
EBJUDANDE TILL NYHETSBYRÅN JÄRVAS LÄSARE OCH ANNONSÖRER:
BLI DELÄGARE I JÄRVAS VIKTIGASTE TIDNING!
I juni 2020 var det två år sedan Nyhetsbyrån Järva startades. I dag har tidningen över 30 000 
regelbundna läsare i mobiler och datorer. Nu satsar vi vidare.

Detta är ett erbjudande till alla läsare att bli delägare i Stockholms snabbast växande lokal-
tidning. Du kan vara med och påverka innehållet, ta del av speciella erbjudanden till ak-
tieägarna, samt få utdelning, om vi blir lönsamma och ger vinst.

Nyhetsbyrån Järva AB ägs i dag av chefredaktören Kerstin Gus-
tafsson Figueroa. När ägandet breddas och blir en angelägenhet 
för många fler kan föreningar, företag och privatpersoner teck-
na aktier i tidningen.

Erbjudandet gäller 2000 aktier, som motsvarar 40 procent av 
bolaget. Varje aktie kostar 50 kronor och de pengar som kom-
mer in ska, tillsammans med bidrag från Mediestödsnämnden, 
användas för att göra tidningen större och ännu bättre. Det 
kommer samtidigt att bli lättare och billigare för Järvafältets 
företagare, föreningar och myndigheter att annonsera.

Bli delägare i Nyhetsbyrån Järva genom att teckna aktier med 
bifogat formulär.

www.nyhetsbyranjarva.se  |  redaktionen@nyhetsbyranjarva.se                               

“Många Järvabor känner inte igen sig i be-
vakningen av orten. Det vill vi ändra på. Vi 
tror på kraften i lokala nyheter. Det är där de 
riktiga historierna finns. Därför startar vi en 
webbtidning.”

Yasemin Öztenar och Kerstin Gustafsson 
Figueroa, juni 2018.



Tack för att Du vill satsa på Nyhetsbyrån Järva och köpa aktier!
Du vill köpa aktier á 50 kronor, som ska betalas till SEB 5215-10 947 74
Alla aktieägare kommer att informeras om årsstämma per mejl och kan anmä-
la sitt deltagande på stämman, som är Nyhetsbyrån Järva Aktiebolags högsta 
beslutande instans. Det blir ett tillfälle att träffas, diskutera tidningens framtid, 
mening och mål.

Mejla följande uppgifter till aktier@nyhetsbyranjarva.se:

• Namn
• Postadress
• Personnummer
• E-postadress
• Mobilnummer

När vi registrerat din inbetalning skickar vi ut ett aktiebrev till dig.

www.nyhetsbyranjarva.se


