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Forwood AB (publ) genomför en företrädesemission om 10,2 MSEK 
 

Styrelsen i Forwood har med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 19 

april 2013 beslutat att genomföra en företrädesemission som tillför bolaget 10,2 

MSEK med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 2,0 MSEK genom utnyttjande av 

en övertilldelningsoption. Kapitalanskaffningen görs för att stärka balansräkningen 

och för att finansiera den löpande driften under 2014.  

 

Företrädesemissionen inklusive övertilldelningsoptionen kommer att tillföra bolaget 

totalt 12 292 164 kr. Teckningskursen har fastställts till 1,00 kr per aktie. 

Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 22 november 2013 

och teckningstiden löper mellan 26 november – 9 december 2013.  

 

Aktieägare i Forwood inkluderande bl.a. C.G.Bothén, Timo Lehtonen, Ulf Runmarker, 

Niklas Wallgren och Marcus Knutsson har förbundit sig för att teckna ca. 3 MSEK av 

Erbjudandet. Detta motsvarar cirka 30 procent av företrädesemissionen.  

Informationsmöten 

I samband med kapitalanskaffningen bjuder Forwood in till informationsträffar. Alla 

intresserade är välkomna. Forwoods VD Timo Lehtonen håller i mötena och på plats 

i Stockholm är även styrelseledamoten Marcus Knutsson samt I Göteborg styrelsens 

ordförande Oscar Grön.  

Träffarna kommer att hållas på följande orter: 

- Malmö, 26 november 2013, kl 17.30 
Rica Hotel, Stortorget 15  
  

- Stockholm, 27 november 2013, kl 18.00  
Mindset, Mäster Samuelsgatan 60 
 

- Göteborg, 28 november 2013, kl 18.00  
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 

Anmälan sker genom mail på info@eyer.se på telefon 031-761 22 30 eller via 
särskild anmälningslänk på Forwoods hemsida: 
www.forwood.se/sv/kontakta-oss/informationsmote/  
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Emissionsvillkor 

Innehavare av tolv (12) befintliga aktier i Bolaget ges rätten att teckna en (1) ny aktie 

till teckningskursen 1,00 SEK. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 22 

november 2013. Detta innebär att Forwoods aktie kommer att handlas inklusive rätt 

till tilldelning av teckningsrätter till och med den 19 november 2013. 

Teckningsperioden löper från mellan den 26 november – 9 december 2013. 

Företrädesemissionen kan komma att tillföra bolaget upptill 10,2 MSEK, före 

emissionskostnader med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 2,0 MSEK genom 

utnyttjande av en övertilldelningsoption.  

I företrädesemissionen kommer upp till 10 243 470 aktier att emitteras varav  

1 140 000 A-aktier och 9 103 470 B-aktier, vid överteckning av Emissionen kommer 

ytterligare upp till 2 048 694 aktier att emitteras. Totalt kommer således 12 292 164  

aktier att kunna emitteras, motsvarande ett totalt emissionsbelopp om högst  

12 292 164 kr. 

I övrigt hänvisar styrelsen för Forwood AB det till memorandum som kommer 

upprättas i samband med Erbjudandet och publiceras den 22 november 2013. 

 

Preliminär tidsplan för emissionen 

Sista handelsdag i aktien med rätt till teckningsrätter 19 november 2013.  

Första handelsdag i aktien utan rätt till teckningsrätter 20 november 2013.  

Informationsmemorandum offentliggörs den 22 november 2013.  

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 22 november 2013.  

Teckningsperiod i nyemissionen 26 november – 9 december 2013.  

Resultatet av nyemissionen offentliggörs omkring den 12 december 2013. 

Eyer Fondkommission AB är finansiell rådgivare åt Forwood AB i samband med 

emissionen. 
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Viktig information 

 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig 

direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya 

Zeeland, Hong-Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller 

delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får 

inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med 

sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära 

brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") 

eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

 

Göteborg den 12/11 2013 

 

Styrelsen i Forwood AB (Publ) 

 

För ytterligare information kontakta Forwood AB på telefon 031-10 71 00 eller e-post: 

info@forwood.se  
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