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Forwood AB Beslut om konvertibelemission
Fredagen den 28 september 2012, beslutade styrelsen i Forwood AB (publ) att genomföra en
emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, förutsatt godkännande vid
extra bolagsstämma den 17 oktober. Nedan följer möjlighet till anmälan till informationsmöten,
samt en sammanfattning av beslutet.

Informationsmöten angående konvertibel med teckningstid 1529 november:
Göteborg Onsdag 21/11 kl.18.00
Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 3638
0317271000
Anmäl dig till Göteborg
Malmö Torsdag 22/11 kl.18.00
Hilton Malmö City Hotel, Triangeln 2
0406934700
Anmäl dig till Malmö
Stockholm Måndag 26/11 kl.18.00
Ingenjörshuset/ Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46
086138100
Anmäl dig till Stockholm
Erbjudandet:
Konvertibelemissionen skall genomföras med
företrädesrätt för bolagets aktieägare, även
allmänheten ges rätt att teckna. Erbjudandet skall
omfatta högst 1 140 000 konvertibler av serie KV 1 A
och 9 103 470 konvertibler av serie KV 1 B. Vid
fulltecknad emission tillförs Forwood cirka 39,9
MSEK, före emissionskostnader. Konvertiblernas
löptid är fram t.o.m. den 30 december 2015.
Avstämningsdag är den 9 november 2012. Sista
dag för handel i bolagets A respektive Baktie
inklusive rätt att erhålla uniträtter (rätt att teckna) är
den 6 november 2012 och första dag exklusive rätt

Fakta
En konvertibel är ett lån som aktieägaren ger till
bolaget. På detta lån utgår ränta (10%) som
betalas ut två gånger per år. När lånet förfaller
till återbetalning (30 december 2015) kan
aktieägaren välja att få sina pengar återbetalda
eller att få aktier som betalning istället. Om
aktieägaren väljer återbetalning i aktier erhålls
aktier motsvarande 3,90 kr per aktie (Om t ex
39 000 kr lånats ut erhålls 10 000 aktier).
Rimligen kommer aktieägaren att välja
återbetalning i aktier om kursen står högre än

att erhålla uniträtter är den 7 november 2012.
För varje befintlig aktie av serie A erhålls en (1) A
uniträtt och för varje befintlig aktie av serie B erhålls
en (1) Buniträtt. För teckning av en (1) konvertibel
av serie KV 1 A fordras sex (6) Auniträtter och för
teckning av en (1) konvertibel av serie KV 1 B
fordras sex (6) Buniträtter.
Teckningstiden löper mellan den 15 – 29
november 2012.
Teckningskursen är 3,90 SEK per
konvertibel.
Antal aktier i Forwood innan emissionen
uppgår till 6 840 000 Aaktier och 54 620
825 Baktier.
Det kommer inte att förekomma någon
organiserad handel med uniträtter
eller betald tecknad unit (BTU).
Syfte med emissionen:
Emissionslikviden från konvertibelemissionen är
huvudsakligen avsedd att användas för
rörelsekapital samt investeringar i mark och
maskiner.
Konvertiblerna:
Konvertiblerna kan konverteras till A respektive B
aktier i bolaget till en konverteringskurs om 3,90
SEK per aktie. 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. 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.
Huvudägarna i Forwood AB kommer att teckna
sig för 710 MSEK.
Forwoods aktieinformation kan hittas förutom i
papperstidningen Dagens Industri på vår hemsida
www.forwood.se samt även på följande sidor.
www.finansportalen.se
Välj rubrik aktiekurser och därefter listan bequoted
inofficiella i rullningslisten.
www.avanza.se
www.mangold.se

3,90 kr i december 2015 eftersom dessa
senare bör kunna säljas till en högre kurs än
3,90 kr. Lika rimligt är att aktieägaren kommer
att begära kontant återbetalning av lånet om
aktiekursen står i 3,90 eller lägre. För
aktieägaren är en konvertibel fördelaktig
eftersom en löpande avkastning utbetalas två
gånger per år och det finns en möjlighet att
tjäna på aktien om kursen utvecklas bra fram
till december 2015.
Fråga: Hur ska Forwood AB kunna betala
tillbaka lånet i december 2015 utifall kursen
inte utvecklats som planerat?
Svar: Styrelsen har planerat att notera
Forwood aktien på Nasdaq/Omx First North
under 2013. Därefter är avsikten att notera
Forwood aktien på Nasdaq/Omx Small Cap
under 2015. Styrelsen vet om att intresset för
Forwood aktien är stort bland institutionella
investerare och fonder. Vid en börsnotering på
Stockholmsbörsen under 2015 kommer därför
vid behov kapitalanskaffningen för återbetalning
av konvertibellånet att göras.
Fråga: Kan jag som konvertibelägare byta
till aktier före december 2015?
Svar: Om aktiekursen skulle utvecklas snabbt
så kan det vara fördelaktigt att byta till aktier i
förtid. Byte till aktier kan ske varje år mellan 1
15 april samt 115 oktober.
Fråga: Jag äger Forwood aktier via mitt
bolag. Eftersom Forwood fortfarande
räknas som onoterat är eventuell reavinst
och utdelning skattefri. Är även räntan från
konvertibeln skattefri?
Svar: Räntan är tyvärr inte skattefri vare sig i
bolag eller privat.
Fråga: Vad ska pengarna användas till?
Svar: Det är planerat att 20 Mkr ska användas
till att betala driftkostnader och räntor ( till de
som tecknar sig 1529 november 2012) till
konvertibelägarna.
10 Mkr har planerats till nya markköp och
9,5 Mkr till köp av fler skogsmaskiner.
Skogsmaskinerna beräknas ge betydande
intäkter de kommande åren.

Sämre utsikter för Latinamerika men en makalös
tillväxt i Panama
Den svaga ekonomiska återhämtningen i USA, krisen i Euroområdet
och inbromsningen i Kina smittar av sig på Latinamerika. Årets
ekonomiska tillväxt i regionen blir den sämsta på länge enligt en
rapport från FN.
FNorganet Economic Commissionfor Latin America and the Carribean,
Eclac, skriver ned sin prognos för BNPutvecklingen i Latinamerika från
3,7 till 3,2 procent.
Regionens största ekonomi Brasilien väntas i år växa med endast 1,6

procent, jämfört med 2,7 procent 2011. Fallet för Argentina beräknas vara
betydligt större: från 8,9 procents tillväxt förra året till endast 2 procent i
år. Men ekonomierna i flera av länderna fortsätter att expandera i hög
takt. Panamas BNP väntas växa med hela 9,5 procent, främst tack vare
den pågående expansionen av Panamakanalen. Colombia, Chile,
Venezuela, Mexico och Peru är andra länder i området som har kraftig
tillväxt. Källa DI

Besöksresa Panama 10 februari 2013
OBS Endast 4 platser kvar till kanonpris. (Ordinarie pris 22 900 kr)
Vi har även i år erhållit ett kanonpris på nästa års resa(10 februari 2013). Panama är ett land med en
enorm mångfald: vackra stränder, 7 st indianstammar, regnskog, rikt djur och växtliv, storstadspuls,
shopping, kyrkor, skyskrapor och såklart Panamakanalen. Under en dag besöker vi teakplanteringarna
och anläggningarna i Darien och övernattar på ett lokalt motell. Det blir gott om tid för shopping till låg
dollarkurs och en avkopplande avslutning på en mycket bra all inclusive resort. Du bor 3 nätter i
regnskogs resorten Gamboa där du kan ta en intressant båttur på Panama kanalen.
Detta ingår:
Flyg till Panama t/r med KLM 1022 feb(hemma igen den 23/2)
Välj mellan utresa från Arlanda, Landvetter eller Kastrup
3 nätter på El Panama 1013 februari
1 natt på enkelt motell i Darien regionen 1314 februari
3 nätter på Gamboa 1417 februari (utökat med 1 natt efter mångas önskemål)
5 nätter på Royal Decameron Oceanfront, All Inclusive, 1722 februari
Pris 21.500 kr för del i dubbelrum och 26.000 för enkelrum
OBS Endast 4 platser kvar till detta pris. (Ordinarie pris 22 900 kr)
Dessutom bjuder Forwood på alla transfers, besök på Panama kanalen, stadsrundtur med lunch och
middag på kvällen samt lunch och middag under plantagebesöket.
Du anmäler Dig och betalar direkt till resebyrån Afro Carribian i Stockholm
Epost: pia@afrocaribbean.se.
Tel: 0830 21 06
AFROCARIBBEAN TRAVEL
Webbsida: www.afrocaribbean.se
Telefon: +46 (0)830 21 03 / Fax: +46 (0)830 21 09
Adress: S:t Eriksplan 11, 113 20 Stockholm, Sweden

Forwood AB, Storgatan 11, 411 24 Göteborg
Tel: +46 (0)31 107100 Epost: info@forwood.se

