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Transtema förbereder listbyte till
huvudlistan.
Styrelsen i Transtema Group AB (publ) (”Transtema”), idag noterat på Nasdaq First
North Growth Market med tickern TRANS, har ansökt till Nasdaq om att inleda ett
listbyte till huvudlistan.
Ett listbyte är planerat under hösten 2021 och bedöms av styrelsen bidra till Transtemas långsiktiga
expansionsplaner, öka likviditeten i aktien och därmed skapa ytterligare värde för dagens aktieägare
samt underlätta och öka möjligheterna för fler och större institutionella investerare att bli
aktieägare.
En ”IPO readiness” genomgång samt legal och skattemässig granskning har genomförts under
vintern/våren 2021 i syfte att förbereda Transtema för bytet till huvudlistan.
Transtemas aktie har sedan 2016 handlats på Nasdaq First North Growth Market och bolaget
efterlever i tillämpliga avseenden Svensk kod för bolagsstyrning sedan hösten 2020 samt har sedan
flera år tillämpat redovisningsprincipen IFRS. Transtema har inför listbytet anlitat Advokatfirman
Vinge som legal rådgivare samt Erik Penser Bank som finansiell rådgivare. Transtemas revisorer är
PricewaterhouseCoopers.
– ”Efter fem stabila kvartal och med ökat fokus på bolagsstyrning och intern kontroll är det styrelsens
bedömning att Transtema är moget för notering på börsens huvudlista. En notering på reglerad
marknad skärper kraven på bolaget ytterligare och öppnar därmed upp för nya investerargrupper” säger
Transtemas styrelseordförande Göran Nordlund.

För mer information kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00 eller Henning Sveder, CFO, 031-746 83 00

Transtema Group AB (publ)
Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät samt
tekniska konsulttjänster till teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Transtema tillhandhåller
också nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.
Nettoomsättning i Transtema Group AB (Publ) år 2020 var 1 405 Mkr (1 497). Antal anställda i koncernen är ca 1 100.
Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market med tickern TRANS. Erik Penser Bank är företagets
Certified Adviser.

