
 
 

Trention AB (publ), Värmdövägen 120, 131 60, Nacka (Stockholm), Sverige  │ Org Nr. 556274-8623  |  Tel: +46 8 446 45 00 │ Fax +46 8 466 45 01  │  info@trention.se  │  www.trention.se 

 

 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

2017-04-28 

Stockholm 

Trention investerar i spelbolaget Codeta  

Codeta erbjuder onlinekasino och är framförallt fokuserade på så kallad Live Casino vilket är ett 

relativt nytt spelkoncept där spelarna möter riktiga dealers på internet istället för att spela mot en 

slumpgenerator och en dator. Live Casino är det segment inom kasino som förväntas växa snabbast 

kommande år.  

Bolaget grundades under 2015 och gick live under sommaren 2016 och har sedan starten uppvisat en 

stabil utveckling. Codetas huvudmarknader är Norden, Storbritannien och Tyskland men närvaro finns 

även i flera andra länder. Bolaget är licensierade på Malta, Storbritannien och Curacao.  

Grundare och VD Edward Ihre har över 15 års bakgrund från spelbranschen med erfarenhet från 

seniora positioner i världsledande spelföretag som bland annat Ladbrokes, PokerStars och Ongame. 

Edward är även grundare av Ihre Consulting AB, ett konsultbolag inom onlinespel. 

Trention investerar 1MEUR i bolaget och tar med investeringen en betydande position och 

engagemang i bolaget. 

 

William Heigard, VD Trention 

”Jag ser med spänning fram emot att följa utvecklingen i Codeta. Bolaget har fått en god start och har 

alla förutsättningar för att kunna stärka sin position på marknaden. Codeta har ett starkt 

produkterbjudande och att fokusera på Live Casino är rätt strategi, både ur ett tillväxtperspektiv men 

också ett viktigt verktyg för att skilja sig från andra spelbolag.”  

Edward Ihre, VD Codeta 

"Vi är otroligt glada att få in Trention som investerare i Codeta, givet dels deras starka finansiella 

position men dels också deras erfarenhet av spelbranschen och gemensamma syn i potentialen i 

bolaget och positioneringen som framtida ledande livecasino-operatör" 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

William Heigard, VD och koncernchef i Trention, Tel +46 8 466 45 00 

william.heigard@trention.se  

 
Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.30 CET.  

mailto:william.heigard@trention.se

