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PRESSMEDDELANDE   
2016-05-09 
Stockholm 
 
 

Trention: Tecknar aktier i riktad emission i Pilum AB ökar till 29,6% ägande – tecknar 
avtal om strategiskt samarbete 

 
Energi- och miljöteknikkoncernen Trention har den 8 maj tecknat sig för totalt 12 000 000 aktier i en 
riktad nyemission i Pilum AB. Teckningskursen uppgår till  0,25 SEK/aktie vilket innebär en total 
investering om 3,0 mkr.  

Den strategiska investeringen gör Trention till största ägare i Pilum AB med 29,6 procent av röster och 
kapital och är ännu ett steg i Trentions nya strategiska inriktning där bolaget bland annat pekat på att 
man anser att den svenska bioenergimarknaden är i behov av konsolidering. 

I samband med detta har även Trentions dotterbolag Saxlund International Holding AB och dess 
dotterbolag tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Pilum ABs dotterbolag Envipower AB kring 
försäljning, service och underhåll samt drift, montage och installation.  

Saxlund, HOTAB och Envipower kommer genom avtalet att kunna erbjuda service och underhåll samt 
installation över större delar av Sverige och Norge genom de 9 gemensamma kontoren i  Kungsbacka, 
Enköping, Norrköping, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, Hagfors, Stockholm och Kristianstad. 
 

- Vi har under en tid sett över vår strategiska inriktning. Vi har också sagt att den svenska 
bioenergimarknaden är i behov av konsolidering och under året tagit steg i den riktningen 
genom vårt förvärv av Hotab samt genom att gå in i Pilum. Med detta blir vi en synlig 
huvudägare till Pilum samtidigt som vi sätter detta i sitt industriella sammanhang där våra 
respektive dotterbolag nu också tecknat ett samarbetsavtal, säger Rolf Hasselström, vd och 
koncernchef Trention AB.  
 

- Detta är ett viktigt steg i vår strävan att kunna erbjuda våra kunder en utökad tillgänglighet på 
deras anläggningar. Vilket för kunden i slutändan betyder minskade ställ- och 
stilleståndskostnader, säger Stefan Wallerman VD för Saxlund International AB. 
  

- Det här ger Envipower den styrka och stabilitet vi behöver. Samtidigt kommer samarbetet med 
Saxlund och Hotab att innebära att vi kommer kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre och 
mer heltäckande service, säger Christian Baarlid VD för Envipower AB.  

 

Pilum AB är genom dotterbolaget Envipower AB bland annat verksamt inom reningsteknik för rökgaser 
inom kraftvärmesegmentet. Pilum AB är noterat på Nasdaq First North Premier.  

Saxlund, SRE och HOTAB är ledande varumärken inom bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder 
Trention allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och 
förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund och HOTAB. Under varumärket SRE levereras 
bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, 
pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 

Trention AB, Box 15085, 104 65 Stockholm  
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@trention.se  
www.trention.se 
 
 
Trention som nyligen bytt namn från Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, 
producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål 
energianvändning med fokus inom bioenergi. Trention har verksamhet i Sverige, Tyskland och 
Storbritannien.  
 
Antalet anställda är cirka 120. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Trention AB (publ) ska offentliggöra enligt 
svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. 
Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 9 maj 2016, kl. 08.30 (CET). 
 
 


