
Instruktion för påkallande av konvertering 

Forwood Aktiebolag (publ) 
 

Forwood Aktiebolags konvertibler av serie KV 1 B 2012/2015 

Första tillfället för konvertering är den 1 april 2013 och sista gången är den 15 oktober 2015. 

Konvertering sker till konverteringskursen 1,95 kronor per B-aktie. Konvertering av konvertibler till 

nya aktier i Forwood kan ske under följande perioder:  
 

2013 

1 – 15 april 

1 – 15 oktober  
 

2014 

1 – 15 april 

1 – 15 oktober  
 

2015 

1 – 15 april 

1 – 15 oktober  

 

Konvertiblerna löper med en årlig ränta om tio (10) procent från och med den 17 december 2012 till 

och med den 30 december 2015. Räntan förfaller till betalning halvårsvis i efterskott, första gången 

den 30 juni 2013.  

 

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå) 

Om konvertiblerna finns på en depå (förvaltarregistrerat ägande) skall anmälan ske till respektive 

förvaltare som ger vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att påkalla konvertering av 

sina konvertibler.  

 

Vid två tillfällen varje år (se ovan), från och med april 2013 till och med den 15 oktober 2015, under 

konvertiblernas löptid, ges möjlighet till omvandling från konvertibler till B-aktier. Innehavare av 

konvertibler kan kontakta sina respektive förvaltare för ytterligare information. 

 

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto) 

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. VP-kontoinnehavare skall istället använda 

anmälningssedel som finns att tillgå på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) 

alternativt på Forwoods hemsida (www.forwood.se). 

 

Vid två tillfällen varje år (se ovan), från och med april 2013 till och med den 15 oktober 2015, under 

konvertiblernas löptid ges möjlighet till omvandling från konvertibler till B-aktier, under förutsättning 

att anmälningssedel är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivna på 

anmälningssedeln. 

 

Så snart anmälan om konvertering har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts 

konvertiblerna med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts IA 

med B-aktier. Detta beräknas ske cirka två till tre veckor efter att mottagaren erhållit interimsaktier.  

 

Ytterligare information kring konverteringsförfarandet 

För vidare information kring det praktiska förfarandet kring konvertering av Forwoods konvertibler 

vänligen kontakta Sedermera Fondkommission:  

 

Telefon:  +46 431-47 17 00   

E-post:  nyemission@sedermera.se 

mailto:nyemission@sedermera.se

