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Nyemission av aktier
2018-12-12 — 2019-06-11

Olivgrenen AB är ett företag, som vill stödja nyanlända att 
integreras i samhället genom boende i svensktalande områden. 
Därför vill vi förvärva prisvärda villor och teckna hyresavtal 
på orter med goda kommunikationer och en välfungerande 
arbetsmarknad. Dessa kommer därefter att erbjudas till nyanlända 
familjer. 

För denna verksamhet söker vi nu finansiering genom nyemission.

Teckningsperiod 2018-12-12 — 2019-06-11

Teckningskurs

Teckningskursen för varje B-aktie är tio (10) kronor, 
varav en (1) krona är aktiens kvotvärde  
och nio (9) kronor förs till överkursfond.

Högsta antal ny-
emitterade aktier Högst kan 500.000 B-aktier emitteras.

Rösträtt En B-aktie ger rätt till en (1) röst vid beslut på stämma.

Förbehåll
I enlighet med bolagsordningen, § 5, angående aktieägares rätt 
vid ökning av aktiekapitalet, har befintliga aktieägare tecknings-
rätt i de nya aktierna i förhållande till sitt aktieinnehav.

Fördelning Vid överteckning av emissionen förbehåller sig styrelsen rätten 
att fördela procentuellt de tecknade aktierna.

Datum för  
avstämning 2019-06-11 är sista datum att teckna aktierna. 

Sista datum för  
betalning

Betalning ska vara bolagets bankkonto  
tillhanda senast 2019-06-11.

Kontonummer
Swedbank, bankkonto 8169-5,694 277 916-3
Vid inbetalning från utlandet: 
IBAN: SE9080000816956942779163; BIC: SWEDSESS

Rätt till utdelning De nya aktierna rätt till utdelning omedelbart efter det att likvid 
erlagts.

Olivgrenen AB (559134-6142)  
nyemitterar aktier enligt nedanstående villkor:

För ytterligare information,  
är du välkommen att kontakta:
VD Annika Stacke,  
info@olivgrenen.se; 076-022 09 29



A-aktien
Stiftarna av Olivgrenen AB är investerare med ett uttalat 
långsiktigt engagemang och en ansvarskänsla för bolaget. I 
syfte att ge Olivgrenen en stabilitet har innehavarna av A-aktier 
undertecknat ett aktieägaravtal. En A-aktie ger tio röster vid 
stämma. 

Alla aktier registreras i bolagets ak-
tiebok. Aktieägare äger rätt att delta 
i bolagets stämma, samt äger rätt till 
utdelning.

Kan den nyanlända familjen också 
vara aktieägare?
Vi ser gärna att våra hyresgäster också blir blir aktieägare, och 
därigenom indirekt delägare av sin bostad. Vi tror att detta leder 
till en större ansvarskänsla för sin bostad, men också till en större 
insikt i frågor om ekonomi och demokrati. Därigenom kommer de 
att få goda möjligheter till engagemang i och anpassning till det 
svenska samhället. 

Före nyemissionen har vi ett aktiekapital på 288.300 kronor. Den 
nyemission som här presenteras har till syfte att  finansiera för-
värv av ett antal villor.

Olivgrenens styrelse består av: 
 Margareta Andersson, Näshult, styrelseordförande 
 Annika Stacke, Lammhult, styrelseledamot och VD 
 Helena Lundholm, Växjö, styrelseledamot 
 Bengt Sandin, Sävsjö, styrelseledamot

www.olivgrenen.se/nyemission

Bakgrunden till Olivgrenen AB
Under sommaren och hösten 2015 bildades Äppelkärnan dia-
konalt entreprenörskap ekonomisk förening (769631-1229;  
www.appelkarnan.se). Syftet med denna ekonomiska förening är 
att stödja nyanlända att integreras i det svenska samhället genom 
att komma in i arbetslivet. Vi utgår från en kristen värdegrund. 

Ganska snart insåg vi att boendet också är en väsentlig del för en 
lyckad integration. Därför avknoppade vi boendeverksamheten 
från Äppelkärnan och bildade Olivgrenen AB. I dagsläget dispone-
rar vi sex hyrda eller ägda bostadsfastigheter.

Varför köpa aktier i Olivgrenen AB?
Våra nuvarande och kommande aktieägare är människor och insti-
tutioner med inriktning på samhällsnyttan. De vinster som 
bolaget genererar kommer att återin-
vesteras i nya objekt.

B- och A-aktier 

B-aktien
Avsikten med en nyemission av 
B-aktier är att stärka det egna 
bundna aktiekapitalet med 10 
% och med 90 % till ett fritt eget 
kapital genom en överkursfond. 
Teckningskursen på 10 kronor består 
av B-aktiens kvotvärde på 1 krona 
per aktie, och 9 kronor som tillförs 
överkursfonden.

En B-aktie berättigar till en röst.  
 

Bolagsordningen innehåller förbehåll angående 

Hembud

AKTIEBREV

utfärdat till ___________________ (_________-_____)

som efter erlagd full betalning för 

_______ (_________) aktier med  ____ (___________) kronor                              

tillförsäkras motsvarande andel i bolaget med de 

rättigheter och skyldigheter som gällande lag och 

bolagsordning föreskriver.

Växjö, den 

omfattande aktier 

nummer  _______ - _______ serie B, 

vilket ger rätt till _______ (____________) röster

OLIVGRENEN AB

559134-6142 (privat aktiebolag)


