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Pressrelease 20150910
Ny värdering av Forwoods mark
Den 8 september fick vi underlaget till en ny värdering av Forwoods marktillgångar på ca 700 ha av
Panamá Florida S.A. som är ett i Panama oberoende värderingsinstitut.
Värderingen är 56 miljoner SEK med en dollarkurs på 8,40SEK (20150910) vilket ger 43 öre per
aktie. Samma markområden värderades i september 2013 av Panamá Florida S.A. till 37 miljoner SEK
vid dollarkursen 8,40 SEK.
En stor del av Forwoods kvarvarande markområden ligger strax utanför Panama City med idag goda
förbindelser gällande vägnätet. Detta bidrar till att marken har ökat i värde de senaste åren och med
tanke på Panama Citys expansion gällande bostäder lär denna värdetillväxt fortsätta.
Forwood har även en kassa på ca 126 miljoner SEK (dollarkurs 20150910) men av dessa skall
konvertibellånet plus ränta återbetalas 31 december med 23 miljoner SEK. Efter återbetalningen är
Forwood skuldfritt. Den kvarvarande kassan efter återbetalningen ger ytterligare 79 öre per
aktie. Utöver detta innehar Forwood även skogstillgångar(planterade träd), maskiner, kontor.

Listning av Forwood aktien
Forwood har under lång tid lovat sina aktieägare att aktien skall listas på en lämplig marknadsplats
och vi har fört samtal med flera listor som First North, NGM och Aktietorget.
Den senaste tiden har arbetet intensifierats och samtalen med de olika aktörerna har varit många både
via mail men också genom direkta möten.
Det har framkommit att listningsprocessen är mer krävande än vi trott och vi har underskattat
förberedelserna som behövs. Listningen drar av denna anledning ut på tiden. Under tiden fortsätter
handeln på Mangoldlistan. Vi kommer före listningen att förstärka styrelsen med börserfarenhet samt
tydliggöra affärsidén och framtiden för Forwood koncernen. Vi kommer också före listningen att
genomföra ett pilotprojekt där vi synliggör Forwoods värden och den potential som finns i aktien.

Styrelsens bedömning är att dessa föreberdelser kommer inverka positivt på aktien när den listas och
att det listnings memorandum som då presenteras kommer att kunna hålla en mycket god kvalité.
Styrelsens bedömning är att en listning kommer att ske under första halvåret 2016.
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