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Alternativa välkomnar Granular AB (publ)  
Alternativa aktiemarknaden inleder handel med aktier i steviabolaget Granular AB (publ) 
den 13 augusti 2014 

 

 

Granular producerar och säljer steviaextrakt och bladråvara till den europeiska mat- och dryckesindustrin under 

varumärket Real Stevia
TM

. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom högkvalitativ 

stevia på den internationella marknaden. Stevia är en ört med ursprung i Paraguay där den använts sedan urminnes 

tider för sötning av bland annat te. Stevia är helt fritt från kalorier och har ett naturligt ursprung vilket gör det till ett 

angeläget alternativ till socker och artificiella sötningsmedel i en värld där diabetes och fetma blivit stora 

samhällsproblem. 

 

Alternativas VD Carl Johan Högbom kommenterar: 

”Vi biträdde Granular i deras fulltecknade emission som avslutades den 30 juni 2014.  Vi är nu glada att kunna starta 

handel i bolagets aktie. Vi ser fram emot att erbjuda en investeringsmöjlighet inom sötningsmedelsmarknaden och 

välkomnar samtidigt befintliga aktieägare till en organiserad handel och förbättrad likviditet i Granulars aktie.” 

 

 Granulars VD Sophia Horn kommenterar: 

”Granular påbörjade under 2003 resan mot att etablera Stevia på den europeiska marknaden och har nu ca 380 

aktieägare. Samarbetet med Alternativa förenklar aktiehandel för våra befintliga ägare och bjuder in intresserade 

köpare utanför den nuvarande ägarkretsen.” 

 
Alternativa har en handelsmodell som är särskilt anpassad för små- och medelstora bolag. För dessa bolag ger 

modellen lägre kostnader, bättre förutsättningar till bra handel och större möjligheter för ledningen att fokusera på att 

utveckla bolaget. 

 

Granulars finansiella information har erhållit bedömningen Väl Godkänd (VG). Finansiell information från bolaget 

finns på www.granular.se. För mer information om handeln samt kundregistrering se Alternativas hemsida: 

www.alternativa.se, eller skicka frågor via e-post: info@alternativa.se. 

 

För kontakt:  

 

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Granular AB (publ) 

Carl Johan Högbom, VD Sophia Horn af Rantzien, VD 

Tel:  08-673 17 90 Tel: 0708-74 73 38 

e-post: carl@alternativa.se  e-post: sophia.horn@realstevia.com 

 

 
  

Alternativa står sedan 2003 under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag 

och finansiell företagsrådgivning. För närvarande handlas ett 30-tal bolag på marknadsplatsen 

samtidigt som Alternativas investerarnätverk består av drygt 6500 privata och institutionella 

placerare. Alternativa är även etablerade i Frankrike. För mer information se gärna 

www.alternativa.se 
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