Inga bilder? Webbversion

Inlösenperioden har startat
Tiden för inlösen av Green Growth aktier (tidigare benämnt Forwood) har börjat och
pågår fram till 29:e augusti. Green Growth vill skifta ut kapital till ägarna och gör det i
form av ett inlösenprogram, där de nuvarande aktieägarna får lov att sälja (lösa in)
var femte aktie till bolaget för 1,20 kronor. Du som äger dina aktier direkt får
teckningssedlar hemskickade med post från oss. Du som äger dina aktier via en
förvaltare får inlöseninformationen från din förvaltare via epost eller som brev
beroende på hur din förvaltare hanterar ärendet. Det är helt frivilligt att delta och
värdet av ditt ägande påverkas inte av om du väljer att delta eller inte. Något som
talar för inlösen kan vara att du erhåller kontant betalning för en femtedel av dina
aktier. Något som talar emot inlösen kan vara en tro på bolagets framtida utveckling.
Fullständig information om inlösen ﬁnner du på www.forwood.se ,
www.greengrowthnordic.se eller i informationen som tillsänts dig i dagarna.
Läs mer i informationsbroschyr (PDF)

Handel med inlösenrätter
Fram till den 28 augusti sker handel med inlösenrätter på Mangoldlistan. Du som inte
vill lösa in aktier kan sälja dina rätter via Mangold och Du också köpa ﬂer rätter.
Handeln på Mangoldlistan sker på ett enklare sätt (OTC) än på normala börslistor och
därför måste du kontakta din bank och be dom köpa eller sälja inlösenrätter för din
räkning.
Gå till Mangold listan

Byte av Firmanamn
Vårt nya ﬁrmanamn är sedan juli
månad Green Growth Nordic AB vilket
är ett bättre namn mot marknaden och
som förtydligar vår verksamhets
inriktning vid en framtida listning av
aktien. Forwood är starkt
förknippad med skogsrelaterad
verksamhet som bedrivs i Panama men
ej i Sverige. Namnet Forwood kommer

Besök vår nya webbplats

att behållas i Panama där det är ett
starkt och väl inarbetat varumärke med
an i Sverige behålls det som biﬁrma för
eventuella framtida behov inom
skoglig verksamhet.

Besöksresa till Panama
I februari 2017 erbjuder vi åter igen möjlighet att följa med oss på en härlig resa till
Panama. Se hur din placering i odlad teak växer på plats och bli ännu mer övertygad
att skogsaktier är en god investering och ett etiskt sparande.
Vi önskar såväl förstagångs- resenärer som våra återkommande resenärer välkomna.
Efterfrågan på platser brukar vara stor så vi rekommenderar Dig som önskar delta att
anmäla ditt intresse så snart som möjligt då antalet platser är begränsat.

Läs mer om besöksresan (PDF)

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

