal större intressenter villiga att
investera i Forwood aktien. Då dessa investerare krävde rabatter på emissionskursen valde styrelsen
att inte gå vidare i förhandlingarna. Emissionens teckningsgrad blev ca 65 % vilket innebär en större
press på ledning och styrelse att lösa den framtida finansieringen. Det pågående sparprogrammet
fortgår och kostnaderna sänks löpande. Flera nya finansieringsalternativ utvärderas för närvarande
och styrelsen ser positivt på de nya möjligheterna som det arbetas på. Eftersom det visade sig att
många småaktieägare valde att inte teckna kommer vissa av Er ägare att bli uppringda av Eyer
fondkommission som kommer att ställa några korta frågor. Anledningen till detta är att vi behöver veta
varför många mindre aktieägare inte tecknade sin andel i emissionen eftersom det innebär en
värdeöverföring från de ägare som inte tecknar till de som tecknar. Eyer fondkommission har fått i
uppdrag att prata med 50 av de ägare som har de minsta aktie innehaven i Forwood AB.

Bokslutsrapport och Årsstämma
Med anledning av att Forwood AB byter redovisningsbyrå och
Ekonomiansvarig (CFO) har styrelsen beslutat att senarelägga
bokslutsrapporten och årsstämman 2014. Koncernens årsredovisning är
mycket detaljerad för att vara ett onoterat bolag och det krävs
specialistkunskaper för att sammanställa årsredovisningen. Styrelsen har
därför valt att skapa mer tid för den nya CFO:n att sammanställa
räkenskaperna för 2013.
Bokslutsrapport lämnas 11 april 2014
Årstämma hålls fredagen den 27 juni 2014 på Elite Park Avenue,
Göteborg kl. 17.00

Equity Swap genomförs i dotterbolaget
Forwood Forestry Panama S.A. på 14 MUSD
En Equity Swap innebär att dotterbolaget i Panama minskar skulden till moderbolaget Forwood AB i
Sverige och eget kapital ökar lika mycket. Detta stärker dotterbolaget i Panama som därigenom får en
lägre skuldsättning och i princip blir obelånat. I Forwood AB hanteras beloppet som ett
aktieägartillskott, dvs bokfört värde av aktierna i Forwood Forestry ökar med samma belopp som
fordran på Forwood Forestry Panama S.A. minskas. Åtgärden är ett led i att göra vårt dotterbolag i
Panama attraktivare för internationella investerare.

För ytterligare information, kontakta gärna oss via epost: info@forwood.se
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