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Vissa definitioner
Med ”Trention” eller ”Bolaget” avses i denna bolagsbeskrivning Trention AB, org. nr. 556274-8623 samt även i förekommande fall 
dess dotterbolag och koncernbolag. Med ”Erik Penser Bank” avses Erik Penser Bank AB, org. nr. 556031-2570. Med ”Euroclear Swe-
den” avses Euroclear Sweden AB, org. nr. 556112-8074. Hänvisning till ”SEK” avser svenska kronor. Med ”K” avses tusen och med 
”M” avses miljoner.

Viktig information
Denna bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) är inte ett prospekt och har upprättats med anledning av Trentions förändrade 
verksamhetsinriktning. Erik Penser Bank har biträtt Trention i upprättandet av Bolagsbeskrivningen. Erik Penser Bank har förlitat sig på 
information tillhandahållen av Trention och då samtliga uppgifter i Bolagsbeskrivningen härrör från Trention friskriver sig Erik Penser 
Bank från allt ansvar avseende direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifter i Bolagsbeskrivningen.

Vissa siffror i Bolagsbeskrivningen har rundats av. Detta medför att vissa tabeller inte summerar korrekt. Förutom när så uttryckligen 
anges har ingen information i Bolagsbeskrivningen granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Tvist rörande, eller med anledning 
av innehållet i Bolagsbeskrivningen eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av 
svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Framåtriktade uttalanden
Bolagsbeskrivningen innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte 
hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis 
innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt 
uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande 
uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskatt-
ningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, 
osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets kassaflöde, finansiella ställning och re-
sultat, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, 
eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar 
sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena.

Varken Bolaget eller Erik Penser Bank kan lämna några garantier såvitt avser den framtida riktigheten i de uttalanden som görs häri 
eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar. I ljuset av de risker, osäkerheter och antaganden som framåt-
riktade uttalanden är förenade med, är det möjligt att framtida händelser som nämns i denna Bolagsbeskrivning inte kommer att 
inträffa. Dessutom kan framåtriktade uppskattningar och prognoser som refereras till i denna Bolagsbeskrivning och vilka härrör från 
tredje mans undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från sådana 
uttalanden, exempelvis till följd av: förändringar i allmänna ekonomiska förhållanden, i synnerhet de ekonomiska förhållandena på 
de marknader där Bolaget bedriver verksamhet, brist på attraktiva produkter att sälja, förändringar som påverkar räntenivåer, för-
ändringar som påverkar valutakurser, förändringar i konkurrensnivåer, regulatoriska förändringar samt inträffande av olyckor eller 
miljöskador. Efter datumet för denna Bolagsbeskrivning tar varken Bolaget eller Erik Penser Bank något ansvar för att uppdatera något 
framtidsinriktat uttalande eller för att anpassa dessa uttalanden till faktiska händelser eller utvecklingar, med undantag för vad som 
följer av lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Bransch- och marknadsinformation
Denna Bolagsbeskrivning innehåller bransch- och marknadsinformation hänförlig till Bolagets verksamhet och den marknad som 
Bolaget är verksamt på. Sådan information är baserad på Bolagets analys av flera olika källor, vilka framgår av Bolagsbeskrivningen. 
Branschpublikationer eller -rapporter anger vanligtvis att informationen i dem har erhållits från källor som bedöms vara tillförlitliga, 
men att korrektheten och fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan 
därför inte garantera korrektheten i, den bransch- och marknadsinformation som finns i Bolagsbeskrivningen och som har hämtats 
från eller härrör ur dessa branschpublikationer eller -rapporter. Bransch- och marknadsinformation är till sin natur framåtblickande, 
föremål för osäkerhet och speglar inte nödvändigtvis faktiska marknadsförhållanden. Sådan information är baserad på marknadsun-
dersökningar, vilka till sin tur är baserade på urval och subjektiva bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter 
och transaktioner som borde inkluderas i den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. 
Varken Bolaget eller Erik Penser Bank tar något ansvar för riktigheten i någon bransch- eller marknadsinformation som inkluderas 
i Bolagsbeskrivningen. Sådan information som kommer från tredje man har återgivits korrekt och såvitt Bolaget kan känna till och 
förvissa sig om genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man har inga uppgifter utelämnats på 
ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.



3TRENTION AB 

Innehåll

4 Bakgrund och motiv

5 Riskfaktorer

8 Marknadsöversikt

10 Verksamhetsbeskrivning

14 Historik

16 Utvald finansiell information

20 Kommentarer till den finansiella utvecklingen

22 Eget kapital, skulder och annan finansiell information

24 Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

27 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

31 Legala frågor och kompletterande information

35 Bolagsstyrning

37 Bolagsordning

38 Vissa skattefrågor i Sverige

40 Adresser

Information om aktien
Handelsplats:      Nasdaq Stockholm
Kortnamn:      TRENT 
ISIN-kod:      SE0008348767 

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2016:     23 februari 2017
Årsredovisning 2016:    13 april 2017
Delårsrapport januari – mars 2017:   11 maj 2017
Delårsrapport januari – juni 2017:   14 juli 2017 
Delårsrapport januari – september 2017:  16 november 2017 
Bokslutskommuniké 2017:    15 februari 2018



4 TRENTION AB 

Bakgrund och motiv

Under 2015 avyttrades huvuddelen av Trentions dåvarande verksamhet inom kompressorteknologi och Waste Heat Recovery 
i samband med att Bolaget i juni 2015 ingick ett aktieöverlåtelseavtal med den kinesiska fonden Shanghai XingXueKang Invest-
ment Partnership om försäljning av huvuddelen av dessa verksamheter. Köpeskillingen uppgick till 400 MSEK. I affären ingick 
det nybildade holdingbolaget Opcon Compressor Technology AB samt dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy 
System AB och 48,98 procent av aktierna i det gemensamt ägda kinesiska bolaget Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd. I 
förvärvet ingick även samtliga immateriella rättigheter relaterade till Kompressorteknologi och Opcon Powerbox och varumärket 
Opcon. I samband med försäljningen av verksamheten inom kompressorteknologi och Waste Heat Recovery inleddes en stra-
tegisk översyn av kvarvarande verksamhet. Som en del i översynen genomfördes neddragningar av moderbolagskostnaderna 
för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. 

Som ett led i Trentions arbete med den strategiska översynen av verksamheten försattes Saxlav AB i likvidation. I januari 
2016 förvärvade dotterbolaget Saxlund International Holding AB samtliga aktier i Hotab Biosystem AB, ett företag inriktad på 
eftermarknad på den svenska bioenergimarknaden. 

I maj 2016 ingick Trention ett avtal om att avyttra samtliga aktier i Saxlund International Holding AB (”Saxlund”) med dot-
terbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien till Pilum AB (”Pilum”), som innan transaktionen ägdes till cirka 29,6 procent 
av Trention. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK och utgjordes av nyemitterade aktier i Pilum motsvarande värde om cirka 
102,2 MSEK samt en säljarrevers om cirka 17,8 MSEK. Trention kapitaliserade också upp bolaget och ställde ut ett ettårigt lån 
om 20 MSEK till de sålda bolagen. Efter transaktionen uppgick Trentions ägande i Pilum till cirka 88,8 procent av aktierna och 
rösterna. En efterföljande bolagsstämma i Trention beslutade den 27 september 2016 att dela ut samtliga Pilum-aktierna till 
aktieägarna enligt de så kallade Lex ASEA-reglerna. Baserat på det bokförda värdet av aktierna i Pilum, som slutligt fastställdes 
vid Trentions tillträde till aktierna den 31 augusti 2016, innebar beslutet en vinstutdelning om totalt cirka 91 MSEK, motsvarande 
24 SEK per aktie.

Med anledning av ovan nämnda transaktioner beslutade bolagsstämman den 27 september 2016 även om ändring av 
Bolagets verksamhetsföremål. Från att tidigare främst investerat i bolag verksamma inom energi- och miljöteknik har Trention 
numera inget särskilt branschfokus. Investeringsverksamheten inriktas istället mot företag som befinner sig i expansionsfas och 
där Trention ser intressanta möjligheter för värdeutveckling. Trention utvärderar och analyserar kontinuerligt marknaden efter 
företag som befinner sig i ett expansionsskede och söker finansieringsalternativ där Trention kan förse företag med finansiella 
resurser. Vid sidan om investeringsverksamheten bedriver Bolaget även en kreditverksamhet som främst består av kortare 
rörelsekrediter och så kallade bryggfinansieringar till företag. Företagskrediterna har generellt en relativt kort löptid på 1–24 
månader, i undantagsfall lämnas dock företagskrediter med längre löptider. Trentions kreditportfölj uppgår för närvarande till 
254,8 MSEK.  

I övrigt hänvisas till redogörelsen i föreliggande Bolagsbeskrivning, som har upprättats av styrelsen för Trention med anled-
ning av Bolagets ändrade verksamhetsinriktning.

Styrelsen för Trention är ansvarig för innehållet i Bolagsbeskrivningen. Härmed försäkras att alla rimliga försiktighetsåtgärder 
har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Bolagsbeskrivningen, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med faktiska 
förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 

Stockholm den 25 januari 2017
Trention AB (publ)

Styrelsen
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Riskfaktorer

VERKSAMHETS- OCH  
MARKNADSRELATERADE RISKER
Makroekonomiska förhållanden kan påverka 
investeringsverksamheten
Det allmänna ekonomiska klimatet och rådande mark-
nadsförhållanden kan påverka Trention och dess inves-
teringsverksamhet. En försvagad ekonomi eller långvarig 
konjunkturnedgång kan påverka värdet av Trentions fram-
tida ägarpositioner och/eller utgivna krediter negativt och 
därmed även påverka kursen på Bolagets aktier i samma 
riktning. Makroekonomiska förhållanden kan därmed ha en 
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat samt ställning i övrigt. 

Aktien kan komma att handlas med substansrabatt
Enligt Trentions nya verksamhetsinriktning kan investeringar 
bland annat komma att göras i noterade som onoterade bo-
lag. Aktiekursen i Bolaget påverkas av en rad olika faktorer, 
både sådana som är direkt relaterade till Bolagets verksam-
het och sådana som ligger utanför Bolagets kontroll. Aktie-
kursen i Bolaget kan därmed komma att förändras utan att 
de faktiska underliggande tillgångarnas värde förändras. För 
det fall Trentions börsvärde understiger substansvärdet, det 
vill säga nettot av marknadsvärdet av Bolagets tillgångar 
med avdrag för eventuella skulder, kommer aktien i Bolaget 
att handlas med så kallad substansrabatt. 

Risker relaterade till Bolagets investeringsinriktning
Enligt Trentions investeringskriterier ska Bolagets investe-
ringar ske i små och med elstora bolag som befinner sig i 
en expansionsfas eller som genomgår ett generationsskifte. 
Den potentiella värdeökningen i bolag som befinner sig i 
sådana faser är ofta stor, men medför normalt en högre risk 
än placeringar i större och mer etablerade bolag. Bolagets 
potentiella avkastning på investerat kapital kommer därför 
till stor del vara beroende av portföljbolagens förmåga att 
utvecklas i en värdeskapande riktning, vilket i sin tur, bero-

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Trentions kontroll, lik-
som ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få 
en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra 
att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt in-
vesterade kapital. Avsnittet nedan gör inte anspråk på att vara fullständigt. Även andra risker och 
osäkerheter som för närvarande är okända för Bolaget eller som för närvarande inte betraktas som 
avgörande, kan också komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, finansiella ställning, 
resultat eller aktiekurs. Ordningsföljden i riskbeskrivningen är inte sammanställd efter betydelse 
och den är inte avsedd att rangordna sannolikheten för att de olika omständigheterna skulle kunna 
inträffa och ger heller ingen indikation av hur stor inverkan de skulle kunna ha på Bolagets verksam-
het, finansiella ställning, resultat eller aktiekurs. 

Vid en bedömning av Trentions framtida utveckling är det viktigt att beakta och bedöma dessa 
riskfaktorer. Ägande av aktier är alltid förenat med risk och innehavare av aktier i Bolaget upp-
manas därför att, utöver den information som ges i Bolagsbeskrivningen, göra sin egen bedöm-
ning av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida 
utvecklingen.

ende på om det för Trention är större eller mindre ägarpo-
sitioner, bland annat är beroende av Trentions möjligheter 
att påverka portföljbolagens operativa, finansiella och/eller 
strategiska position respektive portföljsbolagens styrelse 
och ledningsgruppers förmåga att genomföra värdeska-
pande processer. Hur väl Trention lyckas i val av enskilda 
portföljbolag samt Bolagets möjligheter att påverka portfölj-
bolagen i en värdeskapande riktning blir därför avgörande 
för Bolagets möjlighet att uppnå god avkastning.

Vidare stipulerar Trentions investeringskriterier att investe-
ringar kan ske i såväl noterade som onoterade bolag. Det 
innebär att Bolaget kan komma att få en diversifierad port-
följ med både noterade och onoterade innehav. Olika fakto-
rer, såsom ett förändrat ränteläge, inflation el ler försämrade 
marknadsförhållanden i övrigt, kan förändra värderingen av 
eventuella noterade innehav i negativ rikt ning och därmed 
även negativt påverka Trentions substans värde. Bolaget kan 
även komma att påverkas negativt om bristande likviditet 
försvårar avyttringen av eventuella no terade innehav eller 
om avyttringar medför att värdet på kvarvarande innehav 
minskar. Om marknadsvärdet på no terade innehav sjunker 
eller sådana innehav avyttras med förlust kan det ha en vä-
sentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Onoterade innehav kan innebära en högre likviditetsrisk ef-
tersom aktier i dessa bolag inte handlas på någon reglerad 
marknadsplats eller MTF. Bolaget kan tvingas sälja delar av 
sina eventuella framtida onoterade innehav för mindre än 
det uppskattade maximala värdet eller med förlust. Ono-
terade innehav kännetecknas även generellt sett av sämre 
finansiell och operationell insyn och kan därmed innebära 
högre företagsspecifika risker. Bristande livkiditet eller av-
yttringar med förlust kan ha en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
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RISKFAK TORER

Bolagets verksamhet är förenad med likviditets- och 
finansieringsrisk 
Likviditetsrisk är dels risken att ett finansiellt instrument inte 
kan avyttras utan avsevärda merkostnader, dels risken att 
likviditet inte finns tillgänglig för att möta betalningsåtagan-
den. Finansieringsrisk uppstår om Bolaget inte kan erhålla 
finansiering på kommersiellt godtagbara villkor. Bolaget 
kan framgent komma att bli föremål både för direkta och 
indirekta likviditets- och finansieringsrisker. Direkt genom 
risken att Bolaget inte, vid behov, kan anskaffa nytt kapital 
från kapitalmarknaden eller kan uppfylla sina betalningså-
taganden vid en viss tidpunkt, indirekt genom risken att 
eventuella framtida portföljbolag inte kan uppfylla sina res-
pektive förpliktelser vid en viss tidpunkt, vilket kan påverka 
portföljbolagens värde negativt. Dessa faktorer skulle kunna 
ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Förändringar i regelverk
Bolagets möjlighet att investera kan begränsas om föränd-
ringar i lagstiftning och andra regelverk medför särskilda 
krav på Bolaget. Eventuella betungande förändringar kan 
medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat. 

Trention är exponerat för kreditrisker
Huvuddelen av krediterna i Trentions kreditportfölj är inte 
säkerställd genom pantbrev, garantier eller andra liknande 
arrangemang. För det fall låntagarna inte fullgör sina för-
pliktelser kan det medföra en väsentligt negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.          

Kreditrisker avser risker för att Bolaget inte erhåller be-
talning enligt överenskommelse och/eller kommer att göra 
en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina 
förpliktelser. Trentions krediter utgörs av företagskrediter 
och består vanligen av kortare rörelsekrediter och så kallad 
bryggfinansering. De specifika risker som relaterar till före-
tagskrediter är nedgång i konjunktur, vilket kan få en negativ 
effekt på företagens återbetalningsförmåga, och risken för 
att Bolaget blir utsatt av bedrägerier. I Bolagets kreditport-
följ finns ett antal engagemang av större omfattning och/
eller som innebär exponering mot specifika branscher och/
eller geografiska områden, vilket medför särskild riskexpo-
nering och konjunkturkänslighet mot dessa kredittagare, 
branscher och områden. I händelse av bristande fullgörelse 
från kredittagares sida, eller om de säkerheter som Bola-
get har för sin fordran är otillräckliga eller inte möjliga att 
göra gällande, kan Bolaget drabbas av kreditförlust. Sådana 
kreditförluster kan leda till en väsentligt negativ effekt på 

Bolaget verksamhet, finansiella ställning och resultat. Före-
tagskrediter kan säkerställas genom pantbrev i aktier, garan-
tier, borgen eller företagsinteckningar. Det finns en risk att 
sådana säkerheter inte är möjliga att realisera för Bolaget, 
vilket kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget är exponerat för ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Tren-
tions likvida medel är normalt placerade som kontanta 
medel i bank, vilket eliminerar ränterisken. Värdet på Tren-
tions investeringar i onoterade och noterade bolag är också 
exponerat för ränterisk, men denna bedöms som låg då 
stigande räntor (och därmed stigande avkastningskrav) nor-
malt förknippas med bättre konjunktur och därmed ökade 
bolagsvinster. 

Bolaget är exponerat för motpartsrisker 
Trention är exponerat mot motpartsrisker, främst avseende 
stora företagskrediter lämnade till enskilda motparter. Mot-
partsrisken består av risken för att Bolagets motparter inte 
kan infria sina betalningsförpliktelser i rätt tid och på rätt 
sätt och att säkerheter för lämnade krediter inte är fullgoda. 
Vidare är Bolaget exponerat mot motpartsrisker bestående 
i motparters oförmåga att uppfylla avtalsenliga förpliktel-
ser. Motpartsrik omfattar även risken att övriga aktieägare i 
Trentions noterade och onoterade innehav agerar på ett sätt 
som påverkar Bolagets investering negativt eller försvårar 
Bolagets verksamhet. För det fall motpartsrisker realiseras 
kan det ha en väsentlig negativ effekt på Trentions verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. I den utsträckning 
Bolagets fordringar är säkerställda genom pant, garantier, 
borgen eller på annat sätt ökar Bolagets risk att låntagarna 
inte till fullo fullgör sina betalningsskyldigheter.

Trention eller ett eventuellt framtida portföljbolag 
kan bli inblandade i tvister
Trention inklusive befintliga eller framtida innehav kan från 
tid till annan bli inblandade i tvister inom ramen för affärs-
verksamhet. I likhet med andra aktörer i branschen kan 
Bolaget bli föremål för rättsliga krav på grund av påstådda 
brott mot regler och lagar. Trention kan även bli inblandat i 
tvister, vilka kan medföra betydande skadeståndsansvar, till 
exempel till följd av förvärv och avyttringar av dotterbolag 
eller andra väsentliga avtal som ingåtts av Bolaget. I hän-
delse av negativt utfall i en väsentlig process kan Trention 
förpliktas att betala betydande belopp eller upphöra med 
viss verksamhet, vilket kan få negativ inverkan på Bolagets 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
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RISKFAK TORER

Bolagets värdeutveckling
Trentions värde är beroende av utvecklingen av de lånekre-
diter Bolaget har utgivit samt på de placeringar och ägande 
i bolag som görs och Bolagets förmåga att realisera värdet 
av dessa. Det finns en risk för att Bolagets tillgångar och 
ägarpositioner inte ökar i värde, att värdet behålls intakt el-
ler att Bolaget framgångsrikt lyckas realisera innehaven eller 
tillgångarna. Det finns således en risk för att aktieägare inte 
återfår det investerade kapitalet i Bolaget. 

RISKER RELATERADE TILL TRENTIONS AKTIER
Aktiekursens utveckling 
En investering i värdepapper är alltid förknippad med risk 
och risktagande. Eftersom en aktiekurs både kan stiga och 
sjunka i värde är det inte säkert att en aktieägare kan få till-
baka sitt investerade kapital. Trentions aktiekurs kan komma 
att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bo-
lagets finansiella rapporter, det allmänna konjunkturläget 
och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och 
dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till 
att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen 
kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt 
eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier 
i Bolaget bör därför föregås av en noggrann analys av Bola-
get, dess konkurrenter och omvärld, generell information 
om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig re-
levant information. Det finns en risk att aktier i Trention inte 
kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs. 

Utspädning till följd av framtida nyemissioner 
Bolaget kan i framtiden komma att anskaffa kapital genom 
nyemission av aktier och aktierelaterade instrument. Så-
dana emissioner kan komma att minska den proportionella 
ägar- och röstandelen samt vinstandelen för aktieägare i 
Bolaget. Vidare kan eventuella nyemissioner medföra en 
negativ effekt på aktiekursen. 

Ägare med betydande inflytande och framtida för-
säljning av större aktieposter
Trention har ett fåtal större aktieägare. Dessa har genom 
sina respektive innehav i Bolaget möjlighet att utöva ett 
väsentligt inflytande över Bolaget och kan komma att på-
verka bland annat sådana angelägenheter som är föremål 
för omröstning på bolagsstämma. En aktieägarkoncentra-
tion kan vara till nackdel för andra aktieägare om dessa har 
andra intressen än Bolagets övriga ägare. Större aktieägare 
kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att Bola-
get förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande om 
sådant erbjudande är förenligt med sedvanligt villkor av 90 
procents acceptans. Betydande försäljningar av aktier som 
genomförs av större aktieägare kan även påverka aktiekur-
sen negativt. 
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Marknadsöversikt

I detta avsnitt presenteras en översikt av den marknad på vilken Trention är verksam och de sär-
skilda marknadsförutsättningar som präglar Bolagets verksamhet. Bolagsbeskrivningen innehåller 
information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräk-
ningar hämtade från branschrapporter och studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig 
information samt kommersiella publikationer, i vissa fall historisk information. Viss information av-
seende den bransch inom vilken Bolagets verksamhet bedrivs, samt Bolagets ställning i förhållande 
till dess konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje 
part. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar 
med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra 
kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av dess 
konkurrenter. Bolaget anser att sådan information är användbar för investerares förståelse för den 
bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emeller-
tid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen 
och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort 
några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom 
tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess 
interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget 
kan inte garantera deras riktighet. 

TRANSAKTIONSMARKNADEN
En viktig faktor i Trentions fortsatta utveckling är att genom-
föra investeringar med värdepotential till rimliga värderingar 
där Bolaget, i förekommande fall, kan ta en aktiv ägarroll i 
syfte vidareutveckla bolagen med fokus på långsiktigt vär-
deskapande. Möjligheten att genomföra investeringar som 
uppfyller Bolagets investeringskriterier påverkas bl.a. av an-
talet potentiella investeringsobjekt och konkurrensens från 
andra potentiella investerare. 

Trention bedömer att det finns ett stort antal noterade 
och onoterade bolag i Sverige inom Bolagets målgrupp, vil-
ken innefattar bolag med varierande storlek och inom ett 
brett spann av branscher. Bolaget har etablerat en process 
för att identifiera vilka av dessa som bör utvärderas ytter-
ligare samtidigt som investeringsobjekt identifieras genom 
flera olika källor. Se vidare under rubrik ”Investeringspro-
cess” i avsnittet ”Verksamhetsbeskrivning”. 

Konkurrensen kring potentiella investeringsobjekt som 
är av intresse för Trention kommer främst från följande 
fyra grupper; i) mindre investmentbolag, ii) större privata 
investerare, iii) riskkapitalbolag och iv) industriella aktörer. 
Bolaget bedömer att framförallt de mindre investmentbola-
gens, och till viss del större privata investerares, strategi lig-
ger nära Trentions strategi genom att dessa tar både mindre 
och större ägarpositioner i noterade som onoterade bolag 
med såväl långsiktiga som kortsiktiga ägarambitioner. 

Bolaget anser att man har en konkurrensfördel genom 
sin breda investeringsstrategi då Bolaget kan vara diversi-
fierad vad gäller storlek och bransch för att på så sätt kunna 
genomföra investeringar till rimliga värderingar även om det 
inom specifika branscher under vissa perioder är låg tillgång 
till investeringsobjekt eller hög konkurrens bland potentiella 
investerare. Trention har även en fördel genom kreditverk-

samheten då denna även är ett komplement och verktyg i 
Bolagets urvalsprocess i att identifiera nya investeringsob-
jekt, och bidrar till analys, utvärdering och kunskap innan 
Trention tar en ägarposition.

Tillgången till förvärvs- och investeringsfinansiering är 
något som påverkar investeringsklimatet på marknaden. I 
februari 2016 sänkte Riksbanken reporäntan till -0,5 pro-
cent, delvis som ett svar på den fortsatt expansiva penning-
politiken som förs av centralbanker runt om i världen. I mars 
2016 sänkte Europeiska centralbanken (”ECB”) styrräntan 
till noll procent. Utöver att sänka styrräntor genomför Riks-
banken och ECB omfattande köp av tillgångar i värdepap-
persmarknaderna. Köpen pressar ned marknadsräntor med 
längre löptider, men påverkar även andra priser som valu-
takurser. Marknadsräntorna har fortsatt sin nedgång under 
2016, efter en viss uppgång under slutet av 2015. Enligt Fi-
nansinspektionen kan de låga räntorna medföra risker för 
det finansiella systemet. Investerare med bestämda avkast-
ningsmål behöver ta mer risk. Detta innebär högre risker för 
enskilda investerare, men också en risk för att prisbubblor 
byggs upp. Om och när räntorna sedan stiger kan detta ut-
lösa prisfall. Den högre efterfrågan på riskfyllda tillgångar 
har också minskat ränteskillnaden mellan säkra- och risk-
fyllda ränteplaceringar under en längre tid i takt med att 
räntorna fallit.1 

Bolaget bedömer att tillgången till sådan finansiering är 
god och att den nuvarande låga finanseringskostaden bidrar 
positivt till transaktionsmarknaden. Intensiv konkurrens 
bland finansiärer att få låna ut kapital har pressat lånemar-
ginalerna, vilket gynnar låntagare som använder belåning 
för att finansiera eller delfinansiera sina investeringar och 
förvärv.  

1 Finansinspektionen ”Stabilitet i det finansiella systemet”, 26 maj 2016.
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MARKNADEN FÖR FÖRETAGS-
KREDITER
Upplåningen för svenska icke-finansiella företag 
har varierat över tiden. Beroende på hur kredit-
tillgången från bankerna sett ut har företag haft 
olika lätt att få lån. Låneutvecklingen har histo-
riskt följt konjunkturen men med en viss efter-
släpning.

De icke-finansiella företagen finansierar sin 
verksamhet med eget och lånat kapital. Eget 
kapital består främst av aktiekapital och interna 
medel medan det lånade kapitalet bl.a. består av 
lån från kreditinstitut samt marknadsupplåning 
via obligationer och certifikat. Valet av finansie-
ring påverkas bland annat av kostnader, risker 
och skatteregler. Olika typer av kapital svarar 
också mot olika behov i företagen, som långsiktig 
upplåning för investeringar och kortsiktiga kre-
diter för hantering av kassaflöden. Behovet av 
upplåning, och därmed nivån på skuldsättning-
en, skiljer därför mycket mellan olika branscher. 
Trention erbjuder företag kortare rörelsekrediter 
och s.k. bryggfinansiering. Den svenska företags-
kreditmarknaden är mycket stor i förhållande 
till Bolagets verksamhet och Trention är endast 
aktiv i en mindre del av denna marknad. Exem-
pelvis uppgick total utlåning från svenska banker 
till svenska icke-finansiella företag till cirka 2 025 
miljarder SEK i april 2016.2 

Kreditförsörjningen till företag är en viktig 
funktion i ekonomin. Om störningar uppstår 
kan företagens investeringar och övriga aktivi-
tet minska och konjunkturen därmed försämras. 
Skuldsättning i företagssektorn riskerar även att 
orsaka förluster för de banker och övriga inves-
terare som lånat ut pengar till företagen ifall 
den är överdriven och företagen i slutändan får 
problem att betala sina skulder. Företagens lån 
växer generellt i en mer ojämn takt än hushål-
lens. För närvarande ökar företagens upplåning 
från svenska banker med cirka 2,5 procent per år. 
Det är förhållandevis lågt med tanke på konjunk-
turen och det låga ränteläget. Företagens skulder 
väntas därför öka något snabbare framöver en-
ligt Finansinspektionens prognoser.

Finansinspektionen har, i likhet med motsva-
rande myndigheter i många andra länder, skärpt 
kapitalkraven för de svenska bankerna de senas-
te åren. Huvudsyftet med de ökade regleringarna 
är att minska systemriskerna i banksystemet och 
har främst fokuserat på de större bankerna. Ge-
nom ökade kapitalkrav och högre riskvikter be-

gränsas bankernas utlåningskapacitet och, enligt Bolaget, fokuseras de 
större bankernas verksamhet mer på större bolag än på mindre på små- 
och medelstora bolag, vilket gynnar nischade kreditgivare som Trention. 

Generellt sett har små-och medelstora företag svårare att finansiera 
sig jämfört med stora företag, vilket sannolikt speglar att bankerna ser 
dem som mer riskabla och att de inte heller har tillgång till kapitalmark-
nadsfinasiering.3 

Det är Bolagets uppfattning att marknaden de senaste åren har kom-
pletterats med ett flertal nischade aktörer som är villiga att erbjuda risk-
villiga krediter. Gemensamt för dessa är att räntan på krediterna generellt 
är högre än den genomsnittliga bankräntan, detta för att kompensera för 
den högre risken. 

 

MARKNADSÖVER SIK T

FINANSIERINGSVILLKOR FÖR OLIKA TYPER AV FÖRETAG (PROCENT)

Not: Andel av företag som uppger att det är svårare, eller mycket svårare, än normalt att 
finansiera verksamheten.
Källa: Konjunkturinstitutet
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2 Finansmarknadsstatistik, april 2016
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Verksamhetsbeskrivning

Efter avyttringen av samtliga aktier i Saxlund inklusive dotterbolag samt Lex Asea-utdelningen 
av Trentions samtliga aktier i Pilum till aktieägarna, beslutade extra bolagsstämma den 27 sep-
tember 2016 att ändra Bolagets verksamhetsföremål för att anpassa verksamheten enligt de nya 
förutsättningarna. Från att tidigare främst investerat i energi- och miljöteknik har Trention numera 
inget specifikt branschfokus utan investerar brett i noterade och onoterade bolag som befinner sig 
i expansionsfas och där Trention ser intressanta möjligheter för god värdeutveckling. Vidare har 
Bolaget en kreditverksamhet som främst består av kortare rörelsekrediter och s.k. bryggfinansie-
ringar till företag.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Trention har idag två verksamhetsområden; investeringsverksamheten och kreditverksamheten. Investeringsverksamheten 
innefattar investeringar i små- och medelstora företag som befinner sig i expansionsfas och där Trention ser intressanta möjlig-
heter för god värdeutveckling. Trentions kreditverksamhet består främst av kortare rörelsekrediter och så kallade bryggfinansie-
ringar. Bolagets placeringsbara medel, som definieras som det kapital som är tillgängligt för placeringar (inklusive investerat och 
utlånat kapital), kan allokeras till såväl investeringsmöjligheter där Trention ser intressanta möjligheter för god värdeutveckling 
samt krediter där den bedömda värdepotentialen till bedömd risk bedöms som god. Bolagets portfölj kan således från tid till 
annan komma att vara helt viktad mot antingen investeringar eller krediter beroende på affärsmöjligheterna och situationerna.

TRENTION AB (PUBL)

INVESTERINGSVERKSAMHET KREDITVERKSAMHET

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Trentions investeringsbeslut föregås av en djupgående ana-
lys av de potentiella investeringsmöjligheterna. De olika 
investeringsmöjligheterna analyseras på basis av en rad 
kriterier och vid varje investeringstillfälle görs en bedöm-
ning huruvida de utvalda bolagen och karaktären på inves-
teringen kommer att leva upp till de krav och mål som Bola-
get har. Värdepotentialen i relation till bedömd risk ska vara 
avgörande för Trentions investeringar. 

Investeringskriterier
Trention söker affärer inom ramen för tydliga men relativt 
vida kriterier:
• Potential: Trention söker investeringsmöjligheter där 

Bolaget ser intressanta möjligheter för god värdeut-
veckling. 

• Bransch: Trention begränsar sig inte till investeringar i 
särskilda branscher eller verksamhetsområden. 

• Storlek: Trentions investeringar ska ske i små och med-
elstora bolag som befinner sig i en expansionsfas eller 
som genomgår ett generationsskifte.

• Ägarinflytande: Bolagets investeringar kan delas in 
större och mindre ägarpositioner. Med större ägarpo-
sitioner avses ägarpositioner som innebär att Trention 
är tillräckligt stor delägare för att påverka bolagets 
operativa, finansiella och strategiska position medan 
mindre ägarpositioner innebär att Trentions inflytande 
är begränsat, men där Trention anser att ledningsgrupp 
och styrelse styr bolaget i en värdeskapande riktning. 

• Geografi: Trentions investeringar ska ske i svenska 
onoterade och noterade bolag.   

• Investeringshorisont: Trention har en investeringsho-
risont om två till sju år, dock kan investeringshorisone-
ten komma att ändras beroende av värdepotential.

Investeringsprocess
Trentions investeringsprocess kan indelas i tre olika steg. Det 
första steget innefattar identifikation och analys av intres-
santa bolag på den svenska aktie- och riskkapitalmarknaden 
och då primärt små och medelstora bolag som befinner sig i 
en expansionsfas eller som genomgår ett generationsskifte. 
identifikation och analys av investeringsmöjligheterna ska i 
första hand ske internt hos Trention och fokusera på långsik-
tig tillväxt, lönsamhet, effektiviseringspotential, omstruktu-
reringspotential och exitstrategi.
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Det andra steget av investeringsprocessen innefattar 
själva investeringen. Bolagets investeringar ska först god-
kännas av Trentions placeringskommitté som utgörs av 
styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot samt 
VD. För närvarande utgörs placeringskommittén av William 
Heigard (VD), Mats Gabrielsson (styrelseordförande) och  
ytterligare en styrelseledamot som bestäms beroende på 
karaktären av investeringen, exempelvis efter bransch eller 
verksamhet.  

Alla investeringar ska rapporteras till styrelsen. Trention 
har ingen nedre eller övre gräns för hur stor andel Bolagets 
placeringsbara medel som kan investeras i ett enskilt bolag. 
Vid transaktioner som medför investeringar överstigande 
tio procent av Bolagets totala placeringsmedel krävs dock 
styrelsebeslut. Trention fokuserar på bolag där Trention till-

sammans med ledning och styrelse i målbolaget skapar för-
utsättningar för uthålligt värdeskapande. Bolagen ska ha en 
etablerad position på marknaden, men kan vara i behov av 
att göra större strukturella och affärsförändringar. Trention 
kan med sin erfarenhet och kontaktnät vara behjälpliga med 
exempelvis affärsutveckling, att effektivisera verksamheten, 
internationalisering, kompletterande förvärv samt att tillföra 
kompetens inom både ledning och styrelse. Dessa föränd-
ringar ger möjlighet till högre värdeutveckling i de investe-
ringar som Trention genomför.

Det sista steget innefattar en försäljning av investering-
en. Försäljningen sker då Trention upplever, baserat på ex-
itstrategin, att Bolaget tillfört sin kunskap för att maximera 
värdeutvecklingen för investeringen. 

VERK SAMHE T SBESKRIVNING

IDENTIFIKATION OCH 
ANALYS AV 

INVESTERINGSPROCESS
FÖRSÄL JNINGS-/EXIT-

PROCESS

Branschoberoende 
Trention investerar i noterade och onoterade bolag som har 
en tydlig utvecklingspotential och investeringsmöjligheterna 
begränsas inte till specifika branscher. Dock undviker Tren-
tion att investera i branscher såsom vapen eller försvar, fond 
i fond-strukturer eller liknande.

Kompetens och nätverk
Trentions styrelse och ledning har bred erfarenhet av före-
tagsförvärv och affärsutveckling. Därmed kan Bolaget vara 
behjälpligt och ta en aktiv roll i bolagen och vara engagerad 
i och påverka bolagens utveckling med tanke på exempelvis 
en effektivisering av verksamheten, internationalisering och 
finansiering. Trentions kompetens och förmåga till aktivt en-
gagemang i bolagen innebär att Trention har en god inblick 
i sina investeringar. Denna inblick står som grund för vidare 
expansion samt affärs- och värdeutveckling.

Värde skapas även via Trentions omfattande kontaktnät 
inom flertalet branscher och hos myndigheter. Detta nät-
verk kan användas vid exempelvis eventuella tilläggsförvärv, 
verksamhetsfinansiering och strategiska överväganden. Bo-
laget arbetar fortlöpande med att upprätthålla och utvidga 
det befintliga kontaktnätet. Nätverk innebär en strategisk 
fördel, dels med tanke på att skapa värde för Bolagets in-
vesteringar och dels för generera affärsflöde för Trention.

Garantigivning i samband med nyemissioner 
Trentions investeringar inom ramen för Bolagets investe-
ringsverksamhet kan även utgöras av så kallad garantigiv-
ning i samband med nyemissioner. 

På den svenska aktiemarknaden förekommer det sedan 
länge att bolag, inför offentliggörande av en nyemission av 
aktier med företrädesrätt för aktieägarna, införskaffar så 
kallade teckningsförbindelser från en eller flera större ak-
tieägare i vilka dessa utfäster sig att teckna sin andel i ny-
emissionen. Det förekommer också att ett bolag införskaffar 
en så kallade emissionsgaranti från en eller flera ägare eller 
från några externa parter, vari dessa utfäster sig att teckna 
aktier som inte tecknas med företrädesrätt. Som ersättning 
för emissionsgaranternas risktagande erhåller dessa en 
marknadsmässig kontant ersättning från bolaget. Vid fast-
ställande av ersättningens storlek beaktas vanligtvis emis-
sionskursens nivå i förhållande till börskursen när garantin 
utfärdas liksom bolagets allmänna risknivå.  Emissionskur-
sen bestäms i regel enligt gängse praxis på aktiemarknaden 
med utgångspunkt i börskurs, likviditet och volatilitet i ak-
tien samt med hänsyn tagen till övriga emissionsvillkor, vil-
ket vanligen innebär en viss rabatt jämfört med börskursen. 
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Kreditprocessen
Trention erhåller många förslag avseende specifika kredit-
givningar från exempelvis entreprenörer, mindre bolag, 
mindre banker och fondkommissionärer samt från Bolagets 
egna nätverk. Vid varje kreditgivning genomför Trention 
alltid en fördjupad analys av den potentiella kredittagarens 
finansiella ställning och tillser att tillfredsställande säkerhet 
föreligger. En kreditupplysning genomförs alltid på kredit-
tagaren.

Alla krediter ska godkännas av Trentions placeringskom-
mitté. Trention har ingen nedre eller övre gräns för hur stor 
andel Bolagets placeringsbara medel som kan lånas ut till en 
enskild kredittagare Vid krediter som överstiger 20 procent 
av Bolagets totala placeringsmedel krävs dock godkännande 
från ytterligare en styrelseledamot. Samtliga kreditgivningar 
ska rapporteras till styrelsen. 

Företagskrediter
Trentions företagskrediter består av kortare rörelsekrediter. 
Företagskrediterna är normalt säkerställda med fullgoda 
säkerheter och har relativt korta löptider. Såväl kredittagare 
som specifik kreditpropå analyseras med fokus på återbe-
talningsförmåga och säkerhetsarrangemang i kombination 
med kreditupplysning. 

Utgångspunkten är att risken för kreditförluster för Bola-
get ska vara mycket osannolik och det finns väl fungerande 
rutiner för löpande uppföljning och kontroll av krediterna 
och kredittagarna. Kreditbevakning av utestående krediter 
sker löpande. Därutöver sker även löpande uppföljning av 
kredittagarnas ekonomiska ställning genom inhämtande av 
delårsrapporter och annan relevant information. Trentions 
kreditverksamheten ska ske mot svenska bolag och vara di-
versifierad genom olika branscher och bolag, noterade såväl 
som onoterade bolag. 

Företagskrediter säkerställs normalt genom aktier, ga-
ranti, borgen, företagsinteckningar eller andra säkerheter. I 
undantagsfall lämnas företagskrediter med längre löptider.

Bryggfinansieringar
Trention erbjuder även företag så kallad bryggfinansiering. 
Ett brygglån innebär ett lån till ett bolag, där lånet fungerar 
som en förfinansiering innan bolaget har annan finansiering 
på plats, exempelvis likvid från en nyemission.  

Bolag som erhåller bryggfinansiering från Trention ge-
nomgår samma analysprocess som bolag som erhåller en 
vanlig företagskredit. Således är även bryggkrediter normalt 
säkerställda med fullgoda säkerheter. I detta fall analyseras 
även kredittagaren och bryggkreditpropå med fokus på åter-
betalningsförmåga och säkerhetsarrangemang i kombina-
tion med kreditupplysning.

Bryggkrediterna, med beaktande av att de fungerar som 
brygga eller förfinansiering innan annan finansiering finns 
på plats, är korta lån med en löptid om en till tolv månader. 

Syftet med en emissionsgaranti är att säkerställa att den 
förestående nyemissionen blir fulltecknad eller i varje fall 
tecknad i viss utsträckning. Att nyemissionen inte blir teck-
nad fullt eller intill en viss nivå är alltså den risk som emis-
sionsgaranter tar på sig genom att utfästa en fyllnadsteck-
ning, ofta begränsad till ett visst antal aktier eller till ett visst 
belopp. 

Trention kan i framtiden komma att lämna emissions-
garantier i bolag där Trention redan är delägare, i bolag 
som Trention avser att bli delägare eller enbart i syfte att 
säkerställa den aktuella nyemissionen. I det sistnämnda fal-
let är det viktigt för Trention att det aktuella bolagets aktie 
är likvid för att, i händelse av att Bolaget måste fullfölja en 
fyllnadsteckning, kunna avveckla innehavet under ordnade 
former relativt snabbt.  Detta då det är av vikt för Trention 
att bibehålla finansiell flexibilitet i syfte att med kort varsel 
kunna stödja sina mer långsiktiga ägarpositioner, investera 
i nya ägarpositioner samt delta som emissionsgarant i sam-
band med andra nyemissioner.  Trention kommer i förekom-
mande fall delta i emissionsgarantikonsortier som arrang-
eras och leds av finansiella institut med tillstånd för sådan 
verksamhet. 

KREDITVERKSAMHETEN
Kreditstrategi
Trentions andra verksamhetsområde är kreditverksamheten 
och består främst av kortare rörelsekrediter och så kallade 
bryggfinansieringar. Varje kreditbeslut, såsom även inom in-
vesteringsverksamheten, föregås av en djupgående analys 
av de potentiella krediterna. En avgörande parameter för 
Trention vid analysen av krediter är den potentiella värde-
potentialen i relation till bedömd risk.

Kreditstrategin kan i korthet sammanfattas till:
• Trention ska inte placera mer än 20 procent av Bola-

gets totala placeringsmedel till ett och samma bolag 
och säkerhet utan noggrann utvärdering. 

• Trention ska sträva efter att besitta en placeringskapa-
citet enligt följande (i) 10 procent av Bolagets totala 
placeringsmedel inom 30 dagar och (ii) 20 procent av 
Bolagets totala placeringsmedel inom 60 dagar. 

• Löptiden på bolagets externa krediter ska uppgå till 
1-24 månader beroende på räntenivå, säkerhet och 
marknadsläge. 

• Kreditverksamheten ska diversifieras genom olika bran-
scher och bolag, noterade och onoterade bolag. 

• Kreditverksamheten ska ske mot svenska företag. 

VERK SAMHE T SBESKRIVNING
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VERK SAMHE T SBESKRIVNING

KREDITPORTFÖLJ - BRANSCHEXPONERING

Trentions kreditportfölj uppgår för närvarande till 254,8 MSEK. I diagrammen nedan presenteras Bolagets kreditportfölj, fördelat 
på branschexponering samt förfallotidpunkt. Flera av dessa lån beviljades före det att Bolagets kreditstrategi antogs. Se vidare 
under rubrik "Låneavtal" i avsnittet "Legala frågor och kompletterande information".  

  
KREDITPORTFÖLJ - FÖRFALLOTIDPUNKT

Trentions kreditportfölj

PERSONAL OCH ORGANISATION
Per den 31 december 2016 uppgick antal anställda till 5 
personer jämfört med 140 personer per den 31 december 
2015. Minskningen av antalet anställda i är ett resultat av 
avyttrade dotterbolag under 2015 och 2016.
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Opcon AB bildades (nuvarande Trention AB).

Verksamheten i SEM AB delas upp i två bolag, SEM med fokus på tändsystem som utgjorde huvuddelen av af-
färsområdet Engine Efficiency och REAC AB, med tillverkning av främst elektriska ställdon som utgjorde basen 
för affärsenheten Mobility Products. 

Trention noteras på Nasdaq Stockholm (Small Cap-listan).

Trention visar stora förluster, bl.a. till följd av omstrukturerings- och avvecklingskostnader.

Bolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM) AB och Lysholm Technologies AB förvärvas.

Trention genomgick, bl.a. till följd av förlusterna, en finansiell och strategisk omställning med en ny organi-
sationsstruktur. Verksamheten fokuserades mot energi- och miljöteknik samt expanderade organiskt och via 
strategiska förvärv.

Svensk Rökgasenergi AB, REF Tech AB samt Mitec AB förvärvades.

Värmlands Montage Teknik AB samt Balle A/S förvärvades.

Lysholm Technologies AB avyttrades medan Saxlund Holding AB förvärvades och bidrog till att skapa en mer 
heltäckande produktplattform och en förbättrad global försäljningsorganisation.

Affärsenheten Mobility Products avvecklades och bolagen REAC AB och Balle A/S avyttrades.

Bolaget förvärvade återstående 25 procent av aktierna i Saxlund International GmbH, Tyskland, och ägde där-
efter 100 procent av bolaget. I och med förvärvet ökade Bolaget även sina ägarandelar i Saxlund International 
Ltd. i Storbritannien samt Saxlund International Corp., USA, från 79,5 procent till 90 procent. Under 2012 för-
värvades resterande andelar i Saxlund International Ltd. Efter förvärvet ägde Trention 100 procent av bolaget.

Klassningssällskapet Lloyds godkände klassningssällskapet Lloyds två referens-installationer av Opcon Power-
box för utvinning av el från spillvärme. Under året avyttrades affärsområdet Engine Efficiency med bolagen 
SEM AB och SEM Technology Suzhou Co., Ltd. 

Opcon AB utvecklades således till en renodlad energi- och miljöteknikkoncern, specialiserad på utveckling 
av teknik inom förnyelsebar energi som spillvärme och bioenergi, via affärsområdet Renewable Energy med 
två huvudområden: Waste Heat Recovery samt Bioenergy.

Svenska Rotor Maskiner (SRM) tecknade ett utvecklingsavtal med kylteknikbolaget Fujian Snowman Co., Ltd, 
Kina, avseende utveckling av en modern högtryckskompressor för miljövänliga industriella värmepumpar, ba-
serad på SRM:s innovativa och beprövade kompressorteknik. Fujian Snowman Co., Ltd. går in som tioprocentig 
ägare i Trention. Affären lade grunden för fortsatt utveckling av strategiskt samarbete för att ta den teknik 
Opcon AB utvecklat till den kinesiska marknaden.
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2014

2015

2016

Bolaget och Fujian Snowman Co., Ltd. bildade ett gemensamt bolag, Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd., 
för utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av Opcon Powerbox på den kinesiska marknaden 
och i delar av Sydostasien. Därtill genomförde Bolaget en riktad nyemission till Hong Kong Snowman Techno-
logy Ltd. Syftet var att ytterligare stärka utvecklingen av det långsiktiga strategiska samarbete. Trention påbör-
jade ett koncernövergripande åtgärdsprogram, innebärande europeisk samordning inom bioenergi och omfat-
tande besparingar samt likvidation av förlustbolag. Saxlund International Holding AB blir paraply för Bolagets 
bioenergiverksamhet med verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien med totalt ett 80-tal anställda.

Bolaget tecknade ett aktieöverlåtelseavtal med den kinesiska fonden Shanghai XingXueKang Investment Part-
nership om försäljning av huvuddelen av Bolagets verksamhet inom Kompressorteknologi och Waste Heat 
Recovery. Köpeskillingen uppgick till 400 MSEK. I affären ingick det nybildade holdingbolaget Opcon Compres-
sor Technology AB samt dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner AB, Opcon Energy System AB och de 49,98 
procent av aktierna i det gemensamägda kinesiska bolaget Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd. I förvärvet 
ingick även samtliga immateriella rättigheter relaterade till Kompressorteknologi och Opcon Powerbox och 
varumärket Opcon. 

I samband med försäljningen av verksamheten inom Kompressorteknologi och Waste Heat Recovery initie-
rades en strategisk översyn av kvarvarande verksamhet. Som en del i översynen genomfördes neddragningar 
av moderbolagskostnaderna för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. 

Som ett led i Trentions arbete med den strategiska översynen av verksamheten försattes Saxlav AB (tidigare 
Saxlund Bioenergy AB) i likvidation. I januari förvärvade dotterbolaget Saxlund International Holding AB 100 
procent av aktierna i Hotab Biosystem AB. Hotab Biosystem AB är inriktat på eftermarknad på den svenska 
bioenergimarknaden. 

Trention tecknar aktier i en riktad nyemission i Pilum och ökar sitt ägande till 29,6 procent. 
Trention ingår ett avtal med Pilum, som innan transaktionen ägs till cirka 29,6 procent av Trention, avseende 

försäljning av samtliga aktier i Saxlund International Holding AB. Köpeskillingen uppgår till 120 MSEK och utgörs 
av nyemitterade aktier i Pilum motsvarande värde om 102,2 MSEK samt en säljarrevers om 17,8 MSEK, som 
löper med en ränta om STIBOR (90) + 5,0 procent och förfaller till betalning den 30 juni 2019. Efter transaktio-
nen uppgår Trentions ägande till 88,8 procent av aktierna och rösterna i Pilum. 

Extra bolagsstämma beslutar om vinstutdelning i form av Trentions samtliga 3 788 001 aktier i Pilum. Ba-
serat på det bokförda värdet av aktierna i Pilum, som slutligt fastställdes vid Bolagets tillträde av aktierna den 
31 augusti 2016, innebar beslutet en vinstutdelning om totalt 90 912 024 SEK, motsvarande 24 SEK per aktie.

Extra bolagsstämma beslutar att ändra Trentions verksamhetsföremål till följande lydelse ”Bolaget skall äga 
och förvalta fast och lös egendom samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet”. 

Som ett led i Bolagets strategi att avyttra verksamheten inom energi- och miljöteknik avyttrade Trention 
samtliga aktier i Boxpower AB och Boxpower International AB under december 2016.

HIS TORIK



16 TRENTION AB 

Utvald finansiell information

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Trentions årsredovisning 
2015 för både räkenskapsåren 2015 och 2014. I årsredovisningen 2015 har räkenskapsåren 2015 
och 2014 omräknats för att visa den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av Trentions 
verksamhet inom Kompressorteknologi och Waste Heat Recovery till den kinesiska fonden Shang-
hai XingXueKang Investment Partnership. Årsredovisningen för 2015 har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och IFRS. Årsredo-
visningen har reviderats av Bolagets revisorer. 

Därtill presenteras finansiell information hämtats från Trentions delårsrapport för det tredje 
kvartalet 2016 för perioderna 1 januari – 30 september 2016 och 2015 samt, för att öka jämför-
barheten, även  perioden januari – december 2015. Den finansiella infromationen i delårsrappor-
ten för det tredje kvartalet 2016 har omräknats för perioderna ovan för att visa den kvarvarande 
verksamheten efter försäljningen av Saxlund. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 
samt årsredovisningslagen och har översiktligt granskats av Bolagets revisorer. Förutom vad som 
uttryckligen anges i Bolagsbeskrivningen har ingen finansiell information i Bolagsbeskrivningen 
reviderats eller granskats av Bolagets revisorer. 

Bolagsbeskrivningen innehåller vissa nyckeltal som inte beräknats enligt IFRS. Trentions upp-
fattning är att dessa mått i stor utsträckning används av investerare som kompletterande mått på 
Bolagets prestation. Eftersom företag beräknar icke-IFRS finansiella mått på olika sätt är dessa inte 
alltid jämförbara med liknande definierade begrepp som används av andra företag. 

Den finansiella informationen som återges i tabellerna nedan bör läsas i anslutning till avsnittet 
”Kommentatarer till den finansiella utvecklingen” i Bolagsbeskrivningen, samt Trentions årsredovis-
ning 2015 och Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2016, vilka är införlivade i Bolagsbe-
skrivningen genom hänvisning. 

RESULTATRÄKNING
Kvarvarande verksamhet

1 januari - 30 september 1 januari - 31 december
(översiktligt granskat) (reviderat)

Belopp i KSEK 20161 20151 20151 20152 20142

Nettoomsättning 7 754 - - 194 390 194 901
Kostnad för sålda varor - - - -188 595 -143 723
Bruttoresultat 7 754 - - 5 795 51 178

Försäljningsomkostnader - - - -19 779 -24 988
Administrationsomkostnader -14 528 -14 296 -22 553 -41 323 -32 254
Forsknings- och utvecklingskostnader - - - -6 267 -5 311
Övriga rörelseintäkter 2 123 3 290 137 688 2 166 -
Övriga rörelsekostnader -3 112 - -10 300 -74 607 -257
Nedskrivningar -78 976 - - -12 295 -
Rörelseresultat -86 739 -11 006 104 835 -146 310 -11 632

Finansiella intäkter 2 017 3 158 4 421 1 581 66
Finansiella kostnader -261 -4402 -136 033 -32 586 -2 769
Resultat före skatt -84 983 -12 250 -26 777 -177 315 -14 335

Skatt på periodens resultat - - -35 969 -31 673 -1 323
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -84 983 -12 250 -62 746 -208 988 -15 658

Resultat från avvecklad/avyttrad verksamhet -22 865 -17 567 19 612 165 854 7 927
Periodens resultat -107 848 -29 817 -43 134 -43 134 -7 731
Därav minoritetens andel av periodens resultat 2 924 - - - -
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -104 924 -29 817 -43 134 -43 134 -7 731

1 Hämtad från delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016
2 Hämtad från årsredovisningen för räkenskapsåret 2015
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UT VALD FINANSIELL INFORMATION

BALANSRÄKNING
Kvarvarande verksamhet

30 september 31 december
(översiktligt granskat) (reviderat)

Belopp i KSEK 20161 20151 20152 20142

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar 589 6 550 6 550 13 877
Summa immateriella tillgångar - 86 065 86 065 298 044
Summa finansiella tillgångar 21 419 17 494 17 494 103 590
Summa anläggningstillgångar 22 008 110 109 110 109 415 511

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar och kortfristiga fordringar 255 468 390 913 390 913 191 193
Tillgångar som innehas för försäljning 232 157 - - -
Summa omsättningstillgångar 487 625 390 913 390 913 191 193

SUMMA TILLGÅNGAR 509 633 501 022 501 022 606 704

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital 224 461 405 584 405 584 452 125
Summa långfristiga skulder 0 2 513 3 305 14 347
Summa kortfristiga skulder 98 156 92 925 92 133 140 232
Skulder som innehas till försäljning 187 016 - - -
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 509 633 501 022 501 022 606 704

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Kvarvarande verksamhet

1 januari - 30 september 1 januari - 31 december
(översiktligt granskat) (reviderat)

Belopp i KSEK 20161 20151 20151 20152 20142

Periodens resultat -107 848 -29 817 -43 134 -43 134 -7 731

Övrigt totalresultat - -
Minoritetens andel av periodens resultat 2 924 - - - -
Omräkningsdifferenser, moderbolagets aktieägare 8 697 -1 993 -3 407 - -
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen - - - - -
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 
(omräkningsdifferens eget kapital)

- - - -3 407 4 067

Övrigt totalresultat för perioden 11 621 -1 993 -3 407 -3 407 4 067

Summa totalresultat för perioden 11 621 -1 993 -3 407 -46 541 -3 664

Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare -96 227 -31 810 -46 541 -46 541 -3 664

1 Hämtad från delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016
2 Hämtad från årsredovisningen för räkenskapsåret 2015

1 Hämtad från delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016
2 Hämtad från årsredovisningen för räkenskapsåret 2015
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UT VALD FINANSIELL INFORMATION

KASSAFLÖDESANALYS
Kvarvarande verksamhet

1 januari - 30 september 1 januari - 31 december
(översiktligt granskat) (reviderat)

Belopp i KSEK 20161 20151 20151 20152 20142

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster -86 739 -11 006 -31 768 -146 310 -1 930
Finansiella poster 1 756 -1 244 38 -7 283 -5 292
Betald inkomstskatt - - - -3 694 -7 113
Av- och nedskrivningar 82 169 135 376 80 099 12 582
Övriga ej likviditetspåverkande poster 201 0 10 196 -24 724 -22 800
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

-2 613 -12 115 -21 158 -101 912 -24 553

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital -257 593 -14 160 -77 090 7 736 4 183
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av 
rörelsekapital

-260 206 -26 275 -98 248 -94 176 -20 370

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten 7604 -726 389 221 388 163 -9 942

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten - 21 618 -12 917 -19 606 33 540

Kassaflödet totalt -252 602 -5 383 278 056 274 381 3 228

Likvida medel vid periodens början 283 828 5 772 5 772 22 967 17 853
Kassaflöde totalt -252 602 -5 383 278 056 274 381 3 228
Kursdifferens i likvida medel - - - 554 1 886
Likvida medel vid periodens slut 31 226 389 283 828 297 902 22 967

1 Hämtad från delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016
2 Hämtad från årsredovisningen för räkenskapsåret 2015



19TRENTION AB 

UT VALD FINANSIELL INFORMATION

UTVALDA NYCKELTAL
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i Bolagsbeskrivningen som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger 
värdefull kompletterande information till investerare och Bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av Bolagets prestation. 

Kvarvarande verksamhet
1 januari - 30 september 1 januari - 31 december

Belopp i KSEK 2016 2015 2015 20152 20142

Rörelsemarginal, % Neg. Na. Na. 10,8 6,9
Avkastning på eget kapital i kvarvarande verksamhet, % Neg. Neg. Neg. Neg. 2,8
Resultat per aktie före utspädning, SEK1 22,43 -3,23 -16,56 -0,11 -0,02
Resultat per aktie efter utspädning, SEK1 22,43 -3,23 -16,56 -0,11 -0,02
Eget kapital per aktie, SEK 59,26 141,11 113,02 1,07 1,19
Soliditet, % 80,9 82,4 90,9 81,0 74,5
Antal aktier, tusental1 3 788 3 788 3 788 378 800 378 800
Genomsnittligt antal aktier, tusental1 3 788 3 788 3 788 378 800 370 872
1 IFRS-nyckeltal
2 Reviderat

DEFINITIONER AV ALTERNATIVA NYCKELTAL SOM INTE ÄR DEFINIERADE ENLIGT IFRS
Nedan följer definitioner av de alternativa nyckeltalen som inte är definierade enligt IFRS samt en förklaring till varför varje 
mått presenteras av Bolaget. . 

Nyckeltal Definition Förklaring
Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal används för att ställa rörelse-

resultatet i relation till nettoomsättningen och är ett 
mått på Bolagets lönsamhet. 

Avkastning på eget kapital i 
kvarvarande verksamhet, %

Periodens resultat för kvarvarande 
verksamhet i procent av genomsnittet av 
ingående och utgående eget kapital.

Bolaget anser att måttet ger investerare en bättre 
förståelse för avkastningen på det egna kapitalet.

Eget kapital per aktie, SEK Utgående eget kapital i förhållande till 
genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie mäter Bolagets 
nettovärde per aktie. 

Soliditet, % Utgående eget kapital inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande i procent av 
utgående totalt kapital beräknat för 
kvarvarande verksamhet.

Soliditet visar hur stor andel av totala tillgångar som 
finansieras av aktieägarna med eget kapital. 



20 TRENTION AB 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

INLEDNING
Avvecklad verksamhet samt tillgångar som innehas 
för försäljning
Under perioden 1 januari - 30 september 2016 slutfördes 
bland annat försäljningen av Saxlund-koncernen till Pilum, 
vilket var Trentions sista kvarvarande verksamhet inom en-
ergi- och miljöteknik. Vid avtalstillfället uppgick köpeskil-
lingen till 120 MSEK. Köpeskillingen erlades i form av ved-
erlagsaktier i Pilum, som vid tillträdesdagen den 31 augusti  
2016 värderades till 24,0 SEK per aktie, motsvarande 86,1 
MSEK samt 17,8 MSEK i form av en räntebärande revers. 
Säljreversen löper med en ränta om STIBOR (90) + 5,0 pro-
cent och förfaller till betalning den 30 juni 2019. Till säker-
het för betalning enligt reversen har Trention erhållit pant i 
Saxlund-aktierna. Trention har också ställt ut ett ettårigt lån 
om 20,0 MSEK till de sålda bolagen, som löper med en ränta 
om STIBOR (90) +5,0 procent. Trentions har således totala 
fordringar på Pilum om 37,8 MSEK efter transaktionen.

Trention höll extra bolagsstämma den 27 september 
2016 där beslut togs om utdelning av Bolagets samtliga 
3 788 001 aktier i Pilum. Eftersom köpeskillingen för Saxlund 
erlagts med vederlagsaktier i Pilum, har transaktionen redo-
visningsmässigt hanterats som ett så kallat omvänt förvärv 
samt enligt IFRS 5 där Trention istället anses ha förvärvat 
Pilum exklusive Saxlund-gruppen. Saxlund-gruppen ingår i 
Trention under de första nio månaderna 2016 och således 
Pilumkoncernen för 30 dagar i september 2016. Detta har 
redovisats i resultat för avvecklad/avyttrad verksamhet samt 
som tillgångar och skulder som innehas för försäljning. För 
vidare information, vänligen se not 2 i Trentions delårsrap-
port för perioden 1 januari - 30 september 2016. Per den 31 
augusti uppgick Trentions ägande i Pilum AB till 88,8 procent 
vilket också innebär att Trention redovisar ett minoritetsin-
tresse i den nya Pilumkoncernen. 

Efter avyttringen av aktieinnehavet i Air Power Group 
Inc. (APG) samt del-återbetalning av fordringar avseende 
APG, återstår tillgångar med koppling till Kompressortekno-
logi som inte ingick i försäljningen av Opcon Compressor 
Technology AB och som styrelsen beslutat avyttra. Det gäller 
dotterbolaget Boxpower AB och Boxpower International AB 
där en försäljningsprocess pågår. Till följd av förändringarna 
i Trentions verksamhetsinriktning har även Saxlav AB, tidi-
gare Saxlund Bioenergi AB, försatts i likvidation under första 
kvartalet 2016.

Intäkter och kostnader
Som ett resultat av Trentions ändrade verksamhetsinrikt-
ning, beslutad på extra bolagsstämma den 27 september 
2016, kommer Trentions intäkter under kommande må-
nader huvudsakligen bestå av intäkter från Bolagets kre-
ditverksamhet i form av krediter till ett antal olika företag 
verksamma i olika branscher. Intäkterna består även av in-
täkter från fakutering av administrativa tjänster till Trentions 
avyttrade dotterbolag vilka redovisas som övriga intäkter. 
Trention avser även att ta nya ägarpositioner i nya bolag och 
branscher utanför energi- och miljöteknik framgent. Bola-
gets administrativa kostnader förväntas också fortsätta att 
minska kommande kvartal.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Kvarvarande verksamhet - Jämförelse mellan perio-
derna 1 januari till 30 september 2016 och 1 januari 
till 30 september 2015
Under perioden 1 januari till den 30 september 2016 upp-
gick nettoomsättningen till 7,8 MSEK (0) och innefattar in-
täkter från Bolagets kapitalförvaltningsverksamhet i form av 
krediter till ett antal olika företag verksamma i olika bran-
scher. 

Rörelsens övriga kostnader, inkluderat posten övriga 
rörelseintäkter om 2,1 MSEK (3,3 MSEK), uppgick till -94,5 
MSEK (-11,0) en ökning om 758,6 procent. Ökningen av rö-
relsekostnaderna jämfört med samma period föregående 
period berodde främst på nedskrivning av interna fordring-
ar om 79,0 MSEK (0), en följd av försäljningen av Saxlund-
koncernen. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -86,7 
MSEK (-11,0).

De finansiella intäkterna för perioden uppgick till 2,0 
MSEK (3,2) medan de finansiella kostnaderna uppgick till 
-0,3 MSEK (-4,4). Periodens resultat för den kvarvarande 
verksamheten uppgick till -85,0 MSEK (-12,3).

Resultat från avvecklad/avyttrad verksamhet uppgick till 
-22,9 MSEK (-17,6), vilket medförde att resultatet hänförligt 
till moderbolagets aktieägare uppgick till -104,9 KSEK (-29,8) 
efter beaktande av minoritetens andel av periodens resultat 
om 2,9 MSEK.

Jämförelse mellan perioderna 1 januari till 31 
december 2015 och 1 januari till 31 december 2014
Under perioden 1 januari till den 31 december 2015 upp-
gick nettoomsättningen till 194,4 MSEK (194,9). ) Den något 
lägre omsättningen berodde på väsentligt minskad omsätt-
ning i Sverige, där verksamheten lidit av låg orderingång.  
Bolagets bruttoresultat uppgick under perioden 1 januari 
till den 31 december 2015 till 5,8 MSEK (51,2), en minskning 
om 88,7 procent.

Nedanstående kommentarer till den finansiella utvecklingen baseras på perioderna januari – sep-
tember 2016 och januari – september 2015 samt räkenskapsåren 2014 och 2015. Informationen 
nedan ska läsas tillsammans med avsnittet ”Utvald finansiell information”. 
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KOMMENTARER T ILL DEN FINANSIELL A UT VECKL INGEN

Rörelsens övriga kostnader, inkluderat posten övriga 
rörelseintäkter om 2,2 MSEK (0), uppgick till -152,1 MSEK 
(-62,8) en ökning om 142,2 procent. Ökningen av rörelse-
kostnaderna jämfört med föregående år berodde främst på 
ökade övriga rörelsekostnader, som innefattar nedskrivning 
av goodwill -60,6 MSEK, reservering av nedläggningskost-
nader om -12,3 MSEK och övriga nedskrivningar om -14,0 
MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -146,3 
MSEK (-11,6).

De finansiella intäkterna för räkenskapsåret 2015 upp-
gick till 1,6 MSEK (0,1) medan de finansiella kostnaderna 
uppgick till -32,6 MSEK (-2,8). Periodens resultat efter skatt 
om 31,7 MSEK (1,3) för den kvarvarande verksamheten 
uppgick till -209,0 MSEK (-15,7). Resultat från avvecklad/av-
yttrad verksamhet uppgick till 165,9 MSEK (7,9), vilket med-
förde att resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 
uppgick till -43,1 MSEK (-7,7). 

KASSAFLÖDE
Kvarvarande verksamhet - Jämförelse mellan perio-
derna 1 januari till 30 september 2016 och 1 januari 
till 30 september 2015
Under perioden 1 januari till den 30 september 2016 upp-
gick kassaflödet från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital till -2,6 MSEK (-12,1). Kassaflö-
deseffekten från förändringar av rörelsekapital uppgick till 
-257,6 KSEK (-14,2). Kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick därmed till -260,2 MSEK (-26,3). Minskning-
en jämfört med motsvarande period föregående år beror 
främst på på den förändrade verksamheten i Bolaget där 
Trention ställt ut flera krediter till externa företag. Kassa-
flöde från investeringsverksamheten uppgick till 7,6 MSEK 
(-0,7) under samma period. 

Kassaflödet från från finansieringsverksamheten upp-
gick till 0 MSEK (21,6). Kassaflödet för perioden uppgick 
därmed till -252,6 MSEK (-5,4).

Jämförelse mellan perioderna 1 januari till 31 
december 2015 och 1 januari till 31 december 2014
Under perioden 1 januari till den 31 december 2015 upp-
gick kassaflödet från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital till -101,9 MSEK (-24,5). Kassaflö-
deseffekten från förändringar av rörelsekapital uppgick till 
7,7 MSEK (4,2). Kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick därmed till -94,2 MSEK (-20,4). Minskning jämfört 
med föregående år beror främst på det negativa rörelsere-
sultatet om -146,3 MSEK för helår 2015. 

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 
388,2 MSEK (-9,9) under samma period. Skillnaden mot 
förra året beror på inkommen försäljningslikvid för verksam-
heten inom Kompressorteknologi och Waste Heat Recovery 
om 389,2 MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
-19,6 MSEK (33,5) och innefattar återbetalning av kortfristi-
ga finansiella skulder. Det positiva kassaflödet från finansie-
ringsverksamheten för helår 2014 beror på en nyemission 
om 17,1 MSEK samt upptagande av lån om 16,4 MSEK.  

Kassaflödet för perioden uppgick därmed till 274,4 
MSEK (-3,2).

FINANSIELL STÄLLNING
Kvarvarande verksamhet - Finansiell ställning den 30 
september 2016 
Trentions balansomslutning per den 30 september 2016 
uppgick till 509,6 MSEK. Totala anläggningstillgångar upp-
gick till 22,0 MSEK. Posten består främst av finansiella till-
gångar. 

De totala omsättningstillgångarna uppgick den 30 sep-
tember 2016 till 487,6 MSEK. Omsättningstillgångarna be-
står av omsättningstillgångar och kortfristiga fordringar om 
255,5 MSEK och tillgångar som innehas för försäljning om 
232,2 MSEK. De kortfristiga fordringarna var i huvudsak rän-
tebärande och utgjordes av lånefordringar om 204,2 MSEK 
samt medel på Trentions skattekonto om 7,7 MSEK samt 
övriga icke räntebärande fordringar om 12,3 MSEK.

Bolaget långfristiga skulder uppgick den 30 september 
2016 till 0 MSEK medan de kortfristiga skulderna uppgick till 
98,2 MSEK, varav 91,7 MSEK avsåg vederlagsaktierna i Pilum 
som redovisningsmässigt klassificerades som skuld till dess 
att utdelningen verkställdes efter periodens utgång. Skul-
der som innehas till försäljning uppgick till 187,0 MSEK och 
avsåg huvudsakligen skulder inom Pilum inklusive Saxlund-
koncernen. Avyttringen slutfördes den 11 oktober 2016, dvs 
efter rapportperiodens utgång. Det egna kapitalet uppgick 
till 224,5 MSEK. 

Jämförelse mellan 31 december 2015 och 
31 december 2014
Trentions balansomslutning per den 31 december 2015 
uppgick till 501,0 MSEK (606,7). Totala anläggningstill-
gångar uppgick till 110,1 MSEK (415,5) den 31 december 
2015. Minskningen jämfört med räkenskapsåret 2014 be-
rodde främst på de immateriella anläggningstillgångar som 
minskade med 212,0 MSEK, främst minskningen i posterna 
goodwill och balanserade utgifter för utveckling. Därtill 
minskade de totala finansiella anläggningstillgångarna med 
86,1 MSEK från 103,6 MSEK till 17,5 MSEK. Minskningen be-
rodde främst på avyttringen i intresse- och samarbetsbolag 
samt avskrivning av uppskjuten skattefordran till 0 MSEK. 
De totala omsättningstillgångarna uppgick den 31 december 
2015 till 390,9 MSEK (191,2). Ökningen beror främst på en 
ökning i posten kassa och bank som ökade med 274,9 MSEK 
från 23,0 MSEK till 297,9 MSEK. 

Kortfristiga skulder uppgick till 92,1 MSEK (140,2) den 
31 december 2015. Eget kapital minskade 46,5 MSEK från 
452,1 MSEK den 31 december 2014 till 405,6 MSEK den 31 
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Eget kapital, skulder och 
annan finansiell information

KAPITALISERING OCH NETTOSKULDSÄTTNING
Tabellerna i detta avsnitt redovisar Trentions kapitalisering 
och skuldsättning per den 30 september 2016. Se avsnitt 
”Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden” för ytterligare 
information om bland annat Bolagets aktiekapital och aktier.

Eget kapital och skulder
Nedan redovisas Trentions kapitalstruktur baserat på ränte-
bärande skulder per den 30 september 2016.

Belopp i KSEK 30 sep 2016 

Kortfristiga skulder 0
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -

Långfristiga skulder 0
Mot borgen -
Mot säkerhet -
Blancokrediter -

Eget kapital 224 461
Aktiekapital 50 001
Övrigt tillskjutet kapital 355 834
Reserver -194
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat -189 737
Minoritetens andel av eget kapital 8 554

Belopp i KSEK 30 sep 2016

A) Kassa -
B) Andra likvida medel 31 226
C) Lätt realiserbara värdepapper -
D) Likviditet (A+B+C) 31 226

E) Kortfristiga finansiella fordringar1 211 911

F) Kortfristiga lån från kreditinstitut -
G) Kortfristig del av långfristiga lån -
H) Andra kortfristiga räntebärande skulder -
I) Kortfristiga räntebärande skulder (F+G+H) 0

J) KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (I-E-D) -243 137

K) Långfristiga lån från kreditinstitut -
L) Emitterade obligationer -
M) Andra långfristiga räntebärande lån -
N) Långfristiga räntebärande skulder (K+L+M) 0

O) LÅNGFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING (J+N) -243 137

Finansiell nettoskuldsättning
Nedan redovisas Bolagets finansiella nettoskuldsättning per 
den 30 september 2016.

1 Räntebärande lånefordringar om 204,2 MSEK samt medel på Tren-
tions skattekonto om 7,7 MSEK.
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UTTALANDE ANGÅENDE RÖRELSEKAPITAL
Med rörelsekapital avses i Bolagsbeskrivningen Bolagets 
möjlighet att få tillgång till likvida medel för att fullgöra sina 
betalningsförpliktelser vartefter de förfaller till betalning. 
Det är Trentions bedömning att det befintliga rörelsekapi-
talet är tillräckligt för de aktuella behoven de kommande 
tolv månaderna.

INVESTERINGAR
Trentions investeringar, vid sidan av förvärv (se vidare un-
der rubrik ”Väsentliga avtal” i avsnittet ”Legala frågor och 
kompletterande information”), är huvudsakligen relaterade 
till investeringar i materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar. 

Under 2015 uppgick Bolagets investeringar i materiella 
anläggningstillgångar till 0,9 MSEK och avsåg huvudsakligen 
investeringar i byggnader, maskiner och inventarier, jämfört 
med 3,8 MSEK under 2014. Under perioden januari – sep-
tember 2016 uppgick Trentions investeringar i materiella 
anläggningstillgångar till 0,4 MSEK. 

Bolaget investeringar i immateriella anläggningstillgång-
ar avser huvudsakligen kapitaliserade utvecklingskostnader 
relaterade till industrialisering av rökgaskondensorer samt 
licens- och rättighetstillgångar. Under 2015 uppgick Bola-
gets investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 
0,2 MSEK, jämfört med 4,7 MSEK under 2014. Under pe-
rioden januari – september 2016 uppgick Trentions inves-
teringar i immateriella anläggningstillgångar till 0 MSEK. Då 
Bolagets investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
historiskt varit hänförlig till nu avyttrad verksamhet inom 
energi- och miljöteknik bedömer Trention att investerings-
nivåerna framgent förväntas understiga Bolagets historiska 
investeringar.      

PÅGÅENDE INVESTERINGAR OCH ÅTAGANDEN 
OM FRAMTIDA INVESTERINGAR
Per datumet för Bolagsbeskrivningen har Trention inga vä-
sentliga pågående investeringar och Bolaget har inte heller 
gjort några åtaganden om framtida investeringar.  

SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG
Trention har skattemässiga förlustavdrag i Sverige som upp-
går till 430 MSEK. Bolagets bedömning är att livslängden 
för dessa underskottsavdrag i Sverige är obegränsad, vilket 
skulle möjliggöra framtida kvittning av svensk skatt om cirka  
93 MSEK.

EGE T K APITAL, SKULDER OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

TENDENSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER
Trentions bedömning är att tillgången på bolag som möter 
Bolagets investeringskriterier är fortsatt hög. Enligt Bolaget 
kommer antalet transaktioner inom segmentet mindre- och 
medelstora bolag att öka under de kommande åren, detta 
exempelvis till följd av generationsväxlingar.

Kapitalkraven skärpts för de svenska bankerna de se-
naste åren vilket även påverkar Trentions kreditverksam-
het. Huvudsyftet med de ökade regleringarna är att minska 
systemriskerna i banksystemet och har främst fokuserat på 
de större bankerna. Genom ökade kapitalkrav och högre 
riskvikter begränsas bankernas utlåningskapacitet. Detta 
medför, enligt Bolaget, att de större bankernas verksamhet 
fokuseras mer på större bolag än på mindre på små- och 
medelstora bolag, vilket gynnar nischade kreditgivare som 
Trention.  

I övrigt känner Bolaget inte till några andra tendenser, 
osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser, offentliga, ekonomiska, skattepo-
litiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som, 
direkt eller indirekt, väsentligt påverkat eller skulle kunna 
påverka Bolagets verksamhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
DEN 30 SEPTEMBER 2016
Utöver vad som anges nedan har inga händelser inträffat 
efter den 30 september 2016 som har, eller förväntas ha, 
en väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning eller 
ställning på marknaden.

• Trention slutförde Lex Asea-utdelningen av Bolagets 
samtliga 3 788 001 aktier i Pilum AB, vilket besluta-
des på extra bolagsstämma den 27 september 2016. 
Avstämningsdag för utdelningen var den 11 oktober 
2016. Extra bolagsstämma beslutade även att ändra 
Trentions verksamhetsföremål till följande lydelse 
”Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom 
samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig 
verksamhet”. 

• Den 29 november 2016 meddelade Trention att Wil-
liam Heigard utsetts till VD för Trention. För ytterligare 
information se avsnittet "Styrelse, ledande befattnings-
havare och revisor". 

• Den 21 december 2016 meddelade Trention att Bo-
laget avyttrat samtliga aktier i Boxpower AB och Box-
power International AB. Avyttringen hade inte någon 
väsentlig påverkan på Bolagets finansiella ställning. 
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Aktier, aktiekapital och ägarförhållanden

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 50 001 626,40 
SEK, fördelat på 3 788 001 aktier, envar med ett kvotvärde 
om cirka 13,20 SEK. Aktierna i Bolaget är denominerade i 
SEK. Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk 
rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och är 
fritt överlåtbara. Enligt Bolagets bolagsordning får aktieka-
pitalet inte understiga 35 000 000 SEK och inte överstiga 
140 000 000 SEK, fördelat på inte färre än 2 651 000 aktier 
och inte fler än 10 604 000 aktier. 

Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats 
till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 
Inget offentligt uppköpserbjudande har lämnats avseende 
aktierna under innevarande eller föregående räkenskapsår. 
Såvitt Bolagets styrelse känner till existerar det inte några 
aktieägaravtal eller liknande överenskommelser i syfte att 
skapa ett gemensamt inflytande över Bolaget eller som kan 
leda till att kontrollen över Bolaget förändras.

Det finns inga utestående instrument, exempelvis teck-
ningsoptioner eller konvertibler, som skulle kunna medföra 
att nya aktier i Bolaget emitteras. 

Vissa rättigheter avseende aktierna
Aktierna i Bolaget är av samma slag. Rättigheterna förenade 
med aktier emitterade av Bolaget kan endast ändras enligt 
de förfaranden som följer av aktiebolagslagen.

Bolagsstämma och rösträtt
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats. Att kal-
lelse har skett ska annonseras i Dagens industri. Aktieägare 

som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman, ska dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stäm-
man, dels göra anmälan till Bolaget den dag som anges i 
kallelsen till stämman. 

Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad 
får vid bolagsstämma rösta för det fulla antalet av honom 
eller henne ägda och företrädda aktier utan begränsning i 
rösträtten. 

Företrädesrätt till nya aktier m.m.
Beslutar Bolaget att genom kontant- eller kvittningsemis-
sion ge ut nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt till teckning 
i förhållande till det antal aktier de ägde innan emissionen. 
Det finns dock inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning 
som begränsar möjligheten att, i enlighet med bestämmel-
serna i aktiebolagslagen, emittera nya aktier, teckningsop-
tioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.  

Rätt till utdelning och överskott vid likvidation
Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning samt till 
Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av 
likvidation. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING 
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för 
Trentions aktiekapital sedan 2013. 

År Händelse
Ändring av 

antalet aktier
Totalt 

antal aktier
Ändring av 

aktiekapitalet
Totalt 

aktiekapital
Kvotvärde

per aktie
2013 Nyemission1 12 087 454 309 972 730 15 109 317,50 387 465 912,50 1,25
2013 Nyemission2 34 441 415 344 414 145 43 051 768,75 430 517 681,25 1,25
2014 Nyemission3 30 000 000 374 414 145 37 500 000,00 468 017 681,25 1,25
2014 Nyemission4 4 385 965 378 800 110 5 482 456,25 473 500 137,50 1,25
2016 Sammanläggning 100:15 -375 012 109 3 788 001 - 473 500 137,50 125,00
2016 Minskning aktiekapital6 - 3 788 001 -423 498 511,10 50 001 626,40 13,20

1 Nyemission av 12 087 454 aktier, riktad till GEM Global Yield Fund Ltd. Teckningskursen uppgick till 0,59 SEK.
2 Nyemission av 34 441 415 aktier, riktad till Hong Kong Snowman Technology Ltd. Teckningskursen uppgick till 0,78 SEK.
3 Nyemission av 30 000 000 aktier, riktad till Hong Kong Snowman Technology Ltd. Teckningskursen uppgick till 0,57 SEK.
4 Nyemission av 4 385 965 aktier, riktad till GEM Global Yield Fund Ltd. Teckningskursen uppgick till 0,57 SEK.
5 Omvänd split 100:1 genomförd under maj 2016; antalet aktier i bBolaget uppgår därefter till 3 788 001.
5 Minskning av aktiekapital, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital, beslutad av extra bolagsstämma den 23 mars 2016. 
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BEMYNDIGANDE
Årsstämman den 9 maj 2016 beslutade att bemyndiga 
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 
nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna aktier 
på Nasdaq Stockholm samt dels förvärv enligt förvärvser-
bjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier 
på Nasdaq Stockholm, eller på annat sätt på Nasdaq Stock-
holm. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat 
handlingsutrymme genom att helt eller delvis kunna finan-
siera företagsförvärv med egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets 
innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 
procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske genom 
handel på Nasdaq Stockholm samt genom förvärv enligt för-
värvserbjudande till aktieägarna. Förvärv på Nasdaq Stock-
holm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom 
det vid var tid registrerade kursintervallet, dock högst 65 
SEK per aktie. Förvärv enligt förvärvserbjudande får ska ske 
till en kurs motsvarande lägst börskursen vid tiden för er-
bjudandet och högst 660 SEK per aktie. Syftet med bemyn-
digandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och 
möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur 
och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt tillvarata 
attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis fi-
nansiera företagsförvärv med egna aktier.

AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM
Trention har inga utestående aktierelaterade incitaments-
program. 

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Aktierna i Trention är registrerade i ett avstämningsregis-
ter enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och 
kontoföring av finansiella instrument. Detta register förs av 
Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. ISIN-koden 
för Bolagets aktie är SE0008348767. 

UTDELNING OCH UTDELNINGSPOLICY
Allmänt

Innehavare av Trention aktier ska ha rätt till framtida 
utdelning, förutsatt att beslut om utdelning har tagits. 
Samtliga aktier ger lika rätt till utdelning samt till Bolagets 
tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvida-
tion. Beslut om utdelning fattas av bolagsstämman, efter 

förslag från styrelsen. Alla aktieägare som är registrerade 
i aktieboken som upprätthålls av Euroclear Sweden på den 
avstämningsdag som fastställs av bolagsstämman har rätt 
att erhålla utdelning. Utdelning lämnas vanligen till aktieä-
garna i form av en kontantbetalning per aktie via Euroclear 
Sweden, men kan även betalas ut genom annat än kontan-
ter (sakutdelning). Om en aktieägare inte kan nås via Euro-
clear Sweden behåller aktieägaren fortfarande sitt anspråk 
på Bolaget gällande utdelningsbeloppet, med en lagstadgad 
begränsning på tio år. När den begränsade perioden har löpt 
ut övergår utdelningsbeloppet till Bolaget. 

Det finns inga restriktioner avseende utdelningsrätten 
för aktieägare med hemvist utanför Sverige. Aktieägare som 
inte har sin skattemässiga hemvist i Sverige måste vanligen 
betala svensk källskatt, se även avsnittet "Vissa skattefrågor 
i Sverige". 

Utdelningspolicy
Det är styrelsens ambition att i framtiden genomföra utdel-
ningar på Trentions likviditetsöverskott. Storleken är dock 
beroende av bolagets finansiella ställning samt utvecklings- 
och investeringsbehov. En bedömning för möjligt utrymme 
kommer att göras på årlig basis

Utdelningshistorik
För räkenskapsåren som avslutades den 31 december 2014 
och 2015 lämnades ingen utdelning till Trentions aktieägare. 

I maj 2016 ingick Trention ett avtal om att avyttra samt-
liga aktier i Saxlund med dotterbolag i Sverige, Tyskland och 
Storbritannien till Pilum, som innan transaktionen ägdes 
till cirka 29,6 procent av Trention. Köpeskillingen uppgick 
till 120 MSEK och utgjordes av nyemitterade aktier i Pilum 
motsvarande värde om cirka 102,2 MSEK samt en säljarre-
vers om cirka 17,8 MSEK. Trention kapitaliserade också upp 
bolaget och ställde ut ett ettårigt lån om 20 MSEK till de 
sålda bolagen. Efter transaktionen uppgick Trentions ägande 
i Pilum till cirka 88,8 procent av aktierna och rösterna. En 
efterföljande bolagsstämma i Trention beslutade den 27 
september 2016 att dela ut samtliga Pilum-aktierna till ak-
tieägarna enligt de så kallade Lex ASEA-reglerna. Baserat på 
det bokförda värdet av aktierna i Pilum, som slutligt fast-
ställdes vid Trentions tillträde till aktierna den 31 augusti 
2016, innebar beslutet en vinstutdelning om totalt cirka 91 
MSEK, motsvarande 24 SEK per aktie.

 

AK TIEK APITAL OCH ÄGARFÖRHÅLL ANDEN
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ÄGARSTRUKTUR
Per den 30 september 2016 hade Trention cirka 5 800 ak-
tieägare. Nedan visas Bolagets största aktieägare per den 
30 september 2016 med därefter kända förändringar. För 
uppgift om styrelsens och ledande befattningshavares in-
nehav av aktier i Bolaget, se avsnittet ”Styrelse, ledande be-
fattningshavare och revisor”. 

Aktieägare Antal aktier
Kapital och 

röster, %
Mats Gabrielsson 812 248 21,4%
Hongkong Snowman Technology 644 415 17,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 133 556 3,5%
Fredrik Grevelius 100 000 2,6%
Calamus AB 88 016 2,3%
Avanza Pension 87 254 2,3%
Gunvald Berger 83 629 2,2%
P. Löfgren Konsult AB 69 000 1,8%
Land & Berg 52 734 1,4%
Fredrik Isberg 50 750 1,3%
Övriga 1 666 399 44,0%
Totalt 3 788 001 100,0%

HANDELSPLATS
Trentions aktier registrerades på Stockholmsbörsens O-
lista 30 december 1998. Aktien är idag noterad på Nasdaq 
Stockholm, Small Cap. Aktien har ISIN-kod SE0008348767 
och kortnamnet TRENT.

AKTIEÄGARAVTAL
Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägarav-
tal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Bola-
get som syftar till gemensamt inflytande över Bolaget. 

Aktiekursutveckling
Nedan illustreras Trentions aktiekursutveckling under perioden 2 januari 2014 - 30 november 2016. Under perioden uppgick 
den genomsnittliga omsättningen per handelsdag till cirka 24 000 aktier, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Sista betalkurs den 30 
november 2016 var 53,50 SEK, motsvarande ett börsvärde om cirka 203 MSEK. 
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Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

STYRELSE
Enligt Trentions bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst 10 suppleanter. Årsstämman 
2016 valde sex ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2016. Tabel-
len nedan visar ledamöterna, befattning, när de valdes in i styrelsen samt om de är oberoende i förhållande till Bolaget och 
bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Oberoende i förhållande till
Namn Befattning Ledamot sedan Bolaget Bolagets större aktieägare
Mats Gabrielsson Styrelseordförande 2005 Ja Nej
Rolf Hasselström Styrelseledamot 2005 Ja Ja
Kenneth Eriksson Styrelseledamot 2005 Ja Nej
Bengt E Johnson Styrelseledamot 1997 Ja Ja
Per-Olov Karlsson Styrelseledamot 2016 Ja Ja
Xiong Lin Styrelseledamot 2016 Ja Nej

Mats Gabrielsson
Styrelseordförande sedan 2016. Styrelseledamot sedan 
2005 varav åren 2005-2012 som styrelseordförande.

Född: 1950.

Utbildning: Civilekonomexamen från HHS.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i B.O. Intressenter AB, 
City Dental i Stockholm AB och Gabrielsson Invest AB, Tel-
lusinvest AB, Oxalis AB, Oxalis Hingstdepå AB, Mind Finance 
AB, Essarem AB, Strömma Företagscenter AB, Gabrielsson 
Invest Consumer AB, Solide Boys AB, Soft Boys AB, Gabriels-
son Fastigheter AB, Salamino AB, Mind AB, Doorways Adel-
phi AB, Kungsängen Golf & Country Club AB, Konsulttjänster 
i Solna AB, Relino AB, Giab Finans AB, Gabrielsson Invest AB, 
Relino Tools AB, styrelseledamot i Bofast AB, Music Network 
Records Group AB, Inerventions AB, Rapid Säkerhet AB, TPC 
Components AB, Allybis AB, Hallstahammar Fast AB, Music 
Network ILR AB, Cable Cabal AB, Tpc Golf Brollsta AB, Mnw 
Musikförlag AB, Pudels Förvaltning AB, Semera AB, House of 
Kiks Distribution AB, Gabrielsson Invest Brasilien AB, Voflow 
AB, Nordic Marketing i Solna AB, Super Boys AB, Top-Tee 
AB, Doorways Education Svenska AB, Ekebyhov Fastighets 
AB, Student Competitions AB, Samhällsinsikt I Norden AB, 
Yummix Asia AB, Intilligent Shopmall Västervik AB, Refurn 
Holding AB, GIAB Eestiü, Narva Gate OÜ och Agudo Holdings 
Ltd.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande 
och verkställande direktör i Tutgra AB och Mappa AB. Sty-
relseordförande i MNW Music AB, Golden-Cut Yachts AB, 
Tic Sverige AB och Götalands Relining AB. Styrelseledamot 
i Svenska Rotor AB, Tamm & Partners Fondkommission AB, 
Termino C 946 AB, Mnw Music AB, Rapid Larmcentral AB 
och Go Enterprise AB.

Innehav i Trention: 883 935 aktier direkt och indirekt via fa-
milj samt bolag.

Rolf Hasselström
Styrelseledamot sedan 2005.

Född: 1951.

Utbildning: Civilekonomexamen från HHS.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Calamus AB, Calamus 
Invest AB, Ciennce AB och Pilum AB. Styrelseledamot i Air-
Power Group Inc., Calamus Holding AB, Fujian Opcon En-
ergy Technology Co. Ltd., Landström arkitekter AB, Saxlund 
International Holding AB, Saxlund International AB, Saxlund 
Hotab Holding AB, Boxpower AB, Boxpower International 
AB, Pilum Engineering AB, Hotab Biosystem AB, Opcon Com-
pressor System AB (även VD i bolaget) och Opcon Energy 
System AB (även VD i bolaget), RMH Holding AB (även VD 
i bolaget), Rolf Hasselström Konsult- och Förvaltnings AB, 
Svenska Rotor Maskiner AB, Svensk Rökgasenergi AB och 
Envi Power AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande 
i GEP Action AB, GEP Communication Group AB, Music Net-
work Records Group AB, Sincyl AB, OBE Energi AB, OPTI En-
ergy Group AB och TPC Components AB. Styrelseledamot i 
Calamusgruppen AB, Catella Förmögenhetsförvaltning AB, 
Enerji Ltd., Essarem Holding AB, GEP Design och Produkt-
kommunikation AB, Lysholm Technologies AB, Mind AB, 
MMSA Avveckling AB, Rapid Larmcentral AB, Rotor Holding 
AB, Skå Edeby Utvecklings AB, SEM AB, Saxlav AB och OPTI 
Energi AB. Styrelsesuppleant i GEP Action International AB.

Innehav i Trention: 88 891 aktier direkt och indirekt via familj 
och bolag.
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Kenneth Eriksson
Styrelseledamot sedan 2005.

Född: 1959.

Utbildning: Ekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bofast AB, Inerven-
tions AB, Rapid Säkerhet AB, Allybis AB, Music Network Re-
cords Group AB, Hallstahammar Fast. AB, Music Network ILR 
AB, Cable Cabal AB, MNW Musikförlag AB, Pudels Förvalt-
ning AB, TPC Components AB, House of Kicks Distribution 
AB, Voflow AB, Fastighetsbolaget Garvaren i Ljungby AB, 
Svensk Top-Tee AB, Ekebyhov Fastighets AB, Bofast i Skepp-
landa AB och Intelligent ShopMall Västervik AB. Styrelsele-
damot i B.O. Intressenter AB, Gabrielsson Invest AB (även 
VD i bolaget), Pilum AB, Tellusinvest AB, Oxalis AB, TPC Golf 
Brollsta AB, Strömma Företagscenter AB (även VD i bolaget), 
Mind Finance AB, Essarem AB, Gabrielsson Invest Consumer 
AB, Gabrielsson Fastigheter AB (även VD i bolaget), Solide 
Boys AB, Soft Boys AB, Salamino AB, Mind AB, Doorways 
Adelphi AB, Kungsängen Golf & Country Club AB, Konsult-
tjänst i Solna AB, Relino AB, Relino Tools AB, GIAB Finans 
AB, Gabrielsson Invest Fastighetsutveckling AB, Allybis Eesti 
OÜ, GIAB Eesti OÜ, Narva Gate OÜ, Agudo Holdings Ltd. och 
Tooma Põllumajanduse. Styrelsesuppleant i Oxalis Hingst-
depå AB, Semera AB, Nordic Marketing i Solna AB, Doorways 
Education Svenska AB och Student Competitions AB. VD i 
Gabrielsson Invest Brasilien AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande 
i Termino C 946 AB, Rapid Larmcentral AB, MNW Music AB. 
Styrelseledamot i Svenska Capital Oil AB, Tamm & Partners 
Fondkommission AB, TUTGRA AB.

Innehav i Trention: Inget.

Bengt E Johnson
Styrelseledamot sedan 1997.

Född: 1940.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från KTH.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget Somas Ven-
tiler, CS Produktion AB och Somas Instrument AB,

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i 
Matkultur i Säffle Aktiebolag.

Innehav i Trention: Inget.

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1947.

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AMF Fastigheter AB, Pi-
lum AB, St Eriks Ögonsjukhus AB, Västerkulla Hotell Holding 
AB, Hotellfastigheter i Göteborg AB, Fastighets AB Norrkö-
ping Kompaniet 26, Fastighets AB Postiljonen, Fastighets AB 
Karlstad Bilan 1, Klostergatan 28 i Jönköping AB, Fastighets 
AB Homeprop Vörten 3, Nordic Property Management AB, 
Västerkulla Hotell Förvaltning 1 AB, Västerkulla Hotell För-
valtning 2 AB, Västerkulla Hotell Förvaltning 3 AB, Väster-
kulla Hotell Holding AB och Sunne Sundsberg 2:13 fastig-
hetsaktiebolag. Likvidator i Capona Hotellet 13 AB, Holding 
Helsingborg Kvarnen AB, FastighetsAktiebolag Glimman, 
Holding Eskilstuna V AB, Holding J AB, Fastighetsaktiebola-
get Eskilstuna V 3, Fastighetsaktiebolaget Jönköpingsjullen 
6, Holding Helsingborg K AB, Förvaltningsaktiebolaget Måns 
Bock, Holding Eskilstuna V 2 AB och Holding Jönköpingsjul-
len AB. Senior Advisor i Home Properties AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i 
Folktandvården Stockholms län AB och Tyresö Bostäder Ak-
tiebolag. Styrelseledamot i Nts AB, Nouveau Fastighets AB, 
Hotel Nouveau AB, Fastighetsaktiebolaget Centralposthuset 
i Göteborg, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Hasseludden Fastig-
hets AB. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Selma Lagerlöf, 
Fastighets AB Stenungsbaden, Norada AB, Norada Holding 
AB, Fastighets AB Stockholm Arenan 1, Strawberry Hotels 
AB, Aktiebolaget Daron Holdings, Aktiebolaget Daron, Kje-
mpeStorFart KD AB, KjempeStorFart KP AB, Capona Debu-
tanten AB, Copperhill Fastighets AB, Soryg 1 AB, Soryg 2 AB, 
Soryg 3 AB, Letello Fastighets AB, Hårbörsta 2:91 AB, Hår-
börsta 2:92 AB, Bock Holding AB, Fordonsstaden Stockholm 
AB och Bostadsrättsföreningen Luxviken. VD för Strawberry 
Properties AB och Home Properties AB.

Innehav i Trention: Inget.

Xiong Lin
Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1981.

Utbildning: Kandidatexamen i engelska från Minjiang Uni-
versity, China.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Snowman CTC Ice and 
Snow Technologies Ltd och RefComp Italy SRL. VD för Snow-
man International GmbH.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.

Innehav i Trention: Inget.
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LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
William Heigard
VD för Trention sedan 2016

Född: 1982.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms uni-
versitet.

Övriga uppdrag: Inga.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i 
Head Agent Sweden AB.

Innehav i Trention: 1 000 aktier.

Claes Palm
Ekonomichef i Trention sedan 2016

Född: 1962.

Utbildning: Ekonomexamen från University of San Diego.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Claes Palm Konsult 
AB. Styrelseledamot i Trollberget Keramik AB. Styrelsesupp-
leant i Boxpower AB och Boxpower International AB.

Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice verkställande 
direktör och CFO i Trention AB (publ).

Innehav i Trention: 200 aktier.

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSE OCH 
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befatt-
ningshavare har under de senaste fem åren dömts i bedrä-
gerirelaterat mål. Fram till den 15 januari 2014 var Mats 
Gabrielsson styrelseordförande för Götalands Relining AB, 
vars konkurs inleddes den 16 januari 2014 och avslutades 
den 10 februari 2015. Vidare var Mats Gabrielsson styrelse-
ordförande för Golden-Cut Yachts AB under dess konkurs, 
som inleddes den 12 december 2010 och avslutades den 19 
april 2012. Mats Gabrielsson är sedan den 11 februari 2016 
styrelseledamot för Borås Wäfveri AB, varskonkurs inleddes 
den 3 november 2010. Fram till den 23 april 2014 var Rolf 
Hasselström var styrelseledamot för OPTI Energi AB, vars 
konkurs inleddes den 8 oktober 2014 och avslutades den 
27 oktober 2016. Utöver vad som anges i det föregående 
har inga personer i styrelse eller i ledande befattning varit 
inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller tvångs-
likvidation under de senaste fem åren. Ingen av Bolagets 
styrelseledamöter eller ledande befattningshavare har un-
der de senaste fem åren varit föremål för anklagelser eller 
sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndig-
heter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller 
förbjudits av domstol att ingå som medlem av en emittents 
förvaltnings, lednings- eller kontrollorgan eller från att ha le-
dande eller övergripande funktioner hos en emittent. Ingen 
av Bolagets styrelseledamöter eller ledande befattningsha-
vare har varit föremål för förelägganden om näringsförbud. 
Det föreligger inga familjeband mellan några styrelseleda-
möter eller ledande befattningshavare.  Inte heller förelig-
ger några intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och 
ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i 
strid med Bolagets intressen annat än vad som anges under 
avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information – 
Transaktioner med närstående”. Som framgår ovan har dock 
ett flertal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
ekonomiska intressen i Bolaget genom aktie- och eller op-
tionsinnehav.

REVISOR
Bolagets nuvarande revisor valdes vid årsstämman 2015 för 
en period om ett år och är Ernst & Young AB, Box 7850, 103 
99 Stockholm. Huvudansvarig revisor är Björn Ohlsson, som 
är auktoriserad revisor samt medlem i FAR. 

Tidigare, under den period som omfattas av den histo-
riska finansiella informationen, var PricewaterhouseCoopers 
AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor. Hu-
vudansvarig revisor var Bo Hjalmarsson, som är auktoriserad 
revisor samt medlem i FAR. 
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ERSÄTTNINGAR
Ersättning till styrelseledamöter
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
bolagsstämmans beslut. Arvode för styrelsen ska utgå till 
styrelseordförande med 150 000 SEK och till styrelseleda-
möter som inte uppbär lön från Bolaget till 100 000 SEK per 
ledamot. 

Ersättning till verkställande direktör och andra le-
dande befattningshavare
Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande 
befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast lön, 
långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner och öv-
riga förmåner samt villkor vid uppsägning/avgångsvederlag. 

Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersätt-
ning. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknads-
mässig och konkurrenskraftig samt ska vara baserad på 

prestation och uppnådda resultatmål. Den fasta lönen ska 
vara individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, 
kompetens och befattning. Styrelsen kan föreslå stämman 
att fatta beslut om långsiktiga incitamentsprogram. Pen-
sionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och (för svenska 
medborgare) ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. 
Vid uppsägning från Bolagets sida gäller en uppsägningstid 
om 12 månader för verkställande direktören och 6 månader 
för övriga ledande befattningshavare.

Övrig information
Trention eller dess dotterbolag har inga avsatta eller upp-
lupna belopp för pensioner eller liknande förmåner efter 
avträdande av tjänst. Bolaget eller dess dotterbolag har 
inte heller slutit något avtal med någon av medlemmarna 
av förvaltning- lednings- eller kontrollorgan om förmåner 
efter det att uppdraget avslutats.

Ersättningar under räkenskapsåret 2015
I tabellen nedan visas en översikt av ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare under räkenskapsåret 
2015.

År
Grundlön/

Styrelsearvode Övriga förmåner Pensionskostnad
Aktierelaterad 

ersättning
Övrig engångs-

ersättning Summa
Styrelsens ordförande Bill Tunbrant 150 000 - - - - 150 000
Ledamot Kenneth Eriksson 100 000 - - - - 100 000
Ledamot Mats Gabrielsson 100 000 - - - - 100 000
Ledamot Bengt E Johnson 100 000 - - - - 100 000
Ledamot Chun Lin 100 000 - - - - 100 000
VD moderbolaget och styrelseledamot 
Rolf Hasselström 2 754 000 81 969 1 568 096 - 1 800 000 6 204 065
Vice verkställande direktör Niklas 
Johansson 1 842 004 41 964 570 478 - 650 000 3 104 446
Vice VD Claes Palm 1 261 584 65 100 573 365 - - 1 900 049
Övriga ledande befattningshavare 
(0 person) - - - - - -
Vd:ar i dotterbolagen (tre personer) 4 566 913 69 300 212 644 - - 4 848 857
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ALLMÄN BOLAGSINFORMATION
Trention AB, organisationsnummer 556274-8623, är ett 
svenskt publikt aktiebolag som bildades den 28 februari 
1986 och som registrerades hos Bolagsverket den 29 maj 
1986. Bolagets nuvarande firma registrerades den 7 april 
2016, då Bolaget bytte firma från Opcon AB. Firmabytet 
föranleddes av försäljningen av ett antal dotterbolag där 
även varumärket Opcon ingick (se vidare avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information – Väsentliga avtal – 
Avyttring av Opconbolagen”). Bolagets handelsbeteckning 
är Trention AB. Bolaget har sitt säte i Stockholm och dess 
verksamhet regleras av, och bedrivs i enlighet med, reglerna 
i aktiebolagslagen (2005:551).

Bolaget bedriver för närvarande sin verksamhet i Sve-
rige. Som en följd av att Bolaget under 2015-2016 avyttrade, 
och i vissa fall avvecklade, samtliga sina dotterbolag omfat-
tar koncernen endast Trention AB och två bolag, vilka båda 
är i slutskedet av likvidationer, OBE Energi AB och Saxlav 
AB. Likvidationerna beräknas endast ge en begränsad utdel-
ning. För mer information om förändringarna i Koncernen, 
se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information 
– Väsentliga avtal”.

TILLSTÅND, GODKÄNNANDEN M.M.
Bolaget har anmält sin avsikt att bedriva viss finansiell verk-
samhet enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avse-
ende viss finansiell verksamhet till Finansinspektionen. An-
mälan avser annan finansiell verksamhet i form av att lämna 
och förmedla krediter. 

Bolagets verksamhet omfattas inte av någon särskild 
tillståndsplikt.

VÄSENTLIGA AVTAL INOM DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 
Låneavtal
Bolaget tillhandahåller som en del av sin verksamhet lån till 
företag. Bolaget har för närvarande 12 utestående lån om 
totalt 254 768 000 SEK exklusive upplupen ränta. 

Flera av dessa lån beviljades före det att Bolagets kre-
ditstrategi antogs, se vidare avsnittet ”Verksamhetsbeskriv-
ning – Kreditverksamhet”. Av Bolagets utlånade belopp är 
185 000 000 SEK utlånat utan säkerhet, 35 000 000 SEK sä-
kerställt genom andrahandspant i fastighet och en proprie-
borgen ingången av låntagarens moderbolag, 20 768 000 
SEK säkerställt genom pant över aktier och 7 500 000 SEK 
säkerställt genom att låntagarens moderbolag har ingått en 
proprieborgen. För resterande 6 500 000 SEK har respektive 
låntagare förbundit sig att genomföra en emission av aktier, 
i vilken Bolaget äger rätt att betala för tecknade aktier ge-
nom kvittning av sin lånefordran.

Av ovan angivna lån bedömer Bolaget att följande är av 
väsentlig betydelse.

Lån om 150 000 000 SEK
Efter försäljningen av Opcon Compressor Technology med 
dotterbolag, lämnade Bolaget ett lån om 100 000 000 SEK 
den 2 februari 2016 till Marginalen AB, moderbolag till Mar-
ginalen Bank AB. Vid lämnande av lånet, som beviljades före 
det att Bolagets kreditstrategi antogs, var syftet att hantera 
den överlikviditet som uppkommit till följd av försäljningar. 
Lånet löper med marknadsmässig ränta. Avtalsenlig återbe-
talning med 50 000 000 SEK skedde den 31 juli 2016. Reste-
rande 50 000 000 SEK förfaller den 31 januari 2017. Lånta-
garen äger rätt att helt eller delvis återbetala lånet i förtid.    

Bolaget beviljade den 14 mars 2016 ytterligare ett lån 
om 100 000 000 SEK till samma låntagare. Lånet löper med 
en marknadsmässig ränta och återbetalning ska ske den 31 
mars 2017. Låntagaren äger rätt att helt eller delvis återbe-
tala lånet i förtid. 

Bolaget äger rätt att säga upp lånen med omedelbar 
betalning om en ägarförändring sker i låntagaren. Ovan 
nämnda lån är inte säkerställda genom pant, borgen eller 
andra liknande arrangemang.  

VÄSENTLIGA AVTAL
Bolaget har under de senaste två räkenskapsåren samt 
innevarande räkenskapsår ingått följande avtal vilka Bo-
laget anser är av väsentlig betydelse för Bolaget och dess 
verksamhet. 

Investering i Pilum
Bolaget har vid tre tillfällen under 2016 tecknat aktier i Pi-
lum AB (”Pilum”). 

I april 2016 förvärvade Bolaget 14,5 procent av samt-
liga aktier i Pilum genom teckning av 8 094 684 aktier i en 
nyemission som beslutades vid extra bolagsstämma i Pilum 
den 4 mars 2016. Teckningskursen uppgick till 0,25 SEK per 
aktie vilket innebar en investering om totalt 2 023 671 SEK.

Den 8 maj 2016 tecknade Bolaget ytterligare 12 000 000 
aktier i Pilum genom en riktad nyemission. Teckningskursen 
uppgick till 0,25 SEK per aktie vilken innebar en investering 
om totalt 3 000 000 SEK. Denna emission medförde att Bo-
lagets ägande i Pilum efter emissionen uppgick till 29,6 pro-
cent. Bolaget var därmed den största aktieägaren i Pilum.

I samband med avyttringen av Saxlundkoncernen teck-
nade Bolaget ytterligare aktier i Pilum, efter vilket Bolagets 
ägande i Pilum uppgick till 88,8 procent, för mer information 
se vidare under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information – Transaktioner med närstående”.

Samtliga Bolagets aktier i Pilum har senare delats ut till 
Bolagets aktieägare, se vidare avsnittet ”Aktier, aktiekapital 
och ägarförhållanden - Utdelningshistorik”).
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Förvärv av Hotab Biosystem AB
I januari 2016 förvärvade Bolagets dåvarande dotterbolag, 
Saxlund International Holding AB (”Saxlund”), samtliga ak-
tier i Hotab Biosystem AB (”Hotab”). Köpeskillingen uppgick 
till 1 050 000 SEK. Se vidare nedan under avsnitt ”Legala 
frågor och kompletterande information - Avyttring av Sax-
lundkoncernen”.

Avyttring av Opconbolagen
Den 30 juni 2015 ingick Bolaget ett avtal med den kinesis-
ka fonden Shanghai XingXueKang Investment Partnership 
(”Shanghai XingXueKang”). Shanghai XingXueKang är ett 
systerbolag till Bolagets näst största ägare Hongkong Snow-
man Technology Ltd. (tidigare Fujian Snowman Co., Ltd.) 
(se vidare under avsnittet ”Aktier, aktiekapital och ägar-
förhållanden – Ägarstruktur”). Avtalet avsåg försäljning av 
samtliga aktier i Opcon Compressor Technology AB (”Opcon 
Compressor”), inklusive Opcon Compressors dotterbolag 
Svenska Rotor Maskiner AB och Opcon Energy System AB 
samt 48,98 procent av aktierna i det gemensamt ägda ki-
nesiska bolaget Fujian Opcon Energy Technology Co., Ltd. 
Vidare omfattade avtalet Koncernens samtliga immateriella 
rättigheter hänförliga till kompressorsteknologi, inklusive 
varumärket Opcon.

Överlåtelsen genomfördes den 30 oktober 2015 och 
köpeskillingen uppgick till 400 000 000 SEK. Aktieöverlå-
telseavtalet innehåller sedvanliga garantier och åtaganden 
avseende bolagen. Garantitiden uppgår till 18 månader från 
tillträdesdagen och garantitaket uppgår till 25 procent av 
köpeskillingen. På sedvanligt vis gäller varken den begrän-
sade garantitiden eller garantitaket vissa centrala garantier, 
exempelvis äganderätten till aktierna, rätt att ingå avtalet 
samt garantier avseende skatt och miljö. 

Avyttring av Saxlundkoncernen
Den 31 maj 2016 ingick Bolaget ett avtal med Pilum om för-
säljning av samtliga aktier i Saxlund International Holding 
AB (”Saxlund”), inklusive Saxlunds dotterbolag, Saxlund In-
ternational AB, Saxlund International GmbH, Saxlund inter-
national Ltd., Saxlund Hotab Holding AB, Hotab Biosystem 
AB samt Svensk Rökgasenergi AB (tillsammans med Saxlund, 
”Saxlundkoncernen”). Se vidare under avsnittet ”Legala frå-
gor och kompletterande information – Transaktioner med 
närstående”. 

Avyttring av Air Power Group Inc.
Bolaget ingick den 21 juli 2016 ett avtal om inlösen av samt-
liga aktier i och konvertibla fordringar på Air Power Group 
Inc. Den sammanlagda inlösenlikviden uppgick till 1 757 000 
USD, varav 409 100 USD återstår att betala. 

FASTIGHETER
Bolaget äger inte några fastigheter. Bolaget hyr sina kontors-
lokaler på marknadsmässiga villkor.  

MILJÖ
Vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen bedriver inte Bo-
laget någon anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken. 

FÖRSÄKRINGAR
Styrelsen för Bolaget bedömer att Koncernen har ett tillfred-
ställande försäkringsskydd med beaktande av Koncernens 
omsättning, finansiella ställning och den typ av verksamhet 
som bedrivs. Ingen del av verksamheten bedöms vara av 
sådan art att den inte kan försäkras på marknadsmässiga 
villkor. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
I Bolagets verksamhet förekommer immateriella rättigheter 
i form av varumärken, domännamn och firma. Oaktat detta 
är Bolaget inte beroende av patent, licenser, varumärken 
eller några andra immateriella rättigheter.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Bolaget är inte, och har inte under de senaste tolv måna-
derna inte varit, part i domstolstvist, skiljeförfarande eller 
annat rättsligt förfarande som har eller kan komma att få 
en betydande effekt på Bolagets finansiella ställning eller 
lönsamhet. Bolagets styrelse har heller inte kännedom om 
några omständigheter som skulle kunna föranleda dylika 
förfaranden. Det kan dock inte uteslutas att Bolaget inom 
ramen för den löpande verksamheten kan komma att vara 
föremål för tvister.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Se även not 7 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 
och delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 
2016, för mer information om transaktioner med närstå-
ende samt aktuella belopp. 

För mer information om ersättning till styrelse och le-
dande befattningshavare, se avsnittet ”Styrelse, ledande 
befattningshavare och revisor”. Samtliga transaktioner med 
närstående har gjorts på marknadsmässiga villkor.
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Ägare
Essarem AB, ett bolag som indirekt ägs av Mats Gabriels-
son, styrelseordförande och större aktieägare i Bolaget, har 
fakturerat Bolaget för hyra av Bolagets kontor i Nacka. Vi-
dare har Bolaget betalat Mind Finance AB, ett bolag som ägs 
Mats Gabrielsson, ränta och avgifter för lån och factoring. 
Därutöver har Bolaget upptagit ett lån hos, samt erlagt ränta 
och avgifter för nyss nämnda lån till, Gabrielsson Invest AB, 
ett bolag som indirekt ägs av Mats Gabrielsson. Lånet upp-
gick till 20 000 000 SEK med en årlig ränta om 18 procent 
och återbetalades under fjärde kvartalet 2015. Gabrielsson 
Invest AB har även vidarefakturerat utlägg för utförda tjäns-
ter om 200 000 SEK till Bolaget.

Rolf Hasselström, styrelseledamot i, och tidigare VD 
för, Bolaget, har via sitt bolag Calamus AB erhållit konsul-
tarvode (utöver sedvanligt styrelsearvode) om 3 500 000 
SEK från Bolaget. Arvodet avser bland annat arbete med 
försäljningarna av Saxlund International AB, Boxpower AB 
och Boxpower International AB, strategi och utformning av 
Bolagets nya verksamhet samt anställning av ny VD och CFO 
i Bolaget.

Den 27 september 2016 beslutade extra bolagsstämma i 
Bolaget att utdela Bolagets samtliga 3 788 001 aktier i Pilum, 
se vidare avsnittet ”Aktier, aktiekapital och ägarförhållan-
den - Utdelningshistorik”).

Koncernbolag   
Avyttring av Saxlundkoncernen
Den 31 maj 2016 ingick Bolaget ett avtal med Pilum om 
försäljning av samtliga aktier i Saxlund, inklusive Saxlunds 
dotterbolag, Saxlund International AB, Saxlund International 
GmbH, Saxlund international Ltd., Saxlund Hotab Holding 
AB, Hotab Biosystem AB samt Svensk Rökgasenergi AB. Ak-
tierna överlåts den 31 augusti 2016 och köpeskillingen upp-
gick till 120 000 000 SEK, varav cirka 102 200 000 SEK erla-
des i form av nyemitterade vederlagsaktier i Pilum (vilka har 
delats ut till Bolagets aktieägare, se vidare avsnittet ”Aktier, 
aktiekapital och ägarförhållanden - Utdelningshistorik”) och 
cirka 17 800 000 SEK erlades i form av en säljarrevers som 
löper med en ränta om STIBOR (90) med tillägg av 5 pro-
cent. Reversen ska återbetalas den 30 juni 2019. Till säker-
het för reversen har Pilum ställt pant över aktier i Saxlund.

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier 
och åtaganden avseende bolagen i Saxlundkoncernen. Ga-

rantitiden uppgår till ett år från tillträdesdagen och garanti-
taket uppgår till 25 procent av köpeskillingen. På sedvanligt 
vis gäller varken den begränsade garantitiden eller garanti-
taket vissa centrala garantier, exempelvis äganderätten till 
aktierna, rätt att ingå avtalet samt garantier avseende skatt 
och miljö. 

Vid tidpunkten för Pilums förvärv av Saxlundkoncernen 
ägde Bolaget 29,6 procent i Pilum, vilket gjorde Bolaget till 
den största ägaren. Efter avyttringen uppgick Bolagets ägan-
de i Pilum till 88,8 procent. 

INTRESSEN OCH EVENTUELLA INTRESSE-
KONFLIKTER
Det bedöms inte föreligga några intressekonflikter mellan 
parterna som har ekonomiska eller andra intressen i sam-
band med upprättandet av Bolagsbeskrivningen.

REVISORNS GRANSKNING
Revisionsberättelse 2014
Bolagets revisionsberättelse för 2014 avviker från standard-
utformning då den innehåller dels en notering under rubri-
ken "Upplysningar av särskild betydelse", dels en anmärk-
ning från Bolagets dåvarande revisor. 

Följande notering gjordes under rubriken "Upplysningar 
av särskild betydelse": ”Utan att det påverkar våra uttalan-
den ovan vill vi fästa uppmärksamheten på styrelsens och 
verkställande direktörens uttalande i förvaltningsberättel-
sen och upplysningarna i not 3 om bolagets finansierings-
situation. Koncernens likvida medel uppgick vid utgången 
av räkenskapsåret 2014 till cirka 23 mkr. För att hantera 
koncernens kortsiktiga behov av likviditet ser styrelsen och 
företagsledningen över finansieringsstrukturen. Enligt vår 
bedömning är det av vikt att dessa planerade åtgärder ge-
nomförs för att säkerställa bolagets finansiering och fort-
satta drift.” 

Följande anmärkning gjordes under rubriken "Anmärk-
ning": ”Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi an-
märka på att skatter och avgifter vid ett flertal tillfällen inte 
betalats i tid. Försummelserna har inte medfört någon skada 
för bolaget utöver dröjsmålsränta.”

Revisionsberättelse 2015
Bolagets revisionsberättelse för 2015 avviker från standard-
utformning då den innehåller följande anmärkning från 
Bolagets revisor: ”Vid flera tillfällen under räkenskapsåret 
har avdragen källskatt, mervärdesskatt, debiterad skatt och 
arbetsgivaravgifter inte betalats i rätt tid.”
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HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM 
HÄNVISNING
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015 samt del-
årsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2016 
utgör en del av Bolagsbeskrivningen och ska läsas som en 
del därav. Dessa finansiella rapporter återfinns i Bolagets 
årsredovisning för räkenskapsåret 2014 och 2015 samt del-
årsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016 och 
2015, dit hänvisningar görs enligt följande:
• Årsredovisningen 2015: Resultaträkning (sida 30), 

balansräkning (sidorna 31-32), kassaflödesanalys (sida 
34), förvaltningsberättelse (sidorna 24-29), noter (si-
dorna 35-51) och revisionsberättelse (sidorna 62-63).

• Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016: Resul-
taträkning (sida 9), balansräkning (sid 10), kassaflödes-
analys (sida 12), revisiorns granskningsrapport (sid 8) 
samt noter (sid 16-17).

De delar av den finansiella informationen som inte har in-
förlivats genom hänvisning är antingen inte relevanta för en 
investerare eller återfinns på annan plats i Bolagsbeskriv-
ningen.

HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION
Kopior av Bolagets (i) bolagsordning, (ii) årsredovisning 
avseende räkenskapsåret 2015, inklusive revisionsberät-
telse, samt (iii) delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 
september 2016 (vilken har varit föremål för granskning av 
Bolagets revisor) finns tillgängliga på Bolagets huvudkon-
tor, Värmdövägen 120 i Nacka, under ordinarie kontorstid. 
Dessa dokument finns även tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets hemsida, www.trention.se. 

LEGAL A FR ÅGOR OCH KOMPLE T TER ANDE INFORMATION
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Bolagsstyrning

ALLMÄNT
Trention, med säte i Stockholm, är ett svenskt publikt bolag 
noterat på Nasdaq Stockholm. Utöver de regler som följer 
av lag eller annan författning tillämpar Bolaget Svensk kod 
för bolagsstyrning (”Koden”). 

BOLAGSSTÄMMA
Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utö-
vas på bolagsstämma. Årsstämma ska hållas inom sex måna-
der efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman behand-
las en rad centrala frågor, såsom fastställandet av Bolagets 
resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, 
val av styrelse och revisor, m.m. Kallelse till årsstämma och 
extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningen ska be-
handlas, innehållande information om anmälan för delta-
gande, dagordning samt information om de ärenden som 
ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex veckor och senast 
fyra veckor före stämman. Aktieägare eller ombud kan rösta 
för det fulla antalet ägda eller företrädda aktier.

VALBEREDNING
Bolaget har inte någon valberedning, vilket utgör en avvi-
kelse från Koden. Detta har skett som ett led i att minska 
administrationen inom Bolaget för att öka fokus på intäkts-
bringande verksamhet och spara resurser. 

STYRELSEN
Enligt Trentions bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till 
tio ledamöter med högst tio suppleanter. Trentions styrelse 
består för närvarande av sex ledamöter, utan suppleanter. 
Samtliga styrelseledamöter är valda för tiden intill slutet av 
årsstämman 2017. 

En arbetsordning för styrelsen ska fastställas årligen 
på det konstituerande mötet efter ordinarie årsstämma. 
Arbetsordningen innehåller bland annat uppgifter om an-
svarsfördelningen mellan styrelsen, ordföranden och verk-
ställande direktören. Styrelsen har valt att inte inrätta några 
utskott utan bedömt att styrelsen som helhet ska delta i 
såväl beredning som beslut av ärendena. Styrelsen ska ta 
beslut i frågor som ej ingår i den löpande förvaltningen eller 
är av stor betydelse såsom väsentliga finansiella åtaganden, 
avtal och investeringar samt betydande förändringar av or-
ganisationen. Bolagets finanspolicy beslutas av styrelsen. 
Styrelsen har en delvis fast dagordning för varje möte. Bo-
lagets ekonomidirektör deltar i styrelsemötena som före-
dragande och sekreterare. Dessutom kan andra tjänstemän 
i Bolaget vara föredragande. 

Styrelsens ordförande ansvarar för att leda och utveckla 
styrelsearbetet. Den process som finns för att utvärdera sty-
relsens och den verkställande direktörens arbete, som un-
der flera år bestått av en återkommande enkät och samtal 
mellan ordförande och ledamöter, har efter valberedning-
ens avskaffande begränsats till en dialog mellan ordförande 
och ledamöter. Styrelsen utvärderar även verkställande di-
rektörens arbete, utan närvaro av bolagsledningen. 

För mer information om styrelsen se avsnitt ”Styrelse, 
ledande befattningshavare och revisor”. 

ERSÄTTNINGAR
Se rubrik ”Ersättningar” i avsnittet ”Styrelse, ledande befatt-
ningshavare och revisor”. 

REVISORER
Revisor för Bolaget väljs av årsstämman. Bolagets revisor 
deltar i minst ett styrelsemöte under året, då presentation 
av årsbokslutet sker, och lämnar då rapport från granskning-
en av Bolagets resultat och ställning samt interna kontroll. 
Styrelsen har inte någon revisionskommitté utan styrelsen 
i sin helhet utgör revisionskommitté. Revisorerna ska även 
träffa styrelsen utan att personal från den verkställande 
ledningen närvarar för att ge styrelsen tillfälle till enskilda 
överläggningar med revisorerna. 

Se vidare under rubrik ”Revisor” i avsnittet ”Styrelse, le-
dande befattningshavare och revisor”. 

INTERNKONTROLL 
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och 
Koden för den interna kontrollen.

KONTROLLMILJÖ
Grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella 
rapporteringen utgörs av kontrollmiljön som styrelse och 
ledning har fastställt. Kontrollmiljön omfattar bland annat 
hur organisationen är uppbyggd, tydliga beslutsvägar, be-
fogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuni-
ceras i styrande dokument såsom styrelsens arbetsordning, 
instruktion till verkställande direktören samt övriga interna 
policyer och riktlinjer. Bolagets policyer uppdateras och fast-
ställs årligen på ett konstituerande styrelsemöte. Efterlevna-
den av Bolagets policyer följs årligen upp och avrapporteras 
till styrelsen.
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RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER
Trention arbetar aktivt med riskbedömning och riskhante-
ring för att säkerställa att de risker som Bolaget är utsatt för 
hanteras inom de ramar som fastställts. Investerings- och 
kreditrisken ska spridas i enlighet med Bolagets investe-
rings- och kreditpolicy. Riskhantering sker genom månatli-
ga/löpande kontrollaktiviteter, både i form av förebyggande 
aktiviteter (policyer och instruktioner) och upptäckande ak-
tiviteter (avstämningar) 

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
Trention har klara och tydliga interna informations- och 
kommunikationsvägar avseende finansiell rapportering där 
samtliga ansvariga är medvetna om gällande policys. Ett 
nytt affärssystem har tagits i bruk i början av 2016, vilket 
kommer att underlätta intern kommunikation av ekonomisk 
information, policies och riktlinjer.

UPPFÖLJNING/ÖVERVAKNING
Ekonomiavdelning och ledning analyserar kontinuerligt den 
ekonomiska rapporteringen för Bolaget som helhet. Arbetet 
har centraliserats än mer för att stärka övervakningen där 
åtgärder också vidtagits för att successivt komma till rätta 
med vad som upplevs som brister eller svagheter. Styrelsen 
följer vid sina sammanträden upp den ekonomiska redovis-
ningen och får årligen rapportering från Bolagets revisorer 
med deras iakttagelser och rekommendationer. 

INTERNREVISION 
Trentions översyn och analys av styrprocesser och interna 
kontroll har fokuserats kring de nya förutsättningar som 
avyttringarna av tidigare verksamheter har medfört och 
de följder det får för strategi och organisation av verksam-
heten. Styrelsen har mot bakgrund av det fattat beslut om 
att det inte föreligger något behov av att införa en särskild 
granskningsfunktion (internrevisionsfunktion).

BOL AGS S T YRNING
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Bolagsordning

§1 FIRMA 
Bolagets firma är Trention Aktiebolag. Bolaget är publikt 
(publ). 

§2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms 
län. 

§3 VERKSAMHET
Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda dotterbolag 
bedriva mekanisk verkstadsrörelse samt tillverka, marknads-
föra och serva utrustning och anläggningar för produktion 
av energi, avfall, vatten och avlopp samt idka därmed för-
enlig verksamhet. Bolaget ska även ägna sig åt kapitalför-
valtning. 

§4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 35 000 000 kronor och högst 
140 000 000 kronor. 

§5 ANTALET AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 2 651 000 och högst 10 604 000. 

§6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 supp-
leanter. 

§7 REVISORER
För granskning av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning samt bolagets räkenskaper och årsredovisning 
utses av årsstämma en eller två revisorer med eller utan 
revisorssuppleanter.

§8 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- 
och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kal-
lelse skett ska annonseras i Dagens Industri. 

För att deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels 
vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela 
aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stäm-
man, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges 
i kallelsen till stämman före kl. 12.00. Sistnämnda dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsom-
marafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare 
än femte vardagen före stämman. 

Aktieägare äger medföra högst två biträden till bolags-
stämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden 
på tid och sätt som anges ovan. 

§9 ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskaps-
årets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekom-
ma till behandling. 

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4. Godkännande av dagordning;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankal-

lad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberät-

telse samt i förekommande fall koncernredovisning 
och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräk-

ning samt i förekommande fall koncernresultaträk-
ning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen; 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkstäl-
lande direktör;

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrel-

sesuppleanter; 
10.

a) Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra 
företag;

b) Val av styrelse och revisorer samt eventuella revi-
siorssuppleanter; 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregis-
ter enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella 
instrument.

§11 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
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Vissa skattefrågor i Sverige

Nedan följer en sammanfattning av vissa svenska skatteregler som kan komma att aktualiseras för 
fysiska personer och aktiebolag som innehar aktier i Trention. Sammanfattningen är baserad på 
skattelagstiftning och praxis vid tidpunkten för Bolagsbeskrivningen utgivande. Sammanfattningen 
vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inget annat anges. 

Sammanfattningen är endast avsedd at ge allmän information och behandlar inte uttömmande 
samtliga skattefrågor som kan uppkomma till följd av aktieägande i Trention. Redogörelsen omfat-
tar bland annat inte aktier som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag 
eller annan juridisk person än aktiebolag. Vidare behandlar sammanfattningen ej de särskilda regler 
som gäller i företagssektorn beträffande skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade aktier, 
eller de särskilda regler som gäller för andelar i fåmansaktiebolag. Särskilda regler gäller också för 
vissa speciella företagskategorier, såsom investeringsfonder och investmentbolag. Vidare behandlas 
inte de särskilda lättnadsregler som kan bli tillämpliga på aktier som tidigare varit onoterade. Den 
skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. 
Varje aktieägare bör därför konsultera skatterådgivare beträffande de skattemässiga konsekvenser 
som innehav av marknadsnoterade aktier i Trention kan medföra för dennes del, inklusive tillämplig-
heten och effekten av utländska skatteregler och skatteavtal som Sverige har ingått för undvikande 
av dubbelbeskattning.

FYSISKA PERSONER 
Kapitalvinstbeskattning 
När marknadsnoterade aktier avyttras av fysiska personer 
beskattas kapitalvinsten i inkomstslaget kapital med en skat-
tesats om 30 procent. Kapitalvinst respektive kapitalförlust 
beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersätt-
ning efter avdrag för eventuella utgifter i samband med för-
säljningen och de avyttrade aktiernas omkostnadsbelopp 
(anskaffningsutgift). 

Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsme-
toden, enligt vilken omkostnadsbeloppet för varje aktie ut-
görs av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga 
aktier av samma slag och sort som den avyttrade. Aktier 
av serie A respektive serie B anses därvidlag inte utgöra 
samma slag och sort. Vid avyttring av marknadsnoterade 
aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt 
schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen 
efter avdrag för utgifter i samband med försäljningen. 

Kapitalförlust vid avyttring av marknadsnoterade aktier 
får kvittas i sin helhet mot skattepliktiga kapitalvinster som 
uppkommer samma år på aktier eller andra marknadsnote-
rade delägarrätter (dock ej andelar i investeringsfonder som 
innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade ränte-
fonder). Eventuell överskjutande förlust är normalt avdrags-
gill till 70 procent mot övriga skattepliktiga kapitalinkomster 
som aktieägaren haft det aktuella beskattningsåret. Upp-
kommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduk-
tion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet 
samt statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som 
inte överstiget 100 000 SEK och med 21 procent av reste-
rande underskott. Ett underskott i inkomstslaget kapital kan 
inte sparas till senare beskattningsår.

Skatt på utdelning 
Fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital för utdel-
ning på marknadsnoterade andelar med en skattesats om 
30 procent. Skatten innehålls av Euroclear Sweden eller, be-
träffande förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren i sam-
band med utdelning, så kallad preliminärskatt. 

AKTIEBOLAG 
Skatt på kapitalvinster och utdelning 
Aktiebolag beskattas normalt för alla inkomster, inklusive 
skattepliktiga kapitalvinster och utdelningar, i inkomstsla-
get näringsverksamhet. Skattesatsen är 22 procent för be-
skattningsår som börjat löpa efter utgången av år 2012, för 
bolag med brutet räkenskapsår som avslutas under år 2013 
är skatten 26,3 procent. Beräkning av kapitalvinst och ka-
pitalförlust sker i huvudsak på samma sätt som för fysiska 
personer enligt vad som anges ovan. 

Avdrag för kapitalförlust på aktier och andra delägar-
rätter medges endast gentemot skattepliktiga kapitalvin-
ster på aktier och andra delägarrätter. Om en kapitalförlust 
inte kan dras av hos det bolag som gjort förlusten, kan den 
samma år kvittas mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier 
och delägarrätter i ett annat bolag i samma koncern, under 
förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger mellan bola-
gen och att båda bolagen begär det vid samma års taxering. 
Kapitalförluster på aktier som inte har kunnat utnyttjas efter 
visst beskattningsår får sparas och dras av mot skattepliktiga 
kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter under föl-
jande beskattningsår utan begränsning i tiden.
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SK AT TEFR ÅGOR I SVERIGE

AKTIEÄGARE SOM ÄR BEGRÄNSAT SKATT-
SKYLDIGA I SVERIGE 
Kapitalvinstbeskattning 
Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och som 
inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige be-
skattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring 
av aktier. Kapitalvinsten kan emellertid bli föremål för be-
skattning i aktieägarens hemviststat. Enligt särskilda regler 
kan dock en fysisk person som är begränsat skattskyldig i 
Sverige bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av 
aktier om denna under det kalenderår avyttringen sker el-
ler vid något tillfälle under de tio närmast föregående ka-
lenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats 
här. Tillämpligheten av denne regel är emellertid i flera fall 
begränsad genom avtal mellan Sverige och andra länder för 
undvikande av dubbelbeskattning. 

Kupongskatt 
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och 
som erhåller utdelning från svenskt aktiebolag uttas normalt 
svensk kupongskatt. Kupongskattesatsen är 30 procent. 
Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom skatteav-
tal som Sverige ingått för undvikande av dubbelbeskattning. 
Flertalet av Sveriges skatteavtal med andra länder medger 
nedsättning av den svenska skatten till avtalets skattesats 
direkt vid utbetalningstillfället, om erforderliga uppgifter om 
den utdelningsberättigades hemvist föreligger. Avdrag för 
kupongskatt verkställs normalt av Euroclear Sweden eller, 
beträffande förvaltarregistrerade innehav, av förvaltaren. I 
de fall 30 procent kupongskatt innehållits vid utbetalning 
till en person som har rätt att beskattas enligt en lägre skat-
tesats eller för mycket kupongskatt annars innehållits, kan 
återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången av det 
femte kalenderåret efter utdelningen. För juridiska personer 
med hemvist inom EU och som innehar 10 procent eller mer 
av kapitalet i det utdelande svenska bolaget utgår normalt 
inte svensk kupongskatt på utdelningen.
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Adresser
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Hemsida: www.penser.se 
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