Kebili BV – Sharetrade

Hoe kunt u meedoen als aandeelhouder?
Nieuwe aandeelhouders
Nieuwe aandeelhouders vergroten ons eigen vermogen. Dit biedt enerzijds een grotere financiële
stabiliteit en continuïteit, anderzijds een groter sociaal en economisch draagvlak om onze
doelstellingen te bereiken.

Handelsactiviteiten
Handelsactiviteiten van Kebili BV zullen gericht zijn op profit, maar zijn meer middel dan doel:
namelijk people en planet. In ons geval gaat het om de ontwikkeling van biologische dadelteelt
door een groeiende groep boerenfamilies in het zuiden van Tunesië.

Vormen aandeelhouderschap
Aandelen zonder stemrecht
U participeert met aandelen zonder stemrecht, maar wel met winstdeling! We bieden tot
eind van dit jaar de mogelijkheid om mee te doen door de uitgifte van aandelen tegen de
nominale prijs van €0,10 per stuk. Minimale deelname is 30.000 stuks, totaal dus €3.000,-.
Deze aandelen hebben geen stemrecht, maar wel alle andere bekende rechten, zoals het
bijwonen van vergaderingen en spreekrecht tijdens deze vergadering. Tevens heeft u recht
op winstdeling, op informatie en korting op de inkoopprijs.
2) Aandelen met stemrecht
Ons Sharetrade-ontwikkelingsmodel is er op gebaseerd om de producent de meerderheid
van de zeggenschap te geven en ook te laten houden na uitgifte van nieuwe aandelen. Voor
elk nieuw aandeel schrijven we daarom ook een nieuw aandeel uit voor de producent in
Tunesië.
De aandelen met stemrecht kosten daardoor het dubbele voor u, dus €0,20 per stuk.
Minimale deelname is 25.000 stuks, totaal dus €5.000,-. U krijgt dan zelf 25.000 aandelen en
de producent óók.
1)

Vragen?
Heeft u nog vragen? Laat ze ons weten per e-mail, via info@kebili.organic. We nemen dan contact
met u op. Bellen is ook mogelijk, op 06 - 20 41 34 09 (Reinier Cornelisse).

Meedoen?
Doet u mee? Laat ons dit weten per e-mail, via info@kebili.organic. We nemen daarna graag
contact met u op om de details te bespreken.

Liever ondersteunen met een lening?
Wilt u meedoen met Sharetade, maar liever door het verlenen van een lening? Zie dan de
informatie ‘Sharetrade – Ondersteunen met een lening’.
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