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Byte av Firmanamn
Vårt nya firmanamn är Green Growth Nordic AB vilket är ett bättre namn mot marknaden och som
förtydligar vår verksamhets inriktning vid en framtida listning av aktien. Forwood är starkt förknippad
med skogsrelaterad verksamhet som bedrivs i Panama men ej i Sverige.
Namnet Forwood kommer att behållas i Panama där det är ett starkt och väl inarbetat varumärke
medan i Sverige behålls det som bifirma för eventuella framtida behov inom skoglig verksamhet.

Inlösen av aktier
Genom inlösenprogrammet ger vi nu de aktieägare som vill minska sitt innehav en möjlighet att göra
detta till en rimligare försäljningskurs än vad aktien har handlats för det senaste året.
Kursen som fastställts i inlösen programmet ligger väl i linje med det värde som bolaget har för
närvarande i sina samlade tillgångar.
Eget kapital är 1,19 och inlösenkursen 1,20 per aktie.
Avstämningsdagen för erhållande av inlösenrätter är den 1 augusti 2016.
Anmälan för inlösen ska göras fram till den 29 augusti 2016 genom teckningsanmälan som skickas ut
med post i början av augusti.
Avstämningsdagen för indragning av aktier beräknas infalla den 30 november 2016.
Green Growth Nordic AB vill med detta påbörja utbetalningen av likvida medel till aktieägarna.

Avfallsekonomi
Bolaget Avfallsekonomi är ett nybildat helägt dotterbolag under Green Growth Nordics nya affärside att
arbeta med miljöbaserade projekt.
Då tillväxten och konsumtionen ökar och därmed avfallsmängderna, ser vi på Avfallsekonomi AB stora
möjligheter att vara med och bidra till en bättre avfallshantering. Med Garby markbehållare samlar man
sopor och kompost delvis under mark, detta bidrar i sin tur till att man kan samla större mängder sopor
och därmed minska trafiken med sopbilar i vår närmiljö. Att soporna samlas under mark bidrar även till
att lukten från soporna försvinner samt att skadedjur inte kan komma åt soporna. Med den ökande
medvetenheten om vår miljö och det växande problemet med sopor ser vi stor marknadspotential för
vårt nystartade bolag.

Panama
Forwood har förlängt förvaltningsavtalet samt även fått ett nytt avverkningsuppdrag med amerikanarna.
Vi kommer att fortsätta med utvecklingen av våra skogliga tjänster.
Avstyckning av 3,2 hektar mark i Colon lämplig för tomter blev klar i juni 2016.
En av våra större internationella kunder har gett Forwood ett inventeringsuppdrag på en skogsfastighet
på 400ha i Colombia vilket visar att vårt kunnande är uppskattat av våra kunder.

Besöksresa till Panama
I februari 2017 erbjuder vi åter igen möjlighet att följa med oss på en härlig resa till Panama. Se hur din
placering i odlad teak växer på plats och bli ännu mer övertygad att skogsaktier är en god investering
och ett etiskt sparande.
Vi önskar såväl förstagångs resenärer som våra återkommande resenärer välkomna.
Efterfrågan på platser brukar vara stor så vi rekommenderar Dig som önskar delta att anmäla ditt
intresse så snart som möjligt då antalet platser är begränsat.
Läs mer om besöksresan (PDF)
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