
 

Forwood AB (publ) investerar i skogstillgångar som kombinerar en stabil tillväxt med en betydligt 
högre förväntad avkastning än vad mer traditionella skogsinvesteringar kan erbjuda. Bolaget äger och 
förvaltar, via helägda dotterbolag, mark och teakplantager i Panama. 

 
 
 
Pressmeddelande  Göteborg den 1 oktober 2012 
 
 

Forwood: Beslut om konvertibelemission 
 
I fredags, den 28 september 2012, beslutade styrelsen i Forwood AB (publ) att genomföra en 
emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, förutsatt godkännande vid 
extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av beslutet. 
 
Erbjudandet: 
Konvertibelemissionen skall genomföras med företrädesrätt för bolagets aktieägare, även allmänheten 
ges rätt att teckna. Erbjudandet skall omfatta högst 1 140 000 konvertibler av serie KV 1 A och 
9 103 470 konvertibler av serie KV 1 B. Vid fulltecknad emission tillförs Forwood cirka 39,9 MSEK, 
före emissionskostnader. Konvertiblernas löptid är fram t.o.m. den 30 december 2015. 
 

• Avstämningsdag är den 9 november 2012. Sista dag för handel i bolagets A- respektive B-aktie 
inklusive rätt att erhålla uniträtter (rätt att teckna) är den 6 november 2012 och första dag 
exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 7 november 2012. 

• För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) A-uniträtt och för varje befintlig aktie av serie B 
erhålls en (1) B-uniträtt. För teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 A fordras sex (6) A-
uniträtter och för teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 B fordras sex (6) B-uniträtter. 

• Teckningstiden löper mellan den 15 – 29 november 2012.    
• Teckningskursen är 3,90 SEK per konvertibel. 
• Antal aktier i Forwood innan emissionen uppgår till 6 840 000 A-aktier och 54 620 825 B-aktier. 
• Det kommer inte att förekomma någon organiserad handel med uniträtter eller betald tecknad 

unit (BTU).   
 
Syfte med emissionen: 
Emissionslikviden från konvertibelemissionen är huvudsakligen avsedd att användas för rörelsekapital 
samt investeringar i mark och maskiner. 
 
Konvertiblerna: 
Konvertiblerna kan konverteras till A- respektive B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3,90 
SEK per aktie. Konvertering av konvertibler till nya aktier i bolaget kan ske under tiden 1 – 15 april och 
1 – 15 oktober varje år med start 2013 och med slut den 15 oktober 2015. Lånet löper med en årlig 
ränta om 10 procent fr.o.m. den 17 december 2012 t.o.m. den 30 december 2015. Räntan förfaller till 
betalning halvårsvis i efterskott, första gången den 30 juni 2013. 
 
Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.  
 
För ytterligare information: 
Anders Karlsson, VD   
Tel. 0703-82 97 40  


