
Tectona mot börsnotering

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 har fat-
tats.   

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.
Denna emission riktas exklusivt till dig som intres-
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sent i Tectona. Anledningen till att denna emission 
inte är publik är att du som redan investerat i Tecto-
na ska få förmånlig förtur innan kommande publika 
emissioner och notering.

EMISSIONSGARANTI
Emissionen är garanterad. Nuvarande aktieägare 
har garanterat att 4,3 mkr skall tecknas i emis-
sionen varav styrelseledamöterna har garanterat 
1,7 mkr.

DENNA EMISSION ÄR GARANTERAD

Panamaexperten

OBS! SISTA TECKNINGSDAG 5 NOVEMBER 2014
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UNIKT LÄGE ATT INVESTERA I TECTONA

Allt sedan Tectona Capital bildades, 2006 har återkom-
mande frågan gällande om och när bolaget skall noteras 
på en aktielista dykt upp. Helt klart är att det finns ett 
stort intresse av att investera i ett bolag vars värdepapper 
är snabbt omsättningsbara och noterade jämfört med en 
mer illikvid placering. Klart är också att Tectona är unikt 
genom att erbjuda investerare att ta del av Panamas snabb-
växande ekonomi. 

Under hösten 2013 sålde Tectona sitt innehav i jordbruks-
företaget Black Earth East vilket frigjorde 6 mkr i kapital 
som har investerats i Panama. Detta gör att Tectona har 
ökat fokus på Panama och blivit mer tydligt som investe-
ring. Efter att genomfört investeringar under nästan 10 år 
i Panama så anser vi det berättigat att kalla Tectona för 
Panamaexpert. 

Ovanstående sammantaget gör att styrelsen för Tectona 
Capital tror att det finns ett stort intresse av att investera 
genom Tectona i Panama samt anser att tiden är mogen för 
att ta steget att arbeta för en notering på en mindre lista 
(typ first north). För att möjliggöra detta behöver Bolaget 
närmare 1000 stycken aktieägare (helst fler) och öka eget 
kapital med minst 20 mkr. För att uppnå detta kommer 
några publika emissioner under den kommande tvåårspe-
rioden att genomföras. 

Tectonas styrelse har nu beslutat att arbeta för en notering 
av bolagets aktier inom två år. Detta öppnar möjligheten 
för att en bredare skara investerare ska kunna ta del av den 
unika investeringsmöjlighet som Tectona besitter. 

Den första emission i vår noteringsplan är inte publik utan 
riktas exklusivt endast till Tectonas intressenter. Tectona 
Capitals nuvarande ägare och styrelsen kommer att teckna 
i emissionen och har garanterat att minst 4,3 mkr kom-
mer att tecknas. Styrelsen kommer givetvis att arbeta för en 
höjning av emissionskursen i kommande emissioner inför 
notering som riktas publikt.

Johan Skålen, VD

TA DEL AV STABILT LAND MED STARK TILLVÄXT



UNIKT LÄGE ATT INVESTERA I TECTONA

PANAMA – HÖG TILLVÄXT OCH STABILITET 
Under det senaste decenniet har den ekonomiska utveck-
lingen varit mycket stark. Med en årlig tillväxttakt på drygt 
8,5 procent har den panamanska ekonomin varit en av värl-
dens snabbast växande. Till stor del är detta drivet av in-
vesteringar. (Panamas valuta är US Dollar). I särklass mest 
bidrar utbyggnaden av kanalen, men även investeringar i 
en tunnelbana, flygplats och sjukhus har haft inverkan på 
ekonomin. När investeringar färdigställs under komman-
de år väntas tillväxttakten sjunka något, men fortsatt ligga 
på dryga sex procent. I en global undersökning genomförd 
2014 av Gallup, utsågs befolkningen i Panama till världens 
lyckligaste.

SYFTE
Emissionen syftar i första hand till att öka antalet aktieägare 
för att förbereda bolaget på en notering vid en MTF (aktie-
torget eller liknande).
Emissionen syftar också till att öka bolagets storlek för att 
uppnå kostnadseff ektiviseringar och ökad lönsamhet. Emis-
sionslikviden skall användas till fortsatt expansion främst 
inom fastigheter med goda hyresintäkter.

AFFÄRSIDÉ
Tectona ger investerare möjligheten att ta del av Panama 
som är ett av världens mest intressanta tillväxtländer. Bola-
get investerar i främst fastighetsmarknaden i Panama och 
bolagets nuvarande investeringar är skog och fastigheter 
men även andra investeringar kan företas.
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TA DEL AV STABILT LAND MED STARK TILLVÄXT

Panamaexperten
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TECTONAS MÅLSÄTTNING

AVKASTNING OCH MÅLSÄTTNING 
Styrelsen bedömer att nuvarande investeringar avkastar 
mellan 10 till 17 % per år på investerat kapital. Vinst för 
2013 blev 1 Mkr.
Målsättningen är att avkasta över 10 % på gjorda investe-
ringar samt att under en tvåårsperiod öka antalet aktieäga-
re till över 1000 stycken och öka bolagets egna kapital med 
ytterligare minst 20 mkr för att möjliggöra en notering.

SKOG 
Med den extrema tillväxt som våra träd uppvisar samt te-
akens höga värde så bedömer styrelsen att en värdetillväxt 
på teakplantagen kommer att vara över 10 % per år. 

FASTIGHETER 
På våra nuvarande objekt erhåller Tectona över 8 % per år 
av investerat kapital i enbart hyresintäkter. Med Panamas 

tillväxt och med en snabb inflyttning till Panama City så 
bedömer styrelsen att en värdeökning över 5 % per år som 
fullt rimlig. Under den senast 10 års perioden så har värde 
ökningen varit ca 6 % per år.

VÄRDERING OCH NUVARANDE INVESTERINGAR
Bolaget värderas i emissionen till 19,6 mkr (pre money) vil-
ket är drygt 8 kronor per aktie. Vid en fulltecknad emission 
värderas bolaget efter emissionen till över 27 mkr. Tectonas 
huvudsakliga investeringar i Panama är skog och fastigheter. 

Bolagsvärde

Skog    7150 tkr
Fastigheter    7100 tkr
Långfristig fordran   1590 tkr
Kassa och inventarier mm  600 tkr
Skattemässigt underskott  1200 tkr
Utvecklingskostnader  2000 tkr
Totalt    19640 tkr 

Finansiell data

Aktiekapital   2.420.361 kr
Antal aktier   2.420.361 st
Eget kapital   7240 tkr
Soliditet    92,4 %
Vinst 2013   984 tkr
Vinst per aktie 2013   41 öre per aktie
Utdelning per aktie 2013  20 öre per aktie

TECTONA MOT BÖRSNOTERING



TECTONAS MÅLSÄTTNING

TIDSPLAN
För att möjliggöra en listning av Tectona Capital så kom-
mer några publika emissioner att genomföras. Vid kom-
mande emissioner så avser styrelsen att höja emissionskursen. 

2015
Under 2015 kommer styrelsen att föreslå för stämman att 
registrera bolagets värdepapper hos Euroclear. En registre-
ring hos Euroclear är ett viktigt steg inför en listning. En 
till två publika emissioner planeras att utföras under 2015.

2016
Under 2016 så kommer ytterligare någon kapitalanskaff-
ning att utföras för att öka antalet aktieägare och bolagets 
storlek. Om marknadsläget är det rätta och om bolaget 
lyckats med emissionerna så kan värdepappren listas mot 
slutet av 2016. 
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TECKNINGSSEDEL
Teckning sker genom ifylld och inskickad teckningssedel på
sidan 7, eller rekvireras från hemsidan. 
Beslut om tilldelning och utskick av betalningsinstruktion
sker direkt efter att emissionen har stängts den 5 november.

För fullständiga emissonsvillkor samt ytterligare information
se emissionsmemorandum på Tectonas hemsida,
www.tectona.se/emission
Inloggningslösen: motbörsen

TECTONA MOT BÖRSNOTERING

Panamaexperten

Villkor i korthet

Emittent:  Tectona Capital AB
Org nr: 556713-3672
Emissionskurs:  8 kronor per aktie
Minsta teckning:  2.000 aktier motsvarande 16.000 kr
Teckningstid:  20 oktober - 5 november 2014
 Emissionen kan inte förlängas. 
Vid överteckning:  Styrelsen beslutar om tilldelning.
 Tilldelning sker med hänsyn till att
 så många aktietecknare som möjligt
 ska bli aktieägare. 
Antal aktier Min:  500.000 aktier
Antal aktier Max:  1.000.000 aktier

Emissionen är garanterad.



På kvällen intar vi en bättre middag. Efter det 
fi nns 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 fi nns 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 
fi nns 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 
fl yg från någon fl ygplats i Sverige till Amsterdam 
där vi sammanstrålar. Från Amsterdam fl yger 
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 fl ygplatsen 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 fi nns 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 fi nns 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 fl era 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 fi nns 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



UPPLEV PANAMA - INVESTERINGSRESA - MARS 2015 Anmälningssedel för teckning av 
B aktie i Tectona Capital AB 

Anmälningssedeln skall skickas till:

Tectonas Capital AB
”Frisvar” 2049 4785 (portofritt)
110 05 Stockholm

Eller: inskannad via e-post till
info@tectona.se

Undertecknad anmäler sig härmed för teckning av B aktie enligt de villkor som framgår av investeringserbjudandet utgivet i oktober 

2014 av styrelsen för Tectona Capital AB. 

Undertecknad är medveten om och medger att:
• OBS! Ange person-/org. nummer som referens vid betalning.
• Anmälan är bindande.
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
• Beslut om tilldelning tar styrelsen.
• Beaktat relevanta risker.
• Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel.
• Genom undertecknande av denna anmälningssedel befullmäktigas Tectona Capital AB att för undertecknads räkning verkställa 

 teckning av aktier enligt de villkor som framgår av investeringserbjudandet utgivet av styrelsen för Tectona Capital i oktober 2014. 

• På begäran tillhandahåller Bolaget bolagsordning, stiftelseurkund, fi nansiella rapporter och historisk fi nansiell information. 

Personnummer/Organisationsnummer

Efternamn/Firma

Postadress (gata, box e dyl)

Postnummer

Ort och datum

Undertecknas av ägare (i förekommande fall av behörig fi rmatecknare eller förmyndare)

Ort

Telefon dagtid

Tilltalsnamn

Personuppgifter som aktieägaren 
lämnar i samband med uppdraget 
eller som i övrigt registreras i 
samband därmed behandlas av 
Tectona Capital AB för förberedelse 
och administration av uppdraget. 
Aktierna har inte och avses inte att 
registreras i något annat land än 
Sverige. Aktierna kommer således 
inte att erbjudas till försäljning i USA 
eller Kanada och inbjudan riktar sig 
inte heller vare sig direkt eller indirekt 
till någon i USA eller Kanada. Denna 
anmälningssedel får inte distribueras 
till eller i något annat land där sådan 
distribution förutsätter ytterligare 
registrerings eller andra åtgärder än 
som följer av svensk rätt eller strider 
mot lag, förordning eller annan 
bestämmelse i sådant land.

Anmälningstid:   20 okt - 5 nov 2014

Minsta teckningspost:  2 000 aktier dvs. 16 000 SEK

Teckningskurs:   8 SEK

Värdepapper:    B aktie

Betalning till bolagets bankgiro: BG 59690776 

=

Antal B aktier Nominellt teckningsbelopp

SEK + 0 % (courtage) SEK

Mäklare

+ 8 SEK

Att betala

E-post
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Org-nr: 556713-3672
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