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Forwood Panama tecknar exklusivt avtal
med en av världens största råvaruhandlare
En av världens största råvaruhandlare – Olam
International har överlämnat sin tradingverksamhet i
Panama till det Svenska Bolaget Green Growth Nordic
ABs helägda dotterbolag Forwood Forestry Panama.
Avtalet som tecknats innebär att Forwood Forestry
Panama nu tar hand om all logistik, administration,
inköp och export av virke från Panama vilket kommer
att påverka Green Growth koncernens omsättning och
resultat positivt. Forwood Forestry Panama har haft ett
långt samarbete med Olam vad det gäller virkesaﬀärer
och avverkningsuppdrag genom åren och samarbetet
intensiﬁeras nu med det nya avtalet. Avtalet är ännu
ett bevis på att Forwood är den naturliga partnern
inom skogsnäringen i Panama. Under de senaste 2
åren har mindre avtal tecknats med ett ﬂertal
internationella så kallade TIMOs (Timber Investment
Management Organisation) i Panama och
förhandlingar förs med ﬂer TIMOs om ytterligare
förvaltning av mer än 3000 hektar.

Några korta frågor till Heberney
Castelblanco, Fordons-mekaniker i Forwood
Panama

Varifrån kommer du?
Jag är född 1969 i Colombia och har fortfarande stora
delar av min släkt kvar i La Dorada Calda.
Har du någon familj här i Panama?
Min hustru Sandra Patricia Pinzon och två döttrar
Angela Patricia Castelblanco, 22 år och Ana Cristina
Castelblanco som är 16 år.

Vad har du för bakgrund som mekaniker?
1982 började jag arbeta för Mazda i Colombia och
studerade mekanik parallellt med arbetet. Studierna
ledde till en examen i motordriven mekanik och
maskiner.
När började du arbeta som mekaniker?
En viss erfarenhet ﬁck jag redan under åren hos
Mazda. Därefter har jag under ﬂera år arbetat för
Vicom vilka är Colombias största
väganläggningsföretag och senare Volvo och
Mitsubishi. 2003 arbetade jag i ingenjörsgruppen med
vägförbindelser mellan Colombia och Panama för Agua
Fría-Metetí vilket ledde till att min familj och jag
ﬂyttade till Panama.

Forwoods kontor i Panama City

I ett av Panama Citys modernaste kontorsbyggnader
huserar Forwood Panamas lednings, sälj- och
ekonomipersonal i gott sällskap med ﬂera av världens
större företag som tex. Ericsson, Sony m ﬂ. Kontoret
om 95 kvm är beläget på 17:e våningen i Torre Global
Bank Building och består av reception, barkök, tre
kontor och ett konferensrum.

Kontoret köptes in kontant 2006 med äganderätt och
kontorsmöblerna importerades från Kinnarps, köket
från Ikea och ekparketten från Bauhaus. Utvecklingen
av kontorspriserna i byggnaden har varit god sedan
2006 och avgiften för kontoret är mindre än 200 USD
per månad.

Besöksresan Panama 2018
Den 18 februari 2018 bär det av på nytt till Panama för
vår årliga besöksresa.
Panama är ett land med en enorm mångfald: vackra
stränder, 7 olika indianstammar, regnskog, rikt djuroch växtliv, storstadspuls, shopping, kyrkor, skyskrapor
och såklart Panamakanalen.
I Panama varvar vi bekvämligheter med äventyr, vi
mixar förstklassigt hotellboende i Panama City med
gott om tid för shopping till en övernattning på ett
spartanskt pensionat i Daríen där vi under en dag
besöker teakplanteringarna. Du bor även 3 nätter i
regnskogs resorten Gamboa med möjlighet att ta en
intressant båttur på Panamakanalen för att sedan
avsluta resan vid Stilla Havet med Royal De Cameron
all-inklusive resort i vackra Costa Blanca.
Frågor och intresseanmälan kan anmälas på
info@greengrowthnordic.se eller ring 031-107 100.
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