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Bäste aktieägare
Det har varit ett händelserikt år 2018. Det har varit
turbulent i organisationen och oegentligheter har
upptäckts. En rättsprocess har inletts och den
beräknas påbörjas i mars-april 2019. Läget
stabiliserades under sommaren med en ny styrelse i
både moderbolag och dotterbolag. Dock hann den
tidigare ledningen i Panama med att under årets första
tre månader skapa kostnader som slår igenom på
resultatet 2018 som blir en förlust. Samtidigt
anställdes ny personal till ekonomi- och säljpositioner
som idag har visat sig klara sina uppgifter väl. I Sverige
har styrelsen förstärkts med Håkan Nyberg (ledamot)
och Kjell-Erik Ståhl (suppleant). Håkan arbetar deltid
med koncernens försäljning samt utvärderar Green
Tech möjligheter. Kjell-Erik medverkar aktivt på

styrelsemötena och avses väljas in som ordinarie
ledamot på årsstämman.
Forwoods skogsingenjör Edgard Pertuz arbetar med
att skapa skogsrapporter som avses att skickas ut per
e-post under Q1-2019 till andelsägare. I december
anställdes 6 skogsarbetare för att under ca tre
månader medverka i det tunga stamkvistningsarbetet
tillsammans med de 11 ordinarie anställda som
förvaltar planteringarna i Colon. Så snart som möjligt
ska nya bilder läggas ut på hemsidan tillsammans med
ett förbättrat kartmaterial.

Maskinparken har gåtts igenom och våra två
mekaniker har arbetat med att byta ut delar och
reparera våra maskiner där underhållet varit eftersatt.
Detta arbete kommer att slutföras de kommande två
månaderna. Vårt förvaltningskontrakt med den
amerikanska pensionsfonden har förnyats och vi har
fört diskussioner om en utökning av arealerna. Det
sker ett löpande dagligt försäljningsarbete från
kontoret i Panama med målet att öka förvaltnings- och
virkeshandelsintäkterna.

Vi ser samtidigt att vi kan öka våra intäkter genom att
omplacera en del av våra likvida medel som idag ger +
6 % på bankkonto i USD till fastigheter med +12 %
avkastning i USD. Den svaga och nedåtgående
fastighetsmarknaden i Panama skapar möjligheter för
oss att öka avkastningen på kapitalet i USD.
Datum för bokslutsrapport och årsstämma har inte
fastställts ännu då vi behöver ge den nya
ekonomipersonalen i Panama tid för deras första
bokslut. Revisionen av 2018 års siffror i Panama
startades i november 2018 och pågår. Vi återkommer
snarast med information om dessa tider.
Sammanfattningsvis vill vi förmedla att trots de
svårigheter vi gått igenom under 2018 så ser det ljust
ut för framtiden. Vi har ett starkt bolag organisatoriskt
och finansiellt. Vi kommer under året att utveckla våra
tjänster inom virkeshandel och förvaltning. Vi kommer
troligen också att redan före årsstämman i år kunna
informera om några spännande nyheter som vi
arbetar med.
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