
Din verksamhet är 
en viktig del i världens 

viktigaste bransch

Nu har du möjlighet att bli delägare 
i landets främsta utvecklingsarena 

för det gröna näringslivet



”Hos oss får företag  
inom världens viktigaste 
branscher möjlighet 
att blomstra”



På Vreta Kluster utvecklas
världens viktigaste branscher
Vreta Kluster är en utvecklings-
arena och företagspark för det 
gröna näringslivet, dvs för alla som 
är verksamma inom livsmedel, 
jordbruk, skogsbruk, energi och 
närliggande branscher. Här erbjuds 
nätverk och kontakter inom forsk-
ning, företag, och finansiering samt 
support för affärsutveckling och 
tillämpning. Kort och gott, här  
skapas tillväxtmöjligheter för  
alla som verkar inom det gröna  
näringslivet. 

Det krävs en ständig utveckling, 
ny kunskap, forskning, innova-
tioner och affärsmodeller för att 
kunna producera och sälja ännu 
bättre produkter i framtiden.
På Vreta Kluster samlas företag, 
forskare, teknikutvecklare och  

innovatörer, alla med samma mål 
– att hitta nya ännu smartare lös-
ningar för att i framtiden ha nyttig 
och hållbar mat samt en bättre 
energiförsörjning. Här frodas 
kunskap, innovation och kreativitet 
som får världens viktigaste 
branscher att växa.

En ny livsmedelsstrategi
Sverige har för första gången  
antagit en nationell livsmedels-
strategi. För att öka den svenska 
livsmedelssektorns konkurrens-
kraft har en matmiljard avsatts och 
Vreta Kluster AB har fått i uppdrag 
av Region Östergötland att verk-
ställa uppdraget i länet.



Som delägare i Vreta Kluster AB kan du…

• Bli en del av branschens 
främsta Science Park för det 
gröna näringslivet

• Vara med och verkställa  
landets nya livsmedelsstrategi

• Vara med och leda det gröna 
näringslivets utveckling

• Bidra med din kunskap  
och engagemang för att  
utveckla näringen

• Stärka ditt eget varumärke



En testmiljö för framtiden
Dörrarna till Vreta Kluster, strax 
utanför Linköping, slogs upp år 
2011 med målet att utveckla och 
skapa tillväxt inom det gröna 
näringslivet i Östergötland. Redan 
efter ett år var det första huset 
fyllt med hyresgäster, verksamhet 
och aktiviteter och det var dags att 
bygga ut. Idag är två kontorshus 
på plats med ett 30-tal företag 
och många spännande mötes- och 
konferensytor och snart är det dags 
att sätta spaden i marken för nästa 
etapp.

När många verksamheter i närligg-
ande branscher samlas på ett och 
samma ställe händer spännande 
saker. Det är det som sker på  
Vreta Kluster, både i de vardagliga 
kontakterna men också i strategiska 
utvecklingsprojekt. Här finns kom-
petensen som ser till att “snack blir 
till verkstad”. Det kan handla om 

att få till stånd partnerskap, att 
förmedla kontakter till forskare och  
finansiärer, att kompetensutveckla 
medarbetare eller att testa nya 
distributionsvägar.

Genom att bjuda in näringslivet 
till delägarskap tas nu nästa steg i 
utvecklingen av Vreta Kluster.

Är det dags för 
din verksamhet att  
ta nästa steg?

Fastnar din verksamhet, som många 
andra, i det dagliga arbetet och har 
svårt att hitta utrymme, nätverken, 
kunskapen och inspirationen för 
att vidareutvecklas? Som delägare 
i Vreta Kluster AB ges en unik 
möjlighet att forma verksamheten 
och bli en del av framtidens gröna 
näringsliv. 



Ägare, finansiering, 
organisation och styrelse
Vreta Kluster AB är ett dotterbolag till Sankt Kors 
Fastighets AB som ägs av Linköpings kommun. Det 
utvecklingsarbete och de projekt som bedrivs inom ramen 
för Vreta Kluster basfinansieras med projektmedel främst 
från Region Östergötland och Linköpings kommun. 
Utöver detta finansieras många aktiviteter och projekt 
genom andra finansiärer däribland EU:s strukturfonder. 

Referensgrupp bestående av 14 personer från 
näringsliv, universitet, kommun och regionen

Styrelse: 
Johan Kristiansson, Sankt Kors Fastighets AB, ordförande
Sten Gunnar Johansson, Sankt Kors Fastighets AB, vice ordförande
Lena Philipsson, Kölbäcks Lantbruk, ledamot
Peter Larsson, Region Östergötland, ledamot
Magnus Börjeson, Agro Öst, ledamot

Organisation:
Helene Oscarsson, vd 
Per Lindahl, projektledare 
Malin Alm, projektledare 
Caroline Danielsson, marknadsföring
Karin Wissman, administratör
Emelie Strömbäck, konferensansvarig (föräldraledig)
Helena Carlsson, konferensansvarig



Erbjudande
I syfte att få in kunskap och engagemang från näringslivet för att skapa 
ännu större affärsnytta bjuder Vreta Kluster AB in utvalda aktörer att bli 
delägare genom att förvärva aktier i bolaget. 

Efter den nyemission som genomförs i samband med försäljningen, är  
det totala antalet aktier i Vreta Kluster AB 980 st. Sammanlagt erbjuds  
480 aktier till försäljning, vilket tillför bolaget högst 240 000 kronor. 

• Aktierna erbjuds i poster om  
20 aktier per post. En aktiepost 
uppgår till 10 000 kr. 

• För mindre aktörer finns  
möjlighet att gå samman  
om en aktiepost. 

• Fastigheterna ägs av  
Sankt Kors Fastighets AB och 
ingår inte i köpet. 
 

• Aktieägande ger rösträtt  
på årsstämman. 

• Sankt Kors Fastighets AB  
garanterar ekonomin utöver 
aktiekapitalet t.o.m. år 2022. 

• Sankt Kors Fastighets AB har 
förköpsrätt vid eventuell 
försäljning av aktier. 



För mer information
vänligen kontakta

Helene Oscarsson
Vd, Vreta Kluster AB
Tfn: 013-26 36 90, Mob: 0703-19 76 43
helene.oscarsson@vretakluster.se

Sten Gunnar Johansson
Vice ordförande, Vreta Kluster AB
Mob: 0705-93 63 46
stengunnar.johansson@sanktkors.se

www.vretakluster.se


