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Årsstämma i Green Growth Nordic
Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag kommer
senare i vår att kallas till årsstämma fredagen den 26
juni 2020 kl. 14.00 på Hotell Elite Park Avenue
konferensavdelning, Kungsportsavenyn 36-38 i
Göteborg. Vi vill redan nu informera om att styrelsen
den 17 mars beslutade, att med anledning av den
svåra situationen som råder, skjuta på årsstämma så
länge som det är juridiskt möjligt. Detta ger oss också
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möjlighet att fånga in nästan hälften av det spännande
2020 som vi avser att berätta om.

Vi har också bokat den fantastiska och stora
Taubesalen för att säkerställa säkerheten under mötet.
I salen kommer vi ha möjlighet att sprida ut Er
aktieägare med tillräckligt avstånd om det skulle
behövas.

Vidare kan det senare beslutas om lättnader i
procedurerna för att hålla bolagsstämmor såsom
röstning på distans eller via ombud. Ett sådant beslut
om lättnader förväntas senare i vår. Därför ber vi dig
redan nu boka in den 26 juni i din kalender för att
framföra dina synpunkter och ta del av den spännande
utvecklingen som fortgår i koncernen.

Ökade intäkter och sänkta kostnader i
koncernen

Ett omfattande förändringsarbete har pågått i
koncernen sedan våren 2018. Vi kan nu från ingången
av 2020 skörda frukterna av detta arbete och se att
inte bara moderbolaget utan hela koncernen visar
svarta siffror (vinst). I Panama har två års
förvaltningsintäkter om totalt drygt 6 MSEK
säkerställts. Till denna grundintäkt har senare
tillkommit ett större gallringsuppdrag i kombination
med virkesleveranser.
Trots en omfattande nedstängning av Panama så har
skogsnäringen fått ett undantag. Därför fortgår
Forwoods gallrings- och stamkvistningsarbete ute i
teakskogarna.



I Panama har även Carrinet AB (Bolaget ägs till 30 % av
Green Growth Nordic AB) etablerat sig genom att
deras frukt- och gröntpåsar Veggio kommit ut i
livsmedelsbutiker i Panama City. Du kan finna deras
påsar hos bland andra ICA och COOP i Sverige. I Indien
har Forwoods team etablerat Forwood som ett bolag
att räkna med under det tuffaste året historiskt. Under
2019 kunde teamet omsätta drygt 50 MSEK under 9
månader och kunde, trots en kraftig prisnedgång från
maj 2019, säkerställa vinst på varje container som
såldes.

Medan konkurrenter, skadeskjutna av den tuffa
marknaden, har försvunnit eller lagt ner så har
Forwood stärkt en sedan tidigare god relation med
kunderna. Idag anses Forwood som en av de tre
främsta leverantörerna i Indien och 2022 ska Forwood
vara marknadsledande i Indien med en omsättning på
mer än 200 MSEK. Den huvudsakliga utmaningen för
att nå målet är tillgången av virke från pålitliga
leverantörer. Vissa utmaningar kan uppstå i
bankrelationerna mellan svenska och indiska banker
(remburser utfärdade till vår svenska bank) och ett
ökat likviditetsbehov kan uppstå i koncernen under
2021-2022 på grund av en kraftigt ökad omsättning.
Den senaste kundbesöksresan gjordes av VD och
säljteamet i norra och södra Indien under början av
mars. Under resan besöktes 37 kunder under 10 dagar
och det bokades 300 st 40 fots containers med teak.
Nyligen beslutade Indiens premiärminister Moodi om
en tre veckor lång nedstängning av Indien. Detta
kommer att påverka volymerna av teak som Forwood
kan sälja under denna tid och vi minskar därför



volymerna från Colombia, Costa Rica och Panama
tillfälligt under ett par veckor.

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
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.

https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-qcea-l-j/


Green Growth Nordic AB, Storgatan 11, 411 24 Göteborg
Tel: +46 (0)31 107100 E-post: info@greengrowthnordic.se

https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-qcea-l-t/
mailto:info@greengrowthnordic.se
https://greengrowthnordicab.forwardtomyfriend.com/j-l-2AD73FFF-qcea-l-d

