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Året som gått
Vi inledde 2015 med att slutföra försäljningen av våra planteringar i Darien. En del arbete kvarstår med
diverse tillstånd och nyplantering som vi utför åt köparen och dessutom förvaltar vi sedan försäljningen
samtliga områden i Darien åt köparen men kan numera ta betalt för dessa tjänster. Parallellt pågår
avverkningsuppdrag åt kunder och vi ser en bra ökning av koncernens intäkter under 2015.
Även goda ränteinkomster från vårt banksparande bidrar till ett positivt räntenetto trots den
tioprocentiga konvertibelräntan som betalats under hela 2015. Slutbetalningen av konvertibeln den 30
december 2015 kommer att stärka räntenettot med ca 2,2 MSEK under 2016. Utöver detta har en ny
värdering av Forwoods marktillgångar genomförts med ett positivt resultat. Vi ser en ökad efterfrågan
på attraktiv bostadsmark runt Panama City och denna efterfrågan öppnar för nya möjligheter med våra
734 hektar välplacerad mark i området runt motorvägen i San Juan och kring Salamanca i Colon
området.

Kommande händelser under 2016

Bokslutsrapport publiceras: Fredagen den 15 april 2016 Kl. 15:00
 
Kallelse årsstämma: Torsdagen den 19 maj 2016
 
Årsredovisning publiceras: Fredagen den 03 juni 2016 Kl. 15:00
 
Årsstämma:  Fredagen den 17 juni 2016 Kl. 15:00

Förberedelser inför notering av Forwood aktien
Arbetet pågår för att kunna uppfylla ett gammalt löfte om notering av
Forwoods aktie och vi räknar med att kunna klara detta till hösten 2016.

http://forwoodab.createsend1.com/t/j-e-hhluuid-l-r/
http://forwoodab.createsend1.com/t/j-l-hhluuid-l-i/
http://forwoodab.createsend1.com/t/j-u-hhluuid-l-t/


Kraven på företag som vill noteras har ökat. Numera är det exempelvis
önskvärt att någon i styrelsen har börserfarenhet och sedan tidigare det
krävs även ett omfattande Memorandum (I detta dokument sker en
beskrivning av företaget i dåtid, nutid och vart vi är på väg – kort sagt
”varför presumtiva aktieägare” skall satsa på just Forwoods aktier när de
vill investera för framtiden).

Det finns också förändringar som inte krävs av börsen men som ända
kan komma att bli aktuella för att skapa ett större intresse för bolaget före
och efter att det listats.

Konvertibellånet löses in
Konvertibellånet löses in den 30 december 2015 och samtidigt med detta sker även den sista
ränteutbetalningen. Någon konvertering till aktier blir inte av men trots detta så har konvertibel ägarna
kunnat gottgöra sig en årlig ränta om 10 % på sitt utlånade kapital och detta får väl anses som en
tämligen god affär med tanke på de senaste årens ränteläge. Som konvertibelägare behöver du inte
göra någonting för att få tillbaka dina utlånade pengar.

Forwood vill tacka alla de som deltagit i konvertibeln för visat förtroende.

Besöksresan i februari 2016
Vi kan med glädje kunnat se att intresset för denna resa varit stort och vi
är nu är helt fullbokade.

Vi önskar alla aktie- och andelsägare en
God Jul och Gott Nytt år.
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