
Panamaexperten
Sedan starten 2006 har Tectona Capital återkom-
mande fått frågan när bolaget skall börsnoteras. 
Styrelsen anser nu att tiden är mogen och beslut 
att notera Tectona Capital på en aktielista (aktie-
torget eller liknande) har fattats.   

Innan en slutgiltig notering sker kommer Tectona 
Capital att genomföra några emissioner för att 
öka antalet aktieägare och kapitalet. Målsättning-
en är att notera bolaget under 2016.
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Men redan under hösten har du som ägare och 
intressent en exklusiv möjlighet att i förtur teckna 
aktier.

Tectona Capitals dotterbolag – Tectona Skogs-
fond och Tectona Panama Fastigheter – kommer 
att finnas kvar utan förändringar. Moderbolaget, 
Tectona Capital, kommer att fortsätta investera 
stort i dessa bolag och ta del av den snabbväxande 
ekonomin i Panama. 

TECTONA CAPITAL MOT NOTERING
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PANAMAS UTVECKLING
Ekonomin i Panama växer mycket snabbt. 
Under 2010 och 2011 växte ekonomin 
med över 10% respektive år. Under 2013 
ökade BNP med hela 8,4% enligt världs-
banken. Tjänstesektorn i Panama är 
mycket stor och landets turism, banker 
och jordbruk är stora inkomstkällor. En 
annan stark motor för Panamas ekonomi 
är Panamakanalen. Den pågående ut-
byggnaden av kanalen är ett av världens 
största infrastrukturprojekt och har bi-
dragit till Panamas ekonomiska uppsving. 
När nya kanalen står färdig ökar kapaci-
teten rejält vilket antas ytterligare gynna 

Panamas ekonomi. Sverige har goda han-
delsförbindelser med landet och är Sveri-
ges femte största exportland. 

Panama är ett stabilt land i Latinameri-
ka med en mycket stark ekonomi. Detta 

PANAMA - EN SNABBVÄXANDE EKONOMI

TECKNA AKTIER I TECTONA CAPITAL

ligger till grund för att Panama kommer 
vara ett högintressant land för andra La-
tinamerikaner att utvandra till. Dessutom 
talas man samma språk samt att man de-
lar kulturell historia. Tectona bedömer att 
en ökad invandring till Panama kommer 
att leda till ökade fastighetspriser och en 
fortsatt god tillväxt. 

AFFÄRSIDÉ
Tectona Capital skall investera i Panama, 
främst i skog och fastighetssektorn. För att 
ta del av Panamas ekonomiska uppsving 
kan även andra investeringar i Panama 
företas. 

TECTONA SKOGSFOND
OCH TECTONA PANAMA

FASTIGHETER
Dessa bolag kommer att drivas vidare 
precis som tidigare. Befintliga investerare 
behåller sina aktier och investering precis 
som tidigare utan någon förändring. Dot-
terbolagen och dess investerare kommer 
att gynnas av att Tectona Capital stärker 
upp bolagen med nytt kapital. 

I höstens emission har endast Tectonas 
aktieägare samt intressenter möjlighet att 
delta. Styrelsen och uvarande ägare har 
förklarat sig villiga att teckna och garan-
tera emissionen. Denna emission kommer 
således att vara fördelaktig. 

Emissionen planeras att genomföras i slu-
tet av oktober. Information och prospekt 
kommer att skickas ut någon gång i mit-
ten av oktober. 
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100 ÅR SOM VÄRLDENS
VIKTIGASTE GENVÄG 

Under sommaren 2014 fyllde Panama-
kanalen 100 år. Kanalen som har enorm 
betydelse för världshandeln byggs nu ut, 
och kommer att stå färdig nästa år. Pro-
jektet är ett av världens största pågående 
byggen och de nya slussarna gör att kapa-
citeten fördubblas. 

Sjöfarare har i alla tider fruktat farvattnet 
runt Sydamerikas sydspets. Vindarna från 
Antarktis och det besvärliga vattnet har 
lett till förlisning för en stor mängd fartyg. 
Ovanpå det är rutten runt sydspetsen en 
lång omväg i handeln mellan Asien, Ame-
rika och Europa. 

Att människor i hundratals år drömde om 
en effektivare och säkrare handelsled var 
därför inte konstigt. Idén väcktes redan 

när spanjorerna anlände på 1500-talet. 
Men efter en omfattande kartläggning 
konstaterades att det saknades både kapa-
citet och teknologi. 

Inte förrän 1880 var man redo att genom-
föra projektet och i januari samma år togs 
det första spadtaget som kom att förändra 
handelstrafiken. Inledningsvis gick arbe-
tet bra. Men pengarna började sina och 
arbetstakten saktade ner innan den helt 
upphörde 1888.
Men kanaldrömmarna levde vidare. I slu-
tet av 1800-talet övertogs det strategiska 
arbetet av USA som också färdigställde 
projektet 1914, tjugofyra år senare än 
man först planerat. 
Amerikanerna fortsatte att förvalta kanal-
en under hela 1900-talet. Först i slutet av 

PANAMAKANALEN 100-ÅRS JUBILEUM

sextiotalet inleddes förhandlingar rörande 
kanalens framtid, och 1977 kom förhand-
laren Omar Torrijos och president Jimmy 
Carter överens att såväl ägandet och för-
valtandet av kanalen skulle överlämnas till 
Panama den 31 december 1999. 

Sedan 2000 är kanalen en mycket viktig 
inkomstkälla för Panama, och expansio-
nen som nästa år färdigställs innebär kraf-
tigt ökade intäkter för landet, och helt nya 
förutsättningar för världshandeln.

Tectona Capital har genom flera års 
närvaro i landet blivit något av en Pana-
maexpert. Företaget har kunnat följa ut-
byggnaden på nära håll de senaste åren, 
och i samband med en av företagets in-
vesteringsresor besökte man ännu en gång 
världens mest betydelsefulla genväg. Den-
na gång under själva jubileumsåret. 



På kvällen intar vi en bättre middag. Efter det 
finns det god möjlighet att se vad nattlivet i Pana-
ma har att erbjuda. 

Lördag den 21 mars
Vi stannar hela dagen i Panama City och kommer 
anordna någon gemensam aktivitet. För de som 
önskar finns gott om tid för shopping mm. 

Söndag den 22 mars
Efter lunch åker vi ut till ett all inclusive hotel som 
ligger vid Stilla Havet. 

Måndag den 23 mars och tisdag den 24 mars
Vi njuter av vår vistelse på Decameron

Onsdag den 25 mars 
Vi reser från Decameron till Flygplatsen och däri-
från tillbaka hem till Sverige. 

Alternativ resplan
För de som inte kan vara borta mer än en vecka 
finns det tillfälle att resa hem tidigare och hoppa 
över All inclusive hotellet Decameron. 

Vi känner till Panama mycket bra och om någon 
resenär önskar andra alternativt så ordnar vi det-
ta. 

Preliminär resplan
På grund av olika orsaker kan denna resplan 
komma att ändras. Vi försöker också att anpas-
sa tempo och aktiviteter i Panama så att det skall 
passa gruppen och individuella önskningar så 
bra som möjligt. 

Kostnad för resan
Pris för hela resan är 29000 kronor. Om man 
väljer att åka hem tidigare och inte vara med på 
Decameron så är priset 25000 kronor. 

Tectonas resa till Panama är subventionerad och 
vi tar inget betalt för guidning mm.

Läs mer om Panama, vaccinering m.m på vår
hemsida. OBS! Begränsat antal platser.
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Måndag den 16 mars 
Utresa från Sverige eller Danmark. Vi anordnar 
flyg från någon flygplats i Sverige till Amsterdam 
där vi sammanstrålar. Från Amsterdam flyger 
vi direkt till Panama City och beräknar att vara 
framme klockan 17 Panama tid. 

Efter ankomst till Panama transporterar vi oss till 
ett närbeläget hotell vid flygplatsen och vilar ut 
efter resan.

Tisdag den 17 mars
På grund av tidsskillanden på 6 timmar kommer 
vi antagligen vara pigga på morgonen. På mor-
gonen blir vi upphämtade och åker ut till planta-
gen. Vi kommer att åka ca 25 mil österut vilket tar 
ungefär 4 timmar. Innan plantagebesök så instal-
lerar vi oss på det fantastiska vilkmarkshotellet 
Filo del Tallo

Onsdag den 18 mars
Denna dag är främst ägnad åt att besöka planta-
gen och lära oss om trädplantering och teak mm. 

Vi kommer också att åka till en liten närbelägen 
by som heter Yaviza. Denna spännande by ligger 
bokstavligen vid vägs ende. Man kan åka hela 
vägen från Alaska till Yaviza men sen tar bilvägen 
slut!

UPPLEV PANAMA - INVESTERINGSRESA - MARS 2015

Torsdag den 19 mars
För de som orkar så ordnar vi en kortare djungel-
vandring innan frukost. 

Efter frukost beger vi oss tillbaka mot Panama 
City. För de som önskar finns tid att besöka yt-
terligare något plantage under dagen. 

I Panama City kommer vi att bo på ett nybyggt 
hotell i centrala Panama, Hard Rock Hotel. 

Under kvällen finns tid att vila ut efter plantagebe-
söken. För de som önskar så äter vi en gemen-
sam middag. 

Fredag den 20 mars
Utvilade på vårt nya hotell så besöker vi den be-
römda Panama kanalen vilket är motorn i Pana-
mas ekonomi och världens antagligen viktigaste 
handelsled. Vid tidpunkten för vår resa bör den 
nya större kanalen vara invigd. Vi besöker ett ka-
nal museum och diskuterar kanalens betydelse.

Efter en längre lunch och siesta så visar vi våra 
och andra fastighetsobjekt i Panama City. Vi dis-
kuterar också möjligheter och risker med att in-
vestera i fastigheter i Panama City. 

RESPLAN PANAMA 2015
Vi har utarbetat resor till Panama un-
der flera år och vi vet att detta upplägg 
är mycket uppskattat. Väl på plats så gör 
vi vissa tillägg och justeringar beroende 
på individuella önskningar och gruppens 
önskningar. Helt naturligt så finns det vis-
sa som vill ta det lite lugnare och vissa som 
vill ha lite högre tempo. Vi kommer försö-
ka tillfredsställa samtligas behov. Boka din 
resa på www.tectona.se


