
Infobrev Tectona Capital - September 2015

Bästa investerare

Vi önskar alla nya aktieägare välkomna! 
Aktieemissionen i våras tillförde ca 50 stycken nya aktieägare 
och 1,32 mkr i kapital. Bolaget har därmed drygt 140 stycken 
aktieägare. Bolagets målsättning är att notera aktierna senast 
under 2017. Därmed kommer ytterligare aktieemissioner att 
genomföras för att öka antalet aktieägare.

Våra lägenhetsprojekt

Styrelsen är hittills mycket nöjd med resultatet från uthyrningen 
av lägenheterna i Panama. Våra uthyrningsobjekt genererar i 
nuläget drygt 12 % i driftnetto. Vakansen är obefintlig.  
Styrelsen avser att fortsätta att fokusera på fastighetsprojekten 
i Panama City. 
Under september beräknar vi att vårt nya projekt Villa Medici 
är färdigställt och då hyr vi ut ytterligare 5 stycken lägenheter.

Ovanstående siffror är i USD. Objekt ägs av Tectona Capitals dotterbolag. 

Objekt Inköp datum Pris USD Renovering Total investering Antal m2 Driftsnetto

Adir Juli 2014 233 000 66 000 299 000 250 15,94%

Cadiz Jan 2012 128 000 22 000 150 000 148 11,12%

Girasol Juli 2013 160 000 15 000 175 000 168 6,98%

Posada 6A Nov 2012 140 000 9 000 149 000 90 7,89%

Posada 6B Feb 2015 170 000 23 000 193 000 90 8,89%

Toledo* Juli 2014 103 000 0 103 000 68 -1,17%

Villa Medici Aug 2015 218 000 30 000 248 000 204 17,52%

Venecia** Okt 2015 215 000 35 000 250 000 195 15,76%

1 367 000 200 000 1 567 000 1 213

Indikation av fastighetsvärde

Enligt Encuentra24.com (liknande Hemnet i Panama) är  
snittpriserna i centrala Panama City mellan 1750 dollar till 
2200 dollar. Vårt anskaffningsvärde inklusive renoveringar  
är 1260 USD. Värdeutvecklingen har varit ca 7 % per år  
de senaste tre åren.
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Nuvarande objekt ”Proof of concept”

* Detta objekt används av bolaget och hyrs inte ut.     

** Detta objekt är under förvärv. Driftsnetto är en prognos.

Prisutveckling på fastigheter i Obarrio, Panama City



Vi har ett  
mycket bra  
utgångsläge  

för fortsatta bra  
affärer på  

en stigande  
marknad.

Investeringstakten ökar med emission av  
obligation och aktie

I september/ oktober kommer Tectona Capital att emittera 
både en obligation och aktier. Volymen på obligationen  
kommer att vara 14 mkr och volymen på aktier kommer att 
vara 2,7 mkr. Styrelsen beräknar att investera minst 45 mkr 
fram till års skiftet 2018.

7,5 % ränta!

Villkoren för obligationen har bestämts till 3 års löptid och 7,5 % 
ränta! Styrelseledamöterna kommer att teckna obligationer 
för minst 600 tkr. Eftersom bolaget har en soliditet om 96 % 
anses risken vara mycket låg för obligationsinnehavarna.

Bolaget återkommer inom kort med fullständiga villkor gällande 
emission av obligation och aktie.

Skogsplantage och gallring

Våra plantager fortsätter att växa. På plantaget (1332-5107), 
33 hektar, har det utförts gallring under vår/ sommar vilket är 
en mycket viktig skötselåtgärd. Ungefär 30 % av alla träd har 
tagits bort. I gallringen tas de sämre träden bort för att ge plats 
åt de bättre. Gallringen är en mycket viktig skötsel åtgärd för 
att öka diametern på träden. Priset per m3 i slutav verkningen 
 beror mycket på vilken diameter trädet har. Enkelt uttryckt 
kan sägas att det är viktigare att ta fram träd som är raka 
med en stor diameter än att få långa träd.

Vid denna gallring är träden fortfarande för klena för att ha 
något marknadsvärde. Träden som avverkas ligger kvar 
på marken för att ge näring till de kvarvarande träden. Vid 
nästa gallring om ca 5 år räknar Tectona med att kunna sälja 
gallringen.

På detta plantage har vi också utfört stamkvistning upp till ca 
5 meter eller 30 % av trädets höjd. Även stamkvistning är en 
viktig skötselåtgärd för att få så mycket kvistrent virke som 
möjligt.

Övriga plantager har rensats för undervegetation mm.

Extrem torka i Panama

Normalt har regnsäsongen börjat i Panama vid det här laget. 
Dock har senaste perioden varit extremt regnfattig.  
Vattennivåerna är rekordlåga i Panama. Båttrafik genom  
Panamakanalen har begränsats pga lågt vattenstånd.

Teakträd är mycket tåliga och tål en längre regnfattig period. 
Våra träd ser livskraftiga ut och vi hoppas på regn inom snar 
framtid.


