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Handel med aktier i Green Growth Nordic
AB

Green Growth Nordic AB aktiens köp och säljkurs samt
senaste stängningskurs kan från den 10 oktober 2019
följas på www.mangold.se/mangoldlistan under
rubriken Företagstjänster och därefter rubriken
Mangoldlistan. Aktiens senaste stängningskurs
kommer också att visas i aktieägarnas depåer eller VP
konton hos banken eller annat förvaringsinstitut.
Handel på Mangoldlistan sker genom att investerare
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kontaktar sin bank eller annat förvaringsinstitut och
lägger köp eller säljorder. Banken kontaktar sedan
Mangolds handlarbord via telefon. Investerare som
önskar att handla B-aktien i Green Growth Nordic AB
på Mangoldlistan ombedes således att kontakta sin
bank eller sitt värdepappersinstitut som i sin tur
kontaktar Mangold Fondkommissions handlarbord.
Hos Avanza Bank kan dess kunder själva lägga order
på deras hemsida och handla Green Growth Nordic
ABs aktie.

Förnyat förvaltningsavtal värt 6 MSEK

Den 1 januari 2020 tecknades ett nytt förvaltningsavtal
avseende Forwood Forestry Panamas tidigare
planteringar i Darien. Planteringarna såldes till en
amerikansk pensionsfond 1 januari 2015. Avtalet löper
till den 31 december 2021 och ger Forwood Production
ca 3 MSEK i intäkter per år. 

Under 2019 gjordes förändringar i personalstyrkan
vilket nu har resulterat i att Forwood Production från 1
januari 2020 går med vinst. Det har nu skapats en bra
bas att bygga vidare från.

Sedan den amerikanska pensionsfonden övertog
Forwoods teakplanteringar i Darien 1 januari 2015
kommer fonden att ha betalat mer än 24 MSEK till
Forwood Production för den löpande förvaltningen av
träden som den 31 december 2021 uppnått en
genomsnittlig ålder av 13,5 år. 



Forwoods planteringar i Colon är planterade under
åren 2000 - 2004. Avverkning av dessa planeras ske
löpande under kommande år efter överenskommelse
med andelsägare som är delägare i delar av
planteringarna.

Virkeshandeln har rivstartat 2020

Mer än 200 containrar (40-fots) med teak har redan
exporterats av Forwood till Indien under årets två
första månader. Målsättningen är att nå minst 100
MSEK i omsättning under 2020 (50 MSEK nåddes 2019).
Teaken kommer från Colombia, Costa Rica och
Panama där det är torrperiod jan-april. När
regnperioden börjar i dessa länder i maj månad startar
leveranserna från Brasilien och Ecuador där
torrperioden börjar i maj och slutar i december.
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