
 

Bokslutsrapport 2010 för Forwood AB 

Forwood AB har sedan 2000 byggt värden i nyetablerade och förvärvade skogsfastigheter i 
Panama. Som ett naturligt steg på vägen mot den kommande noteringen av bolaget, sker den 
finansiella rapporteringen från och med 2010 enligt IFRS (International Financial Reporting 
Standards). Redovisningsprincipen IFRS, som är ett krav på börsnoterade bolag sedan 2005, ger 
en mer rättvisande bild av Forwoodkoncernens skogsfastigheter och deras värdeökning. Vid 
övergången till IFRS har även 2009 års bokslut ändrats enligt de nya principerna. 
Jämförelsesiffrorna nedan är följaktligen också upprättade enligt IFRS. 

Förändringen i de biologiska tillgångarna (teakplantager) var under året 38,1 (30,7) MSEK och 
koncernens resultat efter skatt 26,3 (23,9) MSEK. 

• Årets resultat uppgick till 0,80 (0,72) SEK per aktie* 

• Eget kapital för koncernen uppgick till 244,2 (181,3) MSEK 

• Eget kapital per aktie uppgick till 5,28 SEK efter att apportemissionen om 13 231 460 nya 

aktier registrerats i samband med förvärv av teakandelar (TeakUnits). 

• Långfristiga skulder uppgick till 17,2 (8,2) MSEK och har under året minskat med 3,9 MSEK 

genom minskade förvaltningsåtaganden för förvärvade teakplantager (TeakUnits) samt ökat 

med ett i april 2010 upptaget konvertibelt förlagslån om 13,4 MSEK. 

• Under 2010 har Forwood förvärvat 106 hektar mark och planterat 75 hektar teak i Aqua Fria i 

Dariéndistriktet. 

• Likviditeten per balansdagen uppgick till 6,3 MSEK. 

 
*resultat per aktie är beräknat som årets resultat delat med antal aktier per bokslutsdagen 

 

Fullständig årsredovisning kommer att publiceras på www.forwood.se under mars månad. 

 

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 15 april kl. 17.00 i Taubesalen på Elite Park Avenue, 

Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg. Telefon: 031-727 10 00. 

Inregistrering sker från kl 16.00. Före stämman serveras lättare förtäring och dryck. 

Ledamöter i den verkställande ledningen finns på plats från kl 16.00 för att svara på frågor från 

aktieägarna. 

Anmälan senast onsdagen den 13 april till: 

Forwood AB 

Storgatan 11 

411 24 Göteborg 

031-10 71 00 

info@forwood.com  
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