
 

   
 

 

Besöksadress huvudkontor: 
Fastighets AB Trianon 
Stenhuggaregatan 2, 211 41 Malmö 
 
Telefon: 040-611 34 00 
Mail: info@trianon.se 
Webb: www.trianon.se 
 

 

PRESSMEDDELANDE 2020-12-15, kl 13:30 

 
 
Trianon offentliggör prospekt i samband med listbytet till 
Nasdaq Stockholm samt ny finansiell information  
 
Den 11 december 2020 offentliggjorde Fastighets AB Trianon (publ) (”Trianon” eller 
”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om 
upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. I 
samband med listbytet har Bolaget upprättat ett prospekt som offentliggörs idag.  
 
Prospektet innehåller viss ny finansiell information, däribland att Trianon under det 
fjärde kvartalet 2020 har omförhandlat en stor del av sina räntebärande skulder samt att 
vissa av Bolagets långfristiga skulder i den historiska finansiella informationen har 
omklassificerats till kortfristiga skulder. Inga av Bolagets väsentliga nyckeltal påverkas 
av omklassificeringen. 
 
Prospekt 
Med anledning av listbytet har Trianon upprättat ett prospekt som godkänts av 
Finansinspektionen och som offentliggörs idag. Prospektet finns tillgängligt på Trianons 
webbplats, www.trianon.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på 
Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.  
 
Första dagen för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till den 17 
december 2020 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market till den 
16 december 2020. Aktieägare i Trianon behöver inte vidta några åtgärder i samband med 
listbytet. 

Ny finansiell information 
I samband med listbytet har Bolaget omförhandlat cirka 97 procent av de lån som tidigare 
förföll under 2020 och 2021, varvid förfallotidpunkten senarelagts med mellan tolv till tjugofyra 
månader. Efter omförhandlingen uppgår den genomsnittliga kapitalbindningen till cirka 1,7 år 
och snitträntan till cirka 2,15 procent. 
 
Prospektet innehåller vidare nya historiska finansiella rapporter som visar att vissa av Bolagets 
långfristiga skulder omklassificerats till kortfristiga. Inga av Bolagets väsentliga nyckeltal 
påverkas av omklassificeringen.  
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FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Olof Andersson, VD 
040 611 34 97 
olof.andersson@trianon.se 
 
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig 
040 611 34 85 
mari-louise.hedbys@trianon.se 
 
 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 
december 2020, kl 13:30. 
 

OM TRIANON 

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark 

tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att 

förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 401 000 kvm i 

uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. 

Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2020 på cirka 9,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. 

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 

08-409 421 20, e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se  
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