
 

 

Forwood Aktiebolag (publ) investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med 
en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar. Forwood äger, 
förvaltar och förädlar mark och teakplanteringar i Panama, bedriver internationell handel med virke 
samt utför planterings-, avverknings- och förvaltningsuppdrag åt institutionella skogsägare i 
Centralamerika. Forwood är miljöcertifierat och är genom en aktiv miljöinsats en trygg och långsiktig 
leverantör av skogsrelaterade produkter och tjänster. 
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Forwood: Stämmokommuniké 
 

Igår, den 17 oktober 2012, hölls extra bolagsstämma i Forwood Aktiebolag (publ). 
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades 
med erforderlig majoritet 

 

Företrädesemission av konvertibler  

Stämman godkände styrelsens beslut om upptagande av ett konvertibelt lån om nominellt högst 
39 949 533 kronor genom företrädesemission av högst 1 140 000 konvertibler av serie KV 1 A och 
högst 9 103 470 konvertibler av serie KV 1 B, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka 
med högst 10 243 470 kronor. Det konvertibla lånet skall medföra rätt till utbyte mot högst 1 140 000 
nya A-aktier och högst 9 103 470 B-aktier i bolaget. 

 

För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) A-emissionsrätt och för varje befintlig aktie av serie B 
erhålls en (1) B-emissionsrätt. För teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 A fordras sex (6) A-
emissionsrätter och för teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 B fordras sex (6) B-
emissionsrätter. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med 
företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 9 november 2012. Även annan kan teckna i 
emissionen. 

 

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. 
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 i enlighet med villkoren för konvertiblerna. 
Aktie som tillkommit genom konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på 
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts i enlighet 
med bilagda konvertibelvillkor. 

 

Teckning av konvertibler skall ske under perioden från och med den 15 november 2012 till och med 
den 29 november 2012. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant 
betalning. Teckning som görs utan stöd av emissionsrätter skall ske på särskild teckningslista och 
betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till 
tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. 

 

För det fall inte samtliga konvertibler tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom 
ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av konvertibler till annan som tecknat 
konvertibler utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.  
 
I första hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av emissionsrätter ske till 
sådana tecknare som även tecknat nya konvertibler med stöd av emissionsrätter, oavsett om 
tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte 
kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal emissionsrätter som utnyttjats för 
teckning av nya konvertibler och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 
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I andra hand skall tilldelning av nya konvertibler som tecknats utan stöd av emissionsrätter ske till 
andra som tecknat utan stöd av emissionsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt 
ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya konvertibler som var och en tecknat och, i 
den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  

Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för att kunna ta tillvara 
på, och ge styrelsen handlingsfrihet, vid eventuella framtida möjligheter för investeringar i mark 
och/eller maskiner som bedöms vara förenliga med bolagets strategi, att bemyndiga styrelsen, att 
under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett 
antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering 
till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om 
högst 10 MSEK (total emissionslikvid inklusive överkurs), med eller utan avvikelse från aktieägarnas. 
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. 
 
För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående 
placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller 
teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den 
marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall 
äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

 

Bemyndigandet ersätter tidigare bemyndigande beslutat av årsstämma den 20 april 2012. 

 

För ytterligare information: 

Anders Karlsson, VD   

Tel. 0703-82 97 40  


