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Forwoods virkeshandel ökar kraftigt
under inledningen av 2021
2020 års budgeterade virkeshandel om 100 MSEK med
teak uppnåddes inte. Försäljningen som har skett i
form av rundstock och sågade storlekar nådde strax
över 60 MSEK vilket var i nivå med 2019. Under Q12020 omsattes drygt 25 MSEK och budgetmålet 100
MSEK såg ut att kunna nås tills Indien stängde ner
landet och försäljningsmöjligheterna omöjliggjordes.
Inte ens de svenska bankerna kunde skicka
rembursdokument till Indien med DHL eller andra
kurirer under denna tid. Under hösten ökade
efterfrågan i Indien åter och den ökande efterfrågan
skapar förutsättningar för att passera 100 MSEK i
försäljningsvärde 2021. Q1-2021 har återigen startat
positivt med en omsättning över 25 MSEK och ett
koncernresultat om knappt 3 MSEK. April 2021 adderar
15 MSEK till första tertialet (4 månader) 2021 som nu
visar + 40 MSEK i omsättning. Nu sprider sig tyvärr
återigen Covid-19 på ett hemskt sätt i Indien men
premiärminister Narendra Modi har lovat att inte
stänga ner Indien i samma omfattning som våren
2020. Resten av 2021 kan därför bli utmanande men
inte lika besvärligt som 2020. Under det senaste året
har vi under bi rman och varumärket Forwood

utvecklat och stärkt kundrelationerna i Indien. På
inköpssidan har vi öppnat representationskontor i
Cartagena Colombia samt Sao Paulo Brasilien för att
säkerställa kvalitet och volymer från båda dessa viktiga
marknader. Det som nu begränsar tillväxten är brist på
likvida medel i USD. Målsättningen är att erhålla
nansiering i USD via vår bank. Nittio procent av
världens teak exporteras till Indien och handeln sker i
huvudsak genom traditionell remburshandel.

Forwoods säljteam I Indien

Likviditetsbrist begränsar tillväxten och
lönsamheten
Under Q1-2021 var tidvis vår likviditet i amerikanska
dollar ansträngd och vi tvingades till viss
återhållsamhet i att köpa in virke. Genom ett brygglån
från två av våra aktieägare om totalt 2,5 MSEK till 5 %
årsränta under 4 månader har vi kunnat överbrygga
årets puckel i virkeshandeln. Vi räknar med att kunna
hantera resten av 2021 med nuvarande likviditet men
utan mer likviditet i USD under hösten 2021 är våra
möjligheter att ytterligare öka försäljningen under
2022 begränsade. Styrelsen arbetar med frågan.

Årsstämma i Green Growth Nordic
Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i Green Growth Nordic Aktiebolag
(publ), 556271–9228, kommer under maj månad att
kallas till årsstämma torsdagen den 17 juni 2021.
Pga pågående restriktioner har styrelsen beslutat att
aktieägare endast kan utöva sin rösträtt genom

poströstning i enlighet med reglerna om extraordinära
mötesförfaranden, enligt 22 § Lag (2020:198) om
tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet
av bolags-och föreningsstämmor.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är
införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 10 juni
2021(avstämningsdagen), dels ha anmält sitt
deltagande vid stämman genom att utöva sin rösträtt i
enlighet med instruktionerna ”Poströstning” på det sätt
som kommer att anges i kallelsen som kommer att
distribueras under första veckorna i maj.
Kallelse och poströstningsformulär kommer att
distribueras genom nyhetsbrev till dig som erhållit
detta nyhetsbrev under maj månad och därefter hållas
tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisningen
och revisionsberättelsen för bolaget och koncernen
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Storgatan
11 i Göteborg och på bolagets webbplats

www.greengrowthnordic.se från och med den 3 juni
2021. Samtliga ovanstående handlingar kommer att
skickas till aktieägare på begäran.
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