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Det har varit ett mycket positivt gensvar att teckna 
i emissionen. Många tycker att det är intressant 
att bli aktieägare i ett tidigt skede innan en kom-
mande notering. 

Tectona bedömer att bolaget kommer tillföras 
minst 4,5 mkr och få över 100 nya aktieägare. Sty-
relsen kommer själva teckna minst 900.000 kr i 
denna emission. 
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Den 5 november stänger emissionen och någon 
förlängning av teckningstiden kommer inte att 
ske. Vid överteckning kommer styrelsen att beslu-
ta om tilldelning.  

STORT INTRESSE FÖR ATT TECKNA I EMISSIONEN

E M I S S I O N  N OV E M B E R  2 0 1 4
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  VÄRDESTEGRING AV
VÅRA OBJEKT 

Helt nyligen har Tectona låtit ett värde-
ringsföretag (Inversiones Panama Florida 
SA) utföra en värdering av våra objekt. 
Vårt allra första objekt förvärvades 2012 
för 128.000 usd och renoverades för ca 
22.000 usd. En dagsaktuell värdering vi-
sar att det nu har ett marknadsvärde på 
217.000 usd. Det innebär en värdestegring 
på 45 %, eller hela 13 % per år. Förutom 
värdestegringen så erhåller vi över 10 % i 
hyresintäkter av investerat kapital. 

Kim Jakab som är Tectonas chef  på plats 
i Panama har inom kort färdigställt Tec-

tonas senaste investeringsobjekt. Tectona 
förvärvade en lägenhet om ca 250 m2 i 
somras som nu har byggts om till 6 styck-
en mindre lägenheter. Förväntat hyres-
netto från detta objekt är mellan 13 % till 
17 %. Om vi lyckas hyra ut lägenheterna 
enligt uppställning t.h. så når vi ett netto 
om hela 17 %.

SENASTE UTHYRNINGSPROJEKTET

STYRELSEN PÅ PLATS I PANAMA

I början av oktober fanns hela styrelsen 
för Tectona Capital på plats i Panama. För 
Jason Tummings var det första besöket 
här. Hans kommentarer om resan är bl a 
följande: ”Panama är imponerande och 
generellt bättre än vad jag trodde. Tun-
nelbanan i City är mycket finare än i 
Stockholm. Staden påminner lite om Bang-
kok med mycket höghus, folk och trafik. 
Fortfarande finns det mycket kvar att göra 
och allt kan bli bättre. Det finns därmed 

en stor uppsida med Panama. Man ser 
ingen extrem fattigdom. Människor har 
jobb och en positiv attityd.”

Styrelsen gjorde ett studiebesök på börsen 
i Panama. Börsen här är fortfarande rela-
tivt illikvid men de senaste åren har voly-
merna ökat mycket kraftigt. Styrelsen för 
Tectona vill undersöka möjligheten att på 
sikt även erbjuda möjligheten för investe-
rare att ta del av Panamas börs. 

Hyrorna blir enligt följande

Apto1: (47m2)  850$/mån, möblerad 

Apto2: (34m2)  725$/mån, möblerad 

Apto3: (37m2)  725$/mån, möblerad 

Apto4: (36m2)  725$/mån, möblerad 

Apto5: (33m2)  725$/mån, möblerad 

Apto6: (25m2)  700$/mån, omöblerad            
  (endast spis, kyl
  och micro)

Fr v. Bengt Thorn, Jason Tummings och Johan Skålen.
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