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Nyhetsbrev
1. Skogsverksamheten i Panama
Tillväxten i våra planteringar
Under januari blev de årliga mätningarna av Forwoods planteringar färdiga. Det har tyvärr visat sig att
tillväxten inte har blivit som tidigare år och det kan förklaras med fenomenet ”El Nino”. Det kom inte lika
mycket regn under förra regnperioden som det normalt gör i Panama. Men det är inte bara Panama
som har drabbats av detta utan hela regionen i Central Amerika och även upp till Kalifornien som har
och har haft extrem torka de senaste åren. Detta ger givetvis effekt på tillväxten av träden då de
behöver de stora mängder vatten som normalt kommer under regnperioden. Detta har även gjort så att
det har införts restrektioner på vattenförbrukning över hela landet nu under torrperioden då
grundvattnet är lågt i förhållande till normala år.
Verksamheten i Production
Forwood Production har nu under ett år skött om de planteringar som vi sålde till den amerikanska
pensionsfonden i slutet av 2014. Detta har genererat intäkter för Forwood. Vi har även arbetat med ett
större avverkningsprojekt som är nu i sin slutfas för en av världens största virkeshandlare med ett gott
resultat. I mars 2016 så började vi även med ett nytt avverkningsprojekt som vi gör åt samma
pensionsfond som vi har skötseluppdraget av för våra gamla planteringar. Detta är dock en 20årig
plantering som denna pensionsfond har köpt in av en annan ägare.

Utöver ovanstående uppdrag har vi även genomfört en sanitärgallring i finca Torti och Rio Congo för
pensionsfonden samt en nyplantering på 53 hektar.

2. Teakpriserna
Teakpriserna på teak äldre än 18 år har fallit med ca 11 % från 2014 till 2015, en av orsakerna är
ökade volymer som har kommit ut från olika länder i Central och Sydamerika, dels för att hela
virkesmarknaden i Indien har en tillfällig nedgång.
Det som främst har tagit stryk är priset på gallringsvirke, dvs. virke från 15 år och yngre som har fallit
närmare 30 % det senaste året, beroende på en markant ökning av tillgången till gallringsvirke.
Orsaken till detta är att många planteringar i regionen har kommit upp i den ålder då man gör andra
och tredje gallring vilket har ökat på volymerna av detta virke samtidigt som
virkesimportörerna/sågverken i framför allt Indien har legat på stora lager.

3. Colón och övrigt Panama
Turistnäringen har ökat i Panama under flera år och gick under 2015 om Panama Kanalen som den
största inkomstkällan för landet vilket gör att regeringen nu ökar satsningarna på infrastruktur m.m. för
att tillgodose turistnäringen. Ett exempel är att de har avsatt runt 800 miljoner USD för renovering och
upprustning av Colón City så den staden ska få tillbaka sin forna glans som en kolonial hamnstad.
Hamnen i Colón byggs ut för att kunna ta emot de stora kryssningsskeppen som kryssar runt i Karibien.

Panamas goda tillväxt har fortsatt med en ökning av BNP på 6,2 % under 2015.
I Panama så har regeringen tagit steget för att bygga ut tunnelbanan med Linje 2. Denna linje kommer
att anslutas till Linje 1 som stod färdigt i maj 2014. Linje 2 kommer att gå via den nya terminalen av
flygplatsen som ska stå färdigt i slutet av året och sen fortsätta ner mot 24 December.

Även Linje 3 är under planering och förväntas att få en byggstart under 2017. Till Linje 3 kommer det
att byggas en ny bro över kanalen och den linjen kommer att fortsätta förbi Arreijan och sluta i
Chorrerra. Med detta så räknar man med att trafiksituationen in till Panama City på morgonen och ut
från City på eftermiddagen ska stabiliseras då fler ska välja att åka kollektivt och därmed bli av med de
kaotiska bilköerna. Panama är det första land i Central Amerika som inför denna infrastruktur satsning
av en tunnelbana/pendeltåg.

4. Återlösen av konvertibel
Aktieägare som har köpt Forwoods konvertibel 2012 och erhållit återbetalning den 30/122015 har fått
förtryckta uppgifter angående detta på deklarationen från Skattemyndigheten.
Det redovisade beloppet är detsamma som det aktieägarna köpte konvertiblerna för 2012 och skall
ses som en återbetalning av lån och det av Skattemyndigheten begärda anskaffningsvärdet i
blanketten K4 skall vara detsamma som det förtryckta beloppet.

5. Övrigt
2015 års bokslutsrapport finns nu på www.fowood.se.
Forwoods årstämma kommer att hållas den 17/6 i Taube salen på Elite Park Avenue Hotell Göteborg.
Vi ser fram mot samma goda uppslutning som till tidigare stämmor.

Forwood AB, Storgatan 11, 411 24 Göteborg
Tel: +46 (0)31 107100 Epost: info@forwood.se

