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Forwoods virkeshandel med teak
beräknas överstiga 50 MSEK även under
2020
2020 års budgeterade virkeshandel om 100 MSEK med
teak kommer inte att uppnås. Försäljningen som har
skett i form av rundstock och sågade storlekar
beräknas istället att nå strax över 2019 års nivå 50
MSEK. Under Q1-2020 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 har
efterfrågan i Indien ökat igen och vi planerar för att
skapa förutsättningar för att passera 100 MSEK i
försäljningsvärde 2021. Forwoods egen
säljorganisation i Indien har för närvarande en
kapacitet att sälja teakvirke för + 200 MSEK vilket dom
lyckades med 2018 då de arbetade för Olam
International. Leveranserna av teakvirke sker från våra
leverantörer i Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador
och Panama. Vi har under hösten även levererat virke
från Togo, Elfenbenskusten, Nigeria och Surinam.
Nittio procent av världens teak exporteras till Indien
och handeln sker i huvudsak genom traditionell
remburshandel.

Forwoods säljteam I Indien

Carrinet AB ägs sedan 1 oktober 2020 till
51 % av Green Growth Nordic AB
Den 1 oktober 2020 förvärvade Green Growth Nordic
AB ytterligare 10 % av aktierna i Carrinet AB och äger
nu 51 % av Carrinet AB. Genom majoritetsägandet 51
% kan från 1 oktober 2020 Carrinet AB:s omsättning
och resultat konsolideras in i Green Growth Nordic
AB:s koncernsiﬀror.

Carrinet shopset inkluderar både Veggio fruktpåsar och
bärkassar.

Julklappserbjudande med rabatt
Green Growth är huvudägare i Carrinet AB, ett företag
som arbetar för att minska användningen av
engångsartiklar på vår jord.
Nyligen har Carrinet lanserat Carrinet Shop Set®, en
supersmart liten förvaringsväska med alla bärkassar

och fruktpåsar du behöver, alltid redo att användas om
och om igen. Som aktieägare eller intressent i Green
Growth Nordic AB får du nu ett specialerbjudande så
du kan stoltsera som återanvändare och dessutom
beställa hem det som kan bli en superjulklapp!
Använd rabattkoden GREENGROWTH i kassan så dras
15% på ditt köp.
Jag vill beställa Carrinet Shop Set
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