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Forwoods virkeshandel med teak
överstiger 50 MSEK under 2019

2019 års budgeterade virkeshandel om 50 MSEK med
teak har uppnåtts. Försäljningen har skett i form av
rundstock och sågade storlekar. Nu pågår ett intensivt
arbete med att skapa förutsättningar för att passera
100 MSEK i försäljningsvärde 2020. Forwoods egen
säljorganisation i Indien har för närvarande en
kapacitet att leverera teakvirke för + 200 MSEK vilket
dom lyckades med 2018 då de arbetade för Olam

https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-cikwyk-blrkltki-r/
https://greengrowthnordicab.createsend1.com/t/j-l-cikwyk-blrkltki-y/


International. Sedan 1 mars 2019 har Forwood tagit
över tidigare anställda och kontor efter att
a�ärsområdet virke avvecklats av Olam International
tillsammans med tre andra a�ärsområden (socker,
gummi & gödningsmedel). Leveranserna av teakvirke
sker från våra leverantörer i Brasilien, Colombia,
Ecuador, Costa Rica och Panama. Nittio procent av
världens teak exporteras till Indien och handeln sker i
huvudsak genom traditionell remburshandel.

Forwoods säljteam i Indien

Carrinet AB växer internationellt

I juli 2019 förvärvade Green Growth Nordic AB 30 % av
aktierna i Carrinet AB för 700 000 SEK. Under året har
försäljning och resultat ökat kraftigt och export till nya
länder tillkommit. I Sverige har en kommande skatt på
plastpåsar satt fart på intresset för Carrinets frukt-och



gröntpåse Veggio som ersätter plastpåsar i frukt- och
grönsaksdiskarna. Under 2020 kan ytterligare 11 %
förvärvas och under 2021 10 % till så att 51 % kan
uppnås och konsolideras in i koncernsi�rorna. Carrinet
har ett spännande 2020 framför sig.

Avfallsekonomi Garby AB har avyttrats

Sedan bolagets nybildning 2016 har försäljningen ökat
men resultaten har inte följt med. Styrelsen bedömde
före sommaren 2019 att en försäljning av
dotterbolaget till Göran Widegren som varit VD och
drivit bolaget sedan 2016 var ett bra alternativ. Den
expanderande virkeshandeln i Forwood och den ökade
försäljningen i Carrinet AB kräver ökat engagemang
från styrelse och ledning och framtiden för
dotterbolaget ansågs begränsad. Aktierna såldes för
nominellt värde 50 000 kr och ytterligare 285 000 kr i
lån som betalas över 18 månader till Green Growth
Nordic AB

Koncernresultatet förbättras under 2019

2019 års koncernresultat kommer att visa röda si�ror
(förlust). Koncernen har under 2019 belastats med
uppsägningskostnader, extra advokatkostnader och
kostnader för att bygga upp virkeshandeln.
Lönekostnaderna i Panama har under året reducerats
och kommer vid ingången av 2020 ha reducerats
ytterligare. Under 2020 beräknas koncernresultatet att
visa svarta si�ror(vinst). Utdelningen 2020 beräknas bli
fördubblad jämfört med 2019 års utdelning.
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Rättsprocesserna är under process

Det pågår rättsprocesser i både Panama och Sverige
mot den tidigare ledningsgruppen i Panama. I Panama
är �era personer under åtal i ett brottmål lett av en
åklagare. I Sverige drivs ett brottmål av åklagare samt
ett civilmål som drivs av Green Growth Nordic AB.
Resultat förväntas under 2020.
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