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Observera! Investeringar i aktier är alltid förenat med risktagande och det investerade kapitalet kan helt eller delvis gå 
förlorat vid en negativ utveckling. I prospektet redovisad information är baserad på nuvarande marknadsförhållanden och 
omvärldsfaktorer men intressenter bör vara uppmärksamma på att dessa förhållanden kan förändras över tiden och styrelsen 
för Green Growth AB (publ) uppmanar samtliga att bilda sig en uppfattning om riskerna med att investera i Bolaget.
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Information om prospektet

Prospektets tillgänglighet

Prospektet finns tillgängligt från och med den 5 maj 2008 i 

elektronisk form på bolagets hemsida och i pappersform på 

bolagets kontor på Strandvägen 7A i Stockholm samt från 

kontor på Västergatan 16, i Kungsbacka.  

Prospektets distributionsområde

Prospektet distribueras i pappersform till bolagets aktieägare 

i anslutning till teckningstidens början. Det postas även vid 

förfrågan till nya intressenter som vill deltaga i Bolagets erbju-

dande om att förvärva aktier i Bolaget.

Viktig information

Inbjudan riktar sig enbart till personer vars medverkan inte 

kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra krav 

än vad som följer av svensk rätt. Personer hemmahörande i land 

som kräver ytterligare åtgärder äger således inte rätt att delta 

i inbjudan. Informationsmemorandum får inte distribueras till 

land där distribution eller information kräver åtgärd enligt ovan 

eller strider mot regler i sådant land. Inbjudan riktar sig således 

inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Kanada, 

Japan eller USA eller i något annat land där publicering eller 

tillgängliggörandet av materialet är förbjudet.
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Bolaget kommer genom fortsatta emissioner att 
utöka och bredda sitt innehav i såväl Black Earth 
East AB som andra investeringar. Det är styrelsens 
förhoppning att successivt, i samband med
kommande nyemissioner, höja priset per aktie i 
takt med att värdet på de substantiella tillgångar 
som finns i Bolaget ökar i värde.

Mål
Bolagets mål är att finna lukrativa investeringar 
på internationellt strategiskt valda marknader och 
områden som samtidigt bidrar till förbättringar av 
den globala miljön. Detta ska uppnås genom ett 
differentierat innehav fördelat på ca fyra bolag/
projekt inom en period av ca två år inom det 
område som Bolaget fokuserar på. Det är 
styrelsens ambition att vara en aktiv ägare i de 
bolag som Bolagets investerar i. 

Bolaget är ett investmentbolag som investerar i 
främst substansrika bolag där första prioritet är 
hög substansvärdesutveckling men också där man 
ser att man påverkar vår miljö i en mer positiv 
riktning än idag. Exempel på investeringar som 
Bolaget kommer att analysera närmare är 
vindkraft, mark, plantager, produktion av råvara, 
miljöteknikprojekt etc. Gjorda investeringar har 
finansierats uteslutande med eget kapital, således 
är soliditetsnivån nära 100 %. I framtiden 
kommer investeringar delfinansierats med 
banklån.Det är Bolagets ambition att noteras på 
reglerad marknad eller lämplig MTF före utgången 
av år 2011.

Investeringsmodell
Green Growths investeringsmodell skall bygga på 
att uppnå höga substansvärden i grunden med ett 
inslag av bolag med något högre risk. Innehavet 
med högre risk skall uppgå till högst 20 % och 
här avses bolag med innovationer och/eller annan 
miljöteknik som främsta produkt. 

Bolagets mål är att öka det befintliga innehavet 
från två (efter emissionen) till fyra olika innehav 
fram till år 2010. Styrelsen anser att fyra till 
antalet är en rimlig nivå att utveckla på bästa 
sätt.  

Detta är Green Growth

Bolagsinformation
Firmanamn:   Green Growth AB (publ)
   
Säte:    Stockholm

Org.nummer:  556673-7796

Aktiekapital:  675.000 SEK

Grundat:  januari 2005

Antal aktieägare: 15 st.

Lagstiftning:   Svensk rätt

Adress:   Strandvägen 7A,    
   114 56 Stockholm

Telefon:  08-588 31 370

Hemsida:   www.greengrowth.se

Verksamhet
Bolagets affärsidé består i att investera i bolag 
och projekt som är verksamma inom de så kallade 
areella näringarna. De areella näringarna består 
bl.a. av jord och skog. En investering i bolag/
projekt med underliggande tillgångar i form av 
jord och skog innebär en investering med höga 
substansvärden. Under investeringsprocessen 
fokuseras dessutom på geografiska områden och 
marknader som bedöms ge en god ekonomisk 
utveckling i förhållande till risk. Först ut som 
föremål för Bolagets investeringar var bolaget 
Black Earth East AB som investerar i rumänsk 
jordbruksmark. Läs mer om detta under rubriken 
”Investeringar”.

Vid sidan av de areella näringarna är även 
miljöteknikbolag, intressanta innovationer inom 
miljöområdet och förnyelsebar energi av intresse 
för Bolaget. Då dessa investeringar, i jämförelse 
med de som Bolaget primärt fokuserar på, 
normalt sett består av mindre substansvärden be-
traktas de som investeringar med högre risk. För 
närvarande skall innehav med högre risk uppgå 
till högst 20 % av Bolagets portfölj. 
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VD har ordet

Ny mark tillverkas inte och konkurrensen om jordens befintliga råvaror ökar. Vi har under de 
senaste åren sett kraftiga uppgångar på många råvaror som exempelvis stål, olja, virke, vete 
mm. För närvarande befinner vi oss i en kraftig och nödvändig omställning från ett 
(ur miljösynpunkt) ohållbart samhälle till ett ökat miljötänkande. När omställningar sker uppstår 
också nya möjligheter. Det är dessa möjligheter som Green Growth AB skall utnyttja. 

Green Growth strategi är att investera i mark, jordbruk, skog, miljöteknik mm där vi ser en god 
potential till vinster men med högt substansvärde och därmed relativt låg risk. Förutom god 
tillväxt och hög substans skall Green Growth investeringar vara ”gröna”, dvs. verksamheten 
skall bedrivas på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. God lönsamhet och ekologi behöver inte stå 
i motsatsförhållande. Fler emissioner kommer att genomföras för att fortsatt ta in ytterligare 
kapital till investeringar. Emissionskursen kommer att höjas i takt med att värdet på portföljen 
stiger. Målet är att portföljen skall bestå av ca fyra innehav inom två år. I skrivande stund pågår 
VPC notering av Bolagets aktier som ett led i styrelsens ambition att börsintroducera företaget 
senast 2011. 

Idag finns ett mycket spännande innehav i portföljen bestående av aktier i Black Earth East som 
investerar i jordbruksmark i Rumänien. Vår bedömning är att denna investering kommer att bli 
mycket lönsam då den bördiga jorden i Rumänien (medlem av EU) fortfarande bara kostar en 
tiondel jämfört med jordbruksmark i Sverige och en prisutjämning kommer att ske. Dessutom 
gör vi bedömningen att själva driften av marken kommer att ge en mycket god avkastning 
särskilt med tanke på dagens höga priser på vete och majs mm. 

Kommande investering är ett naturligt steg i vår investeringsstrategi och avser snabbväxande 
skogsbruk. På varmare breddgrader växer skog betydligt snabbare jämfört med Europa och 
Nordamerika och det är möjligt att plantera trädslag som betingar ett mycket högre pris, 
därmed ger en sådan investering en avsevärt högre värdetillväxt jämfört med exempelvis 
svenskt skogsbruk. Särskilt med tanke på den senaste tidens kraftiga dollarras ser vi det som 
ett ypperligt tillfälle att investera i Panama (en dollarekonomi) där styrelsen sedan tidigare har 
stor erfarenhet och ett etablerat nätverk. 

Vi ser med stor tilltro på Bolagets framtid och hälsar investerare varmt välkomna att delta i 
nyemissionen för Green Growth AB (publ).

Johan Skålén, VD
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Teckningsvillkor och anvisningar

1. Teckningskurs
Teckningskursen är 3 kr per aktie.

2. Teckningspost
Aktien tecknas i teckningsposter om 5.000 aktier. 
Priset per post är således 15.000 SEK.

3. Aktiernas kvotvärde
Aktierna har ett kvotvärde om 1 SEK per styck.

4. Emissionens storlek
Antal emitterade aktier skall vara lägst 500.000 
stycken och högst 1.725.000 aktier vilket tillför 
bolaget 1.500.000 - 5.175.000 SEK.

5. Teckningstid
De nya aktierna ska tecknas under tiden fr.o.m. 
måndagen den 5 maj 2008 t.o.m fredagen den 
30 maj 2008. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
besluta om förlängning av teckningstiden.

6. Anmälan
Anmälan om teckning är bindande och görs på 
särskild anmälningssedel som ska vara Green 
Growth AB (publ) tillhanda senast fredagen den 
30 maj 2008.

7. Likviddag
Full betalning för tilldelade aktier skall erläggas 
kontant enligt anvisningar från Bolaget. 
Om betalning inte sker i tid kan aktierna komma 
att överlåtas till annan. Likviddag är senast den 
13 juni 2008. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
besluta om förlängning av betalningstiden.

8. Rätten till vinstutdelning
De nya aktierna medför rätt till utdelning fr.o.m. 
innevarande räkenskapsår.

9. Tilldelning
Tilldelning av aktier sker efter beslut av styrelsen 
för Bolaget. Efter tilldelning av aktier kommer 
avräkningsnota att utsändas, vilket beräknas ske i 
början av juni 2008.

10. Aktieboken
Bolagets aktie är under VPC-registrering. 

11. Emissionserbjudandet
Erbjudandet motsvarar vid full teckning 71,9 
procent av aktiekapitalet och rösterna. 
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Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Bolaget har sedan bildandet ökat enligt nedan.

År  Transaktion  Antal aktier  Kvotvärde  Kurs   Aktiekapital  Totalt antal aktier

2005 Bildande  100.000  1 SEK  1 SEK  100.000 SEK 100.000 

2007  Nyemission  350.000  1 SEK  1,50 SEK 450.000 SEK 450.000 

2008 Nyemission 225.000 1 SEK  1,75 SEK 675.000 SEK 675.000

Efter genomförd emission kommer aktiekapitalet uppgå till minst 1.175.000 SEK och högst 
2.400.000 SEK. 

Teckningsoptioner
Bolaget har emitterat 100.000 st teckningsoption-
er med lösen mellan den 10 april 2011, med rätt 
att teckna 1 st aktie per optionsrätt till 
lösenkurs 3 kr per aktie. Innehavarna är Johan 
Skålén och Henrik Cedergren, tillika grundare av 
Bolaget, som har erlagt marknadsmässig premie 
för optionsrätterna.

Styrelse och Ledning

Henrik Cedergren
Ordförande
Innehav: 33.333 aktier, 50.000 köpoptioner.
Henrik har jobbat med investeringar i de areella 
näringarna, jord och skog sedan 1995, främst i 
forna Östeuropa och Centralamerika.  
Hans kompetensområde sträcker sig även till 
marknadsföring samt investerarrelationer och han 
bär idag uppdrag i bland annat: 
Black Earth East AB, Tectona Capital AB 
och Exundo AB. 

Johan Skålén
VD och Styrelseledamot.
Innehav: 115.000 aktier, 50.000 köpoptioner.
Johan är ekonom och entreprenör som under ett 
flertal år har organiserat och kontrollerat flera 
större teakplantager i Panama. Johan har styrelse 
uppdrag i bland annat Tectona Capital AB och 
Black Earth East AB

Fredrik Wadsten
Styrelseledamot
Innehav: Inga aktier eller optioner.
Fredrik är Partner på Triathlon Consulting Group 
(managementkonsult). Han är Civilingenjör och 
har en MBA i ‘international business’. Fredrik har 
stor erfarenhet av att leda integrationsarbete efter 
företagsförvärv och fusioner, samt stor kunskap 
om affärsutveckling på internationell nivå.
Fredrik är idag ansvarig för Triathlons Finans och 
IT grupperingar.
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Innehav

Befintliga innehav
I dagsläget har Bolaget ett (1) innehav. Detta 
består av 25.000 A-aktier i bolaget Black Earth 
East AB vilket motsvarar ca 7 % av kapitalet och 
rösterna. Black Earth East AB grundades våren 
2007 och genomförde en emission under 
hösten samma år som gav bolaget cirka 60 
stycken ägare. Bolagets mål och vision är att 
förvärva jordbruksfastigheter av mycket hög klass 
i Rumänien som ger hög avkastning både i form 
av värdeökning på marken och i samband med 
försäljning av producerade grödor. Rumänien är 
EU-medlem sedan årsskiftet 2006-2007. 

Det är såväl Bolagets som andra källors uppfatt-
ning att Rumänien, om några år kommer att vara 
världens mest intressanta marknad inom jord-
bruk. För emissionslikviden har Black Earth East 
förvärvat jordbruksmark med stor potential i östra 
Rumänien. Efter ca 5 år avyttras innehavet och vi 
räknar då med en värdeökning om minst 3 gånger 
det investerade kapitalet. Under år 2-5 utför Black 
Earth East skötsel på marken och vi förväntar oss 
då en direktavkastning om minst 10 % per aktie 
enbart från spannmålsproduktionen.

I Sverige kostar den bästa jordbruksmarken 
(Söderslätt) ca 10-15 gånger mer per hektar 
(15-20 gånger mer i Danmark och Holland). Den 
rumänska jorden är lika produktiv och billigare att 
bruka. Trots detta är priserna på marken betydligt 
lägre än i övriga Europa. Att det på sikt bör bli en 
normalisering av marknaden i Europa är vår
övertygelse. Lägg där till att investeringar i 
fastigheter hör till det lägre risksegmentet jämfört 
med andra investeringar samt att lagfarten och 
äganderätten är underställd EUs grundlag. 

Som grund för våra antaganden kan man bland 
annat analysera andra östeuropeiska marknader 
som ligger i en tidigare fas än Rumänien. 
Den historiska uppgången på jordbruksmark har 
i dessa länder gett en mycket bra avkastning till 
ägarna. I Polen är priset redan idag ca 4 gånger 
högre än i Rumänien. I Lettland ökade exempelvis 
priset på åkermarkmark med drygt 30 % per år 
mellan 1998 – 2005. Green Growths strategi inför 
dessa är att utöka sitt ägande i bolaget.
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Kommande investeringar

Bolagets investeringsstrategi är att fungera som 
ett portföljbolag med högavkastande företag och 
andra tillgångar inom den gröna sektorn med 
fokus på substansvärden. Det är nu dags att 
bredda bolagets innehav och styrelsen har därför 
arbetat fram ett nytt investeringsförslag som har 
framtiden för sig.  

Den framtid som jordbruk och skogsbruk möter, 
innebär att allt fler människor ska dela på livs-
medel, biobränsle och skoglig råvara. Allt större 
resurser flyttas därför till delar av tropikerna där 
tillväxten är betydligt högre än i västvärlden. 
Skogliga investeringar har historiskt visat sig ge 
en hög och säker avkastning, i många fall högre 
än börsen.

Investeringsförslag
Styrelsen föreslår därför Bolaget att investera i 
teakplantager med hög tillväxt i tropiska Panama. 
Fördelarna med den sistnämnda investeringen är 
flera, bland annat:

• Efterfrågan på s.k. hardwood, och teak i synner-
het på den globala marknaden är mycket stor.

• Förväntad värdetillväxt motsvarande 15 % per 
år på insatt kapital.

• Teak växer fyra gånger snabbare och är värt sju 
gånger mer än svensk gran.

• Markvärdet har stor potential att utvecklas 
positivt under de kommande åren.

• Panama är en parlamentarisk republik och utgör 
finansiellt centrum i Latinamerika. 

•Green Growths styrelse har mångårig erfarenhet 
av teakplantager och arbete i Panama. 

•Den förväntade avkastningen från en sådan 
teakplantage är ca 300.000 USD/ha år 20 
exklusive markvärdet. Dessförinnan erhålls 
dessutom intäkter från ett par gallringar.

•Dagens dollarkurs ger ett ypperligt tillfälle att 
investera i Panama. 

Option på marken
Green Growth har tecknat ett optionsavtal (utan 
förbindelse för Green Growth) att få möjligheten 
att förvärva en lämplig fastighet för ändamålet att 
anlägga en teakplantage. Fördelen med en sådan 
option är att det annars kan vara mycket svårt att 
finna lämplig mark innan planterings-
säsongen startar i juni månad. Ledningen har varit 
på plats och genomfört en så kallad Due-diligence 
på fastigheten samt besiktigat densamma i fält på 
plats i Panama. Förutsättningarna är mycket bra 
för en plantage-etablering då jordmån och 
nederbördsmängder är i det närmaste perfekta. 

Fastigheten som är 33 hektar stor gränsar bland 
annat till den Pan-Amerikanska vägen som startar 
i Panama och sträcker sig hela vägen till Alaska i 
Nordamerika. Fastighetspriserna i detta 
område har haft en mycket bra värdeutveckling 
de senaste två åren och Bolagets bedömning är 
att denna trend är långsiktig då infrastrukturen i 
området avsevärt håller på att förbättras sam-
tidigt som Panamas ekonomi stadigt växer. 
När vi dessutom förädlar marken med en plantage 
etablering vid vägkant blir potentialen ännu 
högre. Till följd av den låga USA-dollarn är 
dessutom kostnaderna för tillfället mycket 
attraktiva.

Kostnader
Styrelsen i Green Growth har stor erfarenhet av 
teakplantager i Panama och de ungefärliga kost-
naderna som är förknippade med en sådan 
investering om 33 hektar ser ut enligt följande:

Markförvärv         98.000 USD

Röjning, markberedning, dikning,
plantering, gödsling, administration 
etc, inklusive 1 års skötsel               165.000 USD

Skötsel år 2 och 3      132.000 USD

Skötsel år 4 – 20   4-500.000 USD

Totalt för hela perioden ca:      795 - 895.000 USD

Med dagens gynsamma dollarkurs innebär 
detta en totalinvestering omkring 
145 - 163 000 SEK/ha. 
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Avkastning och exit från plantagen
Green Growth anser att bolaget bör kunna sälja 
hela eller delar av plantagen med goda marginaler 
inom de närmast kommande åren. Efterfrågan 
på teakplantager är mycket stor och genom att 
förädla marken och driva plantagen under de 
första åren finns en god uppsida vid försäljning. 
Det finns därmed ingen uttalad strategi från 
Bolagets sida att behålla plantagen i 20 år fram till 
avverkningen. 

Priserna på teak från en välskött plantage är idag 
ca 500 USD/m3 vid slutavverkning och tillväxten 
är 15 m3/år/hektar vilket i sådant fall skulle ge 
ca 150.000 USD/hektar idag vid en eventuell 
avverkning. 

Bolagets bedömning är dock att priserna kommer 
uppnå nivåer kring 1.000 USD om 20 år till 
följd av det minskade utbudet och den ständigt 
ökande efterfrågan. Bolaget förväntar sig en 
stabil värdetillväxt på såväl fastighet som från 
teakträden, i takt med att dessa växer.
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Bilden visar skillnaden mellan en gran och ett 
teakträd som är lika gamla, 5 år.

Karta över det 33 hektar stora området som Bolaget har option på att förvärva.
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Marknadspriset
Styrelsens bedömning av det framtida värdet är 
grundat på egna och andras erfarenheter och  
olika analyser från branschkunniga. Det finns 
dock inget som garanterar prisutvecklingen på 
fastighetsmarknaden.

Politisk risk
Rumänien och Panama är demokratiska 
republiker. Den politiska risken ses som marginell.

Framtida kapitalbehov
Den inbjudan till teckning av aktier som beskrivs i 
detta prospekt ingår som en del i den 
finansiering som beräknas slutföras under första 
halvan av 2008. Bolaget avser att fortsätta den 
pågående expansionen med fler emissioner. 
Förändringar i omvärlden eller förändrade affärs-
förutsättningar kan dock ändra ett sådant behov.

Avyttring av aktier
Bolaget är under VPC-registrering men det finns 
för närvarande ingen organiserad handel i 
Bolagets aktie. En avsaknad av en likvid handel i 
aktien kan innebära svårigheter att sälja ett 
aktieinnehav samt att det kan negativt påverka 
det pris till vilket ett aktieinnehav kan realiseras.

Risker och möjligheter

Investeringar i aktier är förenat med risktagande. 
En investering i Green Growth AB (publ) 
medför en hög soliditetsnivå med goda förtjänst-
möjligheter vid en positiv utveckling, men 
investeringen kan också helt eller delvis gå 
förlorad vid en negativ utveckling. Ett antal 
faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess 
resultat och finansiella ställning. Därutöver finns 
det en rad faktorer vars effekter Bolaget kan 
påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs ett 
antal faktorer som kan påverka Bolagets 
framtidsutsikter. Dessa riskfaktorer är ej 
rangordnade och gör ej heller anspråk på att vara 
heltäckande. 

Valuta
Green Growth har investerat och avser att fort-
satt investera på marknader med annan valuta än 
svenska kronor. Detta kan påverka bolaget såväl 
positivt som negativt. Eftersom mark i Rumänien 
och Panama är fast egendom som är globalt 
eftertraktad, bör inte markpriserna påverkas i 
någon större utsträckning även om Lei eller USD 
börjar röra sig från dagens nivåer. 

Naturkatastrofer
Rumänien och Panama är förskonat från de 
allvarligaste typerna av naturkatastrofer. 
De problem som främst kan orsaka problem inom 
jordbruket är torka.



Resultatrapport Preliminär
Räkenskapsår: 07-07-01 - 08-12-31 

Rörelsens kostnader
Förnödenheter mm        -6 572,00
S:a förnödenheter mm       -6 572,00
Bruttovinst         -6 572,00

Övriga externa kostnader
Lokalhyra       -18 000,00
Konsultarvoden       -40 000,00
Övrigt       -13 480,00
S:a Övriga kostnader     -71 480,00

S:a Rörelsens kostnader      -78 052,00

Resultat finansiella investeringar

S:a Resultat finansiella investeringar       5 265,63
 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -72 786,37

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt   -72 786,37
 
Resultat före skatt      -72 786,37

Beräknat resultat      -72 786,37

Balansrapport Preliminär
Räkenskapsår: 07-07-01 - 08-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Intressebolag Black Earth East AB     500 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar    500 000,00

S:a Anläggningstillgångar     500 000,00
 
Omsättningstillgångar
Kassa och bank         33 865,63
S:a Omsättningstillgångar       33 865,63

S:A TILLGÅNGAR      533 865,63

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital       -450 000,00
Överkursfond       -175 000,00 
S:a Eget kapital      -625 000,00

Kortfristiga skulder
Ingående moms          18 348,00
S:a Kortfristiga skulder         18 348,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -606 652,00

BERÄKNAT RESULTAT       -72 786,37
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För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare 
anmäla sig hos bolaget senast kl. 15 den dag som 
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte 
vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid-
sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte 
infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid 
bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget 
anmält antalet biträden på det sätt som anges i 
denna paragraf.

§ 9 Ärenden på årsstämman
På årsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit 
 behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och 
  revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balan-  
 sräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst  
 eller förlust enligt den fastställda 
 balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och   
 verkställande  direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och 
 revisorerna.
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av  
 revisorer.
10. Annat ärende som ska tas upp på 
 bolagsstämman enligt aktiebolagslagen   
 (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 
31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om 
kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning Green Growth AB (publ)

Org nr: 556673-7796
Antagen den 18 mars 2008

§ 1 Firma
Aktiebolagets namn är Green Growth AB. Bolaget 
är publikt (publ).

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet skall vara att äga och 
förvalta värdepapper, fastigheter, fast egendom 
samt utföra konsultuppdrag inom dessa områden 
och med nämnda verksamheter därmed förenlig 
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 600.000 och högst 
2.400.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 600.000 och högst 
2.400.000 st.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 
styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 
styrelsesuppleanter. 

§ 7 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses 1 revisor 
utan revisorssuppleant.

§ 8 Kallelse
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt  
kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att 
behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och 
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till 
annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 
sex veckor och senast två veckor före stämman. 
Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och 
Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. 
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Skattefrågor

Allmänt
Nedanstående sammanfattning avser endast att 
ge en övergripande information om beskattning 
av kapitalinkomster för privatpersoner bosatta i 
Sverige samt för svenska aktiebolag. Green 
Growth tar inte ansvar för eventuella felaktigheter 
och varje person som överväger att köpa aktier 
konsultera sin skatterådgivare om vilka 
konsekvenser ett innehav och en eventuell 
framtida försäljning kan innebära. 
Sammanfattningen är baserad på bestämmelser 
som gällde vid tryckningen av detta prospekt.

För fysiska och juridiska personer bosatta i Sver-
ige gäller följande vad avser nu gällande skatte 
konsekvenser av föreliggande erbjudande. 
Beskrivningen gäller inte i utlandet 
hemmahörande personer och inte heller i de fall 
där aktier innehas som omsättningstillgång i 
näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag.

Fysiska personer
Realisationsvinster på svenska aktier 
beskattas med 30% i inkomstslaget kapital. 
Avdraget måste utnyttjas samma år förlusten 
uppkommit. Om avdraget inte utnyttjas i inkomst-
slaget kapital medges reduktion från skatten på 
inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt 
fastighetsskatt. 

Reduktion medges med 30 % av underskottet 
upptill 100.000 SEK och däröver med 21 %. 
Utdelning på aktier i svenska aktiebolag 
beskattas med 30 % i inkomstslaget kapital för 
personer hemmahörande i Sverige. För aktieägare 
i andra länder utgår svensk kupongskatt på 30 % 
före utdelning. Denna skattesats är i allmänhet 
reducerad genom dubbelbeskattningsavtal med 
andra länder.

Aktiebolag
Aktiebolag beskattas vid utdelningar och 
reavinster i ett inkomstslag, inkomst av 
näringsverksamhet, med en statlig inkomstskatt 
om 28 %. Avdraget för realisationsförluster vid 
avyttring av värdepapper såsom aktier och andra 
aktieliknande värdepapper som innehas som 
kapitalplacering får dras av endast mot 
realisationsvinster vid avyttring av samma slag 
av värdepapper. Särskilda skatteregler gäller för 
vissa företagskategorier. 
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