ÅRSREDOVISNING 2016

”Vår styrka är vår snabbhet, flexibilitet och
erfarenhet av tillväxtbolag inom en rad olika
branscher och verksamheter.”
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I KORTHET

Året i korthet

Trention i korthet
Trention är ett svenskt företag specialiserat på finansiella lösningar
för små- och medelstora företag. Vår ambition är att hitta lösningar
som passar företagens unika behov. Trention kan erbjuda en rad
finansiella lösningar, såsom företagslån, bryggfinansiering eller
garantier i nyemissioner. Trention gör också direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Vår styrka är vår
snabbhet, flexibilitet och erfarenhet av tillväxtbolag inom en rad
olika branscher och verksamheter. När vi engagerar oss i ett företag
bidrar vi inte bara finansiellt, utan också med strategisk expertis
och erfarenhet som hjälper entreprenören och företagsledningen
att förverkliga sina visioner.

59+15+14741A

KREDITPORTFÖLJ – BRANSCHEXPONERING
Per 2016-12-31
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OMSTRUKTURERINGEN FORTSÄTTER
Under året säljer Trention samtliga
dotterbolag verksamma inom bioenergi. Bolagets största dotterbolag,
Saxlund International Holding AB,
säljs till Pilum AB för 120 mkr.

EN NY VERKSAMHET
Trention lägger om strategin till en
helt ny verksamhet. Efter omställningen
står verksamheten på två ben, en
kreditverksamhet och en investeringsverksamhet. Vid en extra bolagsstämma
i september röstas den förändrade
verksamheten igenom.

IT 1%
Industrivaror och övriga tjänster 4%
Energi 7%
Fastighet 14%

Miljöteknik 15%

NYA TRENTION STARTAR
Redan under det första kvartalet med
den nya verksamheten har Trention
vänt den negativa trenden. Under
fjärde kvartalet 2016 gör bolaget ett
positivt rörelseresultat.

Finansiella institut 59%

268 mkr

98,4%

PLACERINGSBART KAPITAL

SOLIDITET

VD-ORD

”Med närmare 270 mkr
i placeringsbart kapital
ser vi en unik möjlighet.”

2

016 var ett spännande år för Trention. Året inleddes med en nyligen genomförd försäljning av
bolagets kompressorverksamhet och efter en
strategisk översyn av bolagets verksamhet som helhet
beslutades att sälja de sista dotterbolagen inom energioch miljöteknik. Samtidigt fanns en lucka på finansmarknaden där regleringen på kreditmarknaden blivit
allt strängare för bankerna vilket har gjort att små- och
medelstora bolag får det svårare att finansiera sin tillväxt. Med närmare 270 mkr i placeringsbart kapital efter
försäljningarna ser vi en unik möjlighet för oss att erbjuda finansiella lösningar till det här segmentet. Trention
är inte bundet av samma rigida regelverk som bankerna
och bolagets ledningsgrupp och styrelse besitter en
bred kompetens från en rad olika branscher. Det gör att
vi kan hitta rätt bolag med den största potentialen. Tack
vare ett brett branschkunnande är vi ofta bättre rustade
än bankerna att göra den riskbedömning som krävs för
att balansera risk mot möjligheter.
REDO FÖR INVESTERINGAR
Den nya verksamhetsinriktningen startade under andra
halvåret 2016. Sedan dess har vi framför allt engagerat
oss i brygglån till ett flertal företag. Vi ser också över
möjligheterna att investera i nya verksamheter där jag
förväntar mig att ett antal investeringar kommer att
genomföras under 2017. Det måste dock finnas en god
balans mellan risk och avkastning.

Sverige hade under 2016 en BNP-tillväxt på 3,3 procent enligt SCB och vi ser en fortsatt god efterfrågan
på Trentions tjänster. Vi är även rustade för en eventuell
inbromsning i ekonomin om så skulle ske. Samtidigt
kommer en sådan situation att ställa ännu större krav
på vår förmåga att bedöma företag och risk.
SÄKRA I EN TUFF OMVÄRLD
Omvärlden präglades av oro under 2016. I Storbritannien röstade väljarna med knapp majoritet för att lämna
EU. En ny president valdes i USA, vilket ökar osäkerheten
om vilken politik landet ska föra. Samtidigt har oron för
det säkerhetspolitiska läget i Europa ökat. På kort sikt
bedömer vi att vår verksamhet inte påverkas av de utrikespolitiska händelserna. Brexit kommer att verkställas
först om tidigast två år. Signalerna är blandade kring
vilka effekter USAs politik verkligen kommer att få. Däremot ökar osäkerheten och det betyder att vi måste vara
ännu noggrannare när vi väljer vilka bolag vi investerar i
eller bistår med kapital.
Trention har en god utgångspunkt inför 2017 med
en ny verksamhet och finansiell stabilitet. Det råder en
fortsatt god efterfrågan på Trentions tjänster och jag
ser fram emot kommande år.
William Heigard
VD, Trention
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STRATEGI & VERKSAMHET

Växande verksamhet på två ben

T

rention har valt ett område på den svenska finansieringsmarknaden som har stor potential. Det
handlar om finansiella lösningar såsom brygglån,
garantier och/eller olika former av hybridfinansiering.
Målgruppen är små och medelstora företag. Detta är
ett segment där de vanliga bankerna har allt svårare
att verka. Regleringen på kreditmarknaden har blivit allt
strängare för svenska och utländska banker. Expansiva
små- och medelstora företag har fått det tuffare att
finansiera sin utveckling och tillväxt.
Trention investerar även i företag där man av olika anledningar behöver kapital för att ta nästa steg. Det kan
vara för att finansiera en fortsatt expansion eller för att
ta bolaget genom ett generationsskifte. Det kan handla
om att utveckla en ny produkt eller bearbeta ett nytt
kundsegment. I vissa fall kan det också handla om ett i
grunden välskött bolag med stor potential som behöver
kapital för att ta sig igenom en tillfällig svacka.
EN INVESTERINGSVERKSAMHET OCH EN
KREDITVERKSAMHET
Trentions verksamhet står på två ben, en investeringsverksamhet och en kreditverksamhet. Båda är lika
viktiga för företagets långsiktiga strategi. Förhållandet
mellan de båda verksamheterna kan dock komma att
variera avsevärt över tid, beroende på var Trention hittar
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de bästa affärsmöjligheterna. Vid årsskiftet bestod
huvuddelen av bolagets engagemang i form av kortare
krediter, men över tiden avser bolaget att öka andelen
investeringar i olika företag. På ett sätt kan Trentions
investeringsfokus upplevas som mycket brett. Investeringarna begränsas inte till en specifik bransch och är
öppna för möjligheter från både noterade och onoterade
svenska företag.
Avgörande är att det skall finnas en god balans mellan
avkastning och risk. Att investeringarna och lånen sker
mot olika branscher ser vi som en styrka eftersom vi
därmed sprider risken över olika sektorer av ekonomin.
Bolagets investeringar kan delas in i större och
mindre ägarpositioner. Med större ägarpositioner 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.
Det som gör Trention unikt är ett brett branschkunnande inom bolagets ledning och styrelse, en liten
organisation vilket medför snabbhet och flexibilitet,
samt förmågan att kunna ta ett aktivt engagemang och
tillsammans med bolaget skapa en uthållig tillväxt och
lönsamhet.

STRATEGI & VERKSAMHET

Investeringsverksamheten
Trention investerar i svenska
små och medelstora bolag.
Alla investeringsbeslut föregås av en grundlig analys i
företagets investeringskommitté. De viktigaste kriterierna
för att Trention ska investera
i ett företag är god avkastningspotential samt att risken
är rimlig i förhållande till den
förväntade avkastningen.
Trention avser även att delta
i garantiemissioner.

Process
Besluten bereds av placeringskommittén som består
av VD, styrelseordförande samt den/de styrelseledamöter som besitter relevant erfarenhet
och expertis.
Bransch och geografi
Trention investerar i svenska bolag och har inte några
begränsningar vad gäller bransch. Avgörande är
företagets potential.
Investeringar görs i små och medelstora bolag
som befinner sig i en expansionsfas eller genomgår
ett generationsskifte. Bolagen kan vara både noterade och icke noterade.
Investeringarna kan delas in större och mindre
ägarpositioner. Med större ägarpositioner 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.
Tidshorisont
Normalt 2-7 år.

Kreditverksamheten
Trentions kreditverksamhet
består av kortare rörelsekrediter och så kallad bryggfinansiering, det vill säga
kortfristiga lån som företag tar i avvaktan på att
de genomför en långsiktig
finansiering, exempelvis en
nyemission.

Process
Varje kreditbeslut föregås av en fördjupad analys av
företagets finansiella ställning och underliggande
säkerhet. Alla krediter ska därefter godkännas av
bolagets placeringskommitté.
Löptid
1-24 månader, beroende på räntenivå, säkerhet och
marknadsläge.
Riskspridning
För att säkerställa en god riskspridning strävar Trention efter att sprida verksamheten mot noterade och
onoterade bolag i olika branscher och verksamheter.
Trention ger lån till svenska företag .
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MARKNAD

Stor efterfrågan på bortglömd marknad

D

et finns flera företag som tillhandahåller snabba
lån eller fakturabelåning till småföretag. I de
allra flesta fall har det handlat om små belopp där lånen ges utan gedigen kreditprövning, under
kort tid och till mycket hög ränta. Det finns också viss
tillgång till riskvilligt kapital för nystartade företag, där
affärsänglar investerar mindre belopp för att hjälpa en
entreprenör att komma igång med sin affärsidé.
Stora företag kan ofta även ordna finansiering på
hundratals miljoner kronor eller åtskilliga miljarder via
banker eller obligationsmarknaden. Private equityföretagen investerar regelmässigt miljardbelopp i sina
portföljbolag.
KONKURRENTER
Däremot finns det en brist på kapital för segmentet
små och medelstora företag. Företag som är för stora
för affärsänglarna men för små för Private equityinvesterarna har plötsligt svårt att hitta investerare
eller långivare, trots att de har välmående verksamheter
med en stor potential. Bankerna saknar ofta kompetens
och resurser att utvärdera den här typen av bolag och
säger därför nej till lån. Den omfattande regleringen för
bankerna gör det ännu svårare för dem att hantera den
här typen av utlåning.
Den konkurrens som Trention möter är i första hand
mindre investmentbolag, en grupp mycket kapitalstarka
privatpersoner, mindre riskkapitalbolag och industriella
aktörer. Trention bedömer dock att det finns ett så stort
antal bolag inom bolagets målgrupp att efterfrågan på
kapital är större än utbudet. Med ett stort antal tänkbara investeringar kan Trention därmed handplocka de
som är mest intressanta.
Den svenska kreditmarknaden är stor. Utlåningen till

icke-finansiella företag uppgick i december 2016 till
2 072 miljarder kronor, enligt Riksbankens finansmarknadsstatistik. Utlåningen till hushåll var ytterligare drygt
3 500 miljarder.
Marknaden växer. Under 2016 växte utlåningen till
företagen med 5,1 procent.
Sverige har sedan ett antal år nu befunnit sig i ett lågt
ränteläge. Sedan februari 2014 är riksbankens styrränta negativ. Såväl den svenska riksbanken som den
europeiska centralbanken har genom omfattande köp
av obligationer pressat ner marknadsräntorna. Eftersom Trention lånar ut pengar till andra företag påverkas
företaget givetvis av det allmänna ränteläget. Även
om vissa bedömare pekar på att alltför låga räntor kan
skapa finansiella risker är vår bedömning att låga räntor
i kombination med en god tillgång till kapital gynnar
finansieringsverksamheten.
FORTSATT TILLVÄXT
Utlåningen till företag växer i en mer ojämn takt än hushållens lån. För närvarande ökar företagens upplåning
från svenska banker med cirka 5,1 procent per år. Det är
förhållandevis lågt med tanke på konjunkturen och det
låga ränteläget. Mot den bakgrunden bör utlåningen till
företag framöver öka något framöver.
Samtidigt har Finansinspektionen i Sverige likhet med
många andra länder skärpt kapitalkraven för de svenska
bankerna de senaste åren. Syftet är att minska systemriskerna i banksystemet, men resultatet är också att
bankernas utlåningskapacitet minskat. Det har medfört
att storbankerna i allt högre utsträckning fokuserar på
storföretag snarare än små och medelstora bolag. Det i
sin tur gynnar nischade kreditgivare som Trention.

REPORÄNTAN 2016

5,1%

0,00

-0,25

TILLVÄXTTAKT UTLÅNING TILL FÖRETAG
(december 2016, Riksbankens
finansmarknadsstatistik, SCB)

-0,50
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AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktien och ägarförhållanden
Trentions aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm,
small cap-listan, och handlas under kortnamnet TRENT.
AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Trention AB (publ) (Bolaget) 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 aktiekapitalet 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.
Det finns inga utestående instrument, exempelvis
teckningsoptioner 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.
AKTIEUTVECKLING
Sista betalkurs per den 30 december 2016 som var
årets sista bankdag var 52,00 SEK, vilket gav ett
börsvärde för Trention på 197 MSEK. Den 10 oktober
uppstod en relativt stor kursnedgång vilket huvudsakligen berodde på att hela innehavet i Pilum AB delades ut
till aktieägarna.
Totalt omsattes 2 802 878 aktier under 2016, motsvarande ett värde av cirka 185 MSEK. Det genomsnittliga
antalet aktier omsatta per handelsdag var 11 167. Kursen minskade under året motsvarande cirka 27 procent.
Högsta kurs som noterades under året var 77,5 SEK och
lägsta kurs var 52,00 SEK.

CENTRAL VÄRDEPAPPERSFÖRVARING
Aktierna i Trention är registrerade i ett avstämningsregister 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
UTDELNINGSPOLICY
Det är styrelsens ambition att i framtiden genomföra
utdelningar 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.
Tio största ägarna i Trention AB per 31 december 2016
Antal Aktier

Kapital &
röster %

B.O Intressenter AB

888 808

23%

Hongkong Snowman Technology

644 415

17%

Gunvald Berger

142 328

4%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

129 666

3%

Fredrik Grevelius

100 000

3%

Calamus AB

88 016

2%

Försäkringsbolaget Avanza
Pension

79 651

2%

P.Löfgren Konsult AB

69 000

2%

Land & Berg AB

55 000

1%

Fredrik Isberg

42 582

1%

Övriga

1 548 535

41%

Totalt

3 788 001

100%

2 072

-0,5%

41 472

MILJARDER KRONOR
Utlåning till icke-finansiella
företag i december 2016

RIKSBANKENS STYRRÄNTA
under slutet av 2016

ANTAL SMÅ OCH MEDELSTORA
BOLAG I SVERIGE
(Antal bolag 10-99 anställda,
November 2016, SCB
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FEMÅRSÖVERSIKT

Trention AB ∫ Fem år i sammandrag
RESULTATRÄKNINGAR (TKR)

2016

2015

2014

2013

2012

14 295

1 085

78 816

138

140

-21 764

-32 853

-28 540

-16 078

-14 473

-7 469

-31 768

50 276

-15 940

-14 333

Finansiella poster

-66 585

4 991

418

-2 545

-100 209

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-74 054

-26 777

50 694

-18 485

-114 542

-

-55 913

-18 416

-

-

-74 054

-82 690

32 278

-18 485

-114 542

-

-35 969

-

-

-36 942

-74 054

-118 659

32 278

-18 485

-151 484

2016

2015

2014

2013

2012

Anläggningstillgångar

21 754

108 248

384 130

322 538

349 041

Kortfristiga tillgångar

245 000

78 681

242 790

229 340

202 264

9 286

283 828

5 772

4

620

276 040

470 757

632 692

551 882

551 925

271 486

428 119

546 778

494 900

479 388

4 554

42 638

85 914

56 982

72 537

276 040

470 757

632 692

551 882

551 925

2016

2015

2014

2013

2012

-1 757

-21 158

-2 300

-12 894

-19 159

-278 972

-77 090

8 579

-36 240

62 768

6 187

389 221

-11 510

24 685

-13 170

0

-12 917

10 999

23 833

-29 819

-274 542

278 056

5 768

-616

620

2016

2015

2014

2013

2012

-19,55

-31,32

8,52

-4,88

-39,99

Eget kapital per aktie, kr

71,67

1,13

1,47

1,49

3,64

Utdelning per aktie, kr

21,80

-

-

-

-

Genomsnittligt antal aktier (tusental)

3 788

378 800

370 872

331 085

131 569

Antal aktier vid utgången av året (tusental)

3 788

378 800

378 800

344 414

297 855

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Erhållna/lämnade koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

BALANSRÄKNINGAR (TKR)
TILLGÅNGAR

Kassa/bank
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

KASSAFLÖDE (TKR)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kassaflöde netto

DATA PER AKTIE
Resultat per aktie, kr

1

Beräknat på 3 788 001 aktier för alla jämförelsår

1
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FEMÅRSÖVERSIKT

NYCKELTAL

2016

2015

2014

2013

2012

271 486

428 119

546 778

494 900

479 388

-9 286

-267 432

63 853

46 401

48 867

Avkastning på eget kapital, %

-21,2

-24,3

6,2

-3,8

-29,2

Avkastning på totalt kapital, %

-40,4

-29,5

7,4

-5,2

-51,3

Rörelsemarginal, %

-65,5

0,0

114,1

-48,0

-49,6

-649,7

0,0

73,2

-55,7

-524,1

98,4

90,9

86,4

89,7

86,9

268,0

0

0

0

0

96,3

0,0

0,0

0,0

0,0

9

11

13

10

6

Eget kapital, tkr
Finansiell nettoskuld, tkr

Vinstmarginal, %
Soliditet, %
Engagerbart kapital, mkr
Kapitalengageringsgrad, %
Antal anställda i genomsnitt

Definitioner
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
Årets resultat i procent av genomsnittet av ingående
och utgående eget kapital.

GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER
Det genomsnittliga antalet aktier under året, justerat för
fondemission och split.

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella poster med tillägg av finansiella
kostnader i procent av genomsnittet av ingående och
utgående balansomslutning.

KAPITALENGAGERINGSGRAD
Utlånat kapital i relation till engagerbart kapital.

EGET KAPITAL PER AKTIE
Utgående eget kapital i förhållande till genomsnittligt
antal aktier.
ENGAGERBART KAPITAL
Placerbara tillgångar inklusive likvida medel.
FINANSIELL NETTOSKULD
Räntebärande avsättningar och skulder med avdrag för
likvida medel och kortfristiga placeringar.
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL
Rörelsekapital vid årets slut med avdrag för rörelsekapital vid årets början.

NETTOINVESTERINGAR
Investeringar i anläggningstillgångar med avdrag för
sålda anläggningstillgångar.
RESULTAT PER AKTIE
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt antal
aktier.
RÖRELSEMARGINAL
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.
SOLIDITET
Utgående eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av utgående totalt kapital.
VINSTMARGINAL
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse
VERKSAMHETEN I KORTHET
Trention AB är ett svenskt företag specialiserat på
finansiella lösningar för små- och medelstora företag.
Bolagets ambition är att hitta lösningar som passar
företagens unika behov. Verksamheten delas in i två
ben, en kreditverksamhet och en investeringsverksamhet. Trention erbjuder bland annat företagslån,
bryggfinansiering eller garantier i nyemissioner inom
kreditverksamheten och inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner
sig i en expansionsfas. Bolagets styrka är snabbheten
och flexibiliteten samt erfarenhet av tillväxtbolag inom
en rad olika branscher och verksamheter. När Trention
investerar i ett företag bidrar Bolaget inte endast finansiellt, utan också med strategisk expertis och erfarenhet
som hjälper entreprenören och företagsledningen att
förverkliga sina visioner. Bolaget är noterat på Nasdaq
OMX Stockholm Small Cap (TRENT).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016
• Bolaget bytte namn från Opcon AB till Trention AB
• Trention sålde Saxlund International Holding AB till
Pilum AB
• Vinstutdelning av samtliga aktier i Pilum AB genomfördes
• Ny VD utsedd i Trention, William Heigard
• Ny verksamhet och bolagsordning antagen av extra
bolagsstämma
• Trention avyttrade Boxpower AB och Boxpower International AB – Koncernförhållandet upphörde som
följd av försäljningen
MARKNADEN
Transaktionsmarknaden
En viktig faktor i Trentions fortsatta utveckling är att
genomföra investeringar med värdepotential där Bolaget, i förekommande fall, kan ta en aktiv ägarroll i syfte
vidareutveckla bolagen med fokus på långsiktigt värdeskapande. Möjligheten att genomföra investeringar som
uppfyller Bolagets investeringskriterier påverkas bl.a. av
antalet potentiella investeringsobjekt och konkurrensen
från andra potentiella investerare. Trention bedömer att
det finns ett stort antal noterade och onoterade bolag i
Sverige inom Bolagets målgrupp, vilken innefattar bolag
med varierande storlek och inom ett brett spann av branscher.
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)
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industriella aktörer. Bolaget bedömer att framförallt
de mindre investmentbolagens, och till viss del större
privata investerares, strategier ligger nära Trentions
strategi genom att dessa tar både mindre och större
ägarpositioner i noterade som onoterade bolag med
såväl långsiktiga som kortsiktiga ägarambitioner. Trention
har dock en konkurrensfördel genom sin investeringsstrategi då Bolaget kan diversifiera 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
kreditverksamheten då denna även är ett komplement
och verktyg i Bolagets urvalsprocess i att identifiera nya
investeringsobjekt, 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 procent, delvis som ett svar på den fortsatt
expansiva penningpolitiken som förs av centralbanker
runt om i världen. I mars 2016 sänkte Europeiska centralbanken (”ECB”) styrräntan till noll procent. Utöver att
sänka styrräntor genomför Riksbanken och ECB omfattande köp av tillgångar i värdepappersmarknaderna.
Köpen pressar ned marknadsräntor med längre löptider, men påverkar även andra priser som valutakurser.
Marknadsräntorna har fortsatt sin nedgång under 2016,
efter en viss uppgång under slutet av 2015. Trentions
verksamhet innefattar bland annat utlåning till företag
där räntorna även påverkas av den allmänna räntenivån
på marknaden.
Marknaden för företagskrediter
Utlåningen till svenska icke-finansiella företag, vilka primärt är Trentions framtida kundgrupp, har varierat över
tiden. Beroende på hur kredittillgången från bankerna
sett ut har företag haft olika lätt att få lån. Låneutvecklingen har historiskt följt konjunkturen men med en viss
eftersläpning.
Företag 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 finansiering påverkas bland annat av kostnader, risker och skatteregler.
Olika typer av kapital svarar också mot olika behov i
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företagen, som långsiktig upplåning för investeringar
och kortsiktiga krediter för hantering av kassaflöden.
Behovet av upplåning, och därmed nivån på skuldsättningen, skiljer därför mycket mellan olika branscher.
Trention erbjuder företag kortare rörelsekrediter och s.k.
bryggfinansiering. Den svenska företagskreditmarknaden är mycket stor i förhållande till Bolagets verksamhet. Exempelvis uppgick total utlåning från svenska
banker till svenska icke-finansiella företag till cirka
2 072 miljarder SEK i december 2016 enligt Riksbankens finansmarknadsstatistik.
Marknaden växer
Under 2016 växte utlåningen till företagen med 5,1 procent. Finansinspektionen har skärpt kapitalkraven
och reglerna för de svenska bankerna de senaste åren
vilket kan medföra en ökad utlåning till större bolag
hos bankerna. Detta gynnar nischade kreditgivare som
Trention.
Det är Bolagets uppfattning att marknaden de senaste åren har kompletterats med ett flertal nischade
aktörer som är villiga att erbjuda mer riskvilliga krediter.
Gemensamt för dessa är att räntan på krediterna generellt är högre än den genomsnittliga bankräntan, detta
för att kompensera för en något högre risk.
OMSÄTTNING, KOSTNADER OCH RESULTAT
Efter avyttringarna av samtliga Trentions dotterbolag
under 2016 föreligger inte längre något koncernförhållande i Trention AB vilket medför att endast Trention AB
(tidigare moderbolaget) redovisas för såväl året 2016
som jämförelseperioder. I resultaträkningen har även
en förändring av redovisning av intäkter genomförts där
ränteintäkter från utlåning till kunder omklassificerats
från finansiella intäkter till omsättning. Omklassificering
har även skett av fakturering och kostnader för administrativa tjänster till och från avyttrade dotterbolag,
från nettoomsättning och kostnad sålda varor till övriga
intäkter respektive administrationskostnader. Ändringen
är även utförd för samtliga jämförelseperioder i årsredovisningen. Syftet är att tydligare spegla den förändring i verksamheten som sker i bolaget där fokus bland
annat ligger på utlåning och investeringar.
Nettoomsättningen för helåret 2016 uppgick till 11,4
(0,0) mkr. Ökningen förklaras av den nya verksamheten
som Trention nu bedriver vilken inte fanns i bolaget föregående år. Nettoomsättningen bestod primärt av ränteintäkter från bolagets kreditverksamhet som i sin tur

bestod av utlåning till ett antal företag. Rörelseresultatet uppgick till -7,5 (-31,8) mkr. Det negativa resultatet
var framförallt hänförligt till administrationskostnaderna som uppgick till -18,3 (-27,4) mkr. Före avyttringen
av Saxlund-gruppen, vilket skedde under tredje kvartalet
2016, var kostnaderna i bolaget högre som helhet och
var också påverkade av diverse kostnader som uppstod i
samband försäljningen av dotterföretag. Sedan avyttringen av samtliga dotterbolag har administrationskostnaderna i bolaget minskat.
Finansiella intäkter uppgick till 10,2 (141,0) mkr under 2016 och består av ränta på bolagets icke kommersiellt engagerade medel såsom sparmedel men utgjordes under 2016 främst av en utdelning från dåvarande
dotterbolaget Boxpower AB som under fjärde kvartalet
avyttrades. Utdelningen var inte kassaflödespåverkande.
Finansiella kostnader uppgick under året till -76,8
(-136,0) mkr och utgjordes främst av en nedskrivning
av aktier i dotterbolag om -67,1 mkr vilka uppstod i
samband med avyttringen av Saxlund-gruppen. Utöver
detta ingår även en justering av den beslutade utdelningen av Pilum-aktier som bolaget redovisade under
tredje kvartalet 2016 där marknadsvärdet minskade på
utdelningsbara tillgångar. Den beslutade utdelningen
per den 30 september uppgick till 90,9 mkr och till 82,6
mkr per 11 oktober då utdelningen slutligen skedde till
dess verkliga värde. Skillnaden påverkade resultatet
negativt med 8,3 mkr vilket kommunicerades i rapporten för tredje kvartalet 2016. Denna justering var inte
kassaflödespåverkande.
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick
till -74,1 (-26,8) mkr och resultat efter skatt uppgick till
-74,1 (-118 659) mkr.
KASSAFLÖDE, LIKVIDA MEDEL, FINANSIERING OCH
FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick
under 2016 till -1,8 (-21,2) mkr. Ökningen jämfört med
föregående år utgjordes huvudsakligen av ett positivt
räntenetto och minskade administrationskostnader.
Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive
förändring av rörelsekapital uppgick till -280,7 (-98,2)
mkr, vilket huvudsakligen var ett resultat av att bolaget
engagerat mer kapital i kreditverksamheten under 2016
Kassaflödet från investeringsverksamheten var 6,2
(389,2) mkr och från finansieringsverksamheten 0,0
(-12,9) mkr.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar upp-
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gick till 0,4 (0,0) mkr.
Likvida medel uppgick per den 31 december 2016 till
9,3 (283,8) mkr.
Räntebärande tillgångar utöver likvida medel uppgick
till 263,9 (35,3) mkr, varav 5,2 mkr avser en fordran för
en överenskommen försäljning av en maskin till ett av
bolagets tidigare dotterbolag. De räntebärande skulderna uppgick till 0,0 (0,0) mkr vid utgången av perioden.
Bolaget har fortsatt väsentliga skattemässiga underskottsavdrag i Sverige som uppgår till cirka 434 mkr.
Underskottsavdragen redovisas inte i balansräkningen.
AVVECKLAD VERKSAMHET UNDER 2016
Efter avyttringarna av samtliga Trentions dotterbolag
under 2016 föreligger inte längre något koncernförhållande vilket medför att endast Trention AB redovisas för
såväl året 2016 som jämförelseperioder.
Den 31 maj 2016 offentliggjorde Trention AB ett
pressmeddelande med information om att Bolaget
ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Bolagets
helägda dotterbolag Saxlund International Holding AB
till Pilum AB (”Pilum”), listat på Nasdaq First North. Efter
transaktionen som godkändes på extra bolagsstämma
den 22 juli 2016 uppgick Trentions ägande i Pilum till
cirka 88,88 procent av aktierna och rösterna. En efterföljande extra bolagsstämma den 27 september 2016
i Trention beslutades att dela ut samtliga aktier i Pilum
till aktieägarna enligt de så kallade Lex ASEA-reglerna.
Utdelningen slutfördes den 11 oktober 2016.
Vid avtalstillfället uppgick köpeskillingen till 120
mkr motsvarande 33,4 kronor per aktie. Köpeskillingen
erlades i form av vederlagsaktier i Pilum AB, som vid
tillträdesdagen den 31 augusti var värderade till 24,0
kronor per aktie, motsvarande 86,1 mkr samt 17,8 mkr
i form av en räntebärande revers. Reversen löper med
en ränta om STIBOR (90) + 5,0 procent och förfaller till
betalning den 30 juni 2019. Till säkerhet för betalning
har Trention erhållit pant i samtliga aktier i Saxlund
International Holding AB. Trention har också ställt ut ett
ettårigt lån om 20,0 mkr till de sålda bolagen, som löper
med en ränta om STIBOR (90) +5,0 procent. Trention
har således totala fordringar på Pilum AB om 37,8 mkr
efter transaktionen.
Under fjärde kvartalet avyttrade även Trention samtliga aktier i Boxpower AB och Boxpower International
AB. Verksamheten i dessa bolag var mycket begränsad
och hade inte någon väsentlig påverkan på Trentions
finansiella ställning.
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HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Trention offentliggjorde en bolagsbeskrivning med
anledning av den förändrade verksamheten. Nasdaq
Stockholm tog bort observationsnoteringen för bolagets
aktier. Bolagsbeskrivningen finns att läsa på www.trention.se
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Under 2016 har ett antal transaktioner skett med närstående. För ytterligare information hänvisas till not 7
på sidan 39.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Antal anställda uppgick vid årets slut till 5 (10) personer.
William Heigard blev utsedd till ny VD för Trention under
fjärde kvartalet. William var tidigare CFO i Trention och
kommer närmast från spelleverantören NetEnt AB, där
han bland annat arbetat som ansvarig för Investor Relations, Business Control och Corporate Strategy. Dessförinnan har William arbetat inom Corporate Finance på
Avanza Bank.
RISKFAKTORER
Trentions riskbedömning utgår ifrån bolagets finansiella
mål om tillväxt och lönsamhet. Efter försäljningen av
Trentions samtliga dotterföretag under 2015 och 2016
har verksamheten och riskbilden väsentligt ändrat karaktär. Risk är en central del av bolagets nya verksamhet
då företagets investeringar och finansiella transaktioner
innebär att risker tas i syfte att generera avkastning.
Värdepotentialen i relation till bedömd risk är avgörande för Trentions investeringar och placeringar. Grundlig
analys av relationen mellan risk och avkastning ligger
därför alltid till grund för bolagets transaktioner.
Trentions kredit-, -investerings, och riskpolicy har
till syfte att ge riktlinjer för hur Trention skall hantera
och kontrollera effekterna av de risker som företagets
investeringar, krediter och finansiella transaktioner ger
upphov till.
Trentions riskstrategi för kredit- och investeringsverksamheten
1.
2.

Samtliga bolagets krediter och investeringar skall
godkännas av bolagets placeringskommitté
För kreditverksamheten skall inte Trention placera
mer än 20 procent av bolagets totala placeringsmedel till ett och samma bolag och säkerhet. Vid
det fall underliggande säkerhet skiljer sig kan taket
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3.
4.
5.
6.

7.

höjas vid noggrann utvärdering. Godkännande krävs
då från ytterligare en styrelseledamot.1
Trentions kredit och investeringsverksamhet skall
diversifieras genom placeringar i olika branscher
och bolag
Placeringar för såväl kredit- som investeringsverksamhet skall ske i noterade och onoterade bolag
Placeringar inom kredit- och investeringsverksamheten skall ske i svenska företag
Trention skall alltid utföra en noggrann analys av
placeringsobjektens ekonomi, finansiella ställning
samt tillse att tillfredsställande säkerhet föreligger
inom kreditverksamheten. En kreditupplysning skall
alltid genomföras.
Samtliga investeringar och krediter skall rapporteras till styrelsen

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 verksamhet, 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 uppmanas därför att, utöver
den information som ges i Bolagsbeskrivningen, göra
sin egen bedömning av nämnda och potentiella tillkommande riskfaktorer och deras betydelse för den framtida utvecklingen. För finansiella riskfaktorer som kan
påverka Trentions verksamhet vänligen se not1, punkt 3
på sidan 34.
VERKSAMHETS- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER
Makroekonomiska förhållanden kan påverka investeringsverksamheten
Det allmänna ekonomiska klimatet och rådande marknadsförhållanden kan påverka Trention och dess investeringsverksamhet. En försvagad ekonomi eller långvarig konjunkturnedgång kan påverka värdet av Trentions
framtida ägarpositioner och/eller utgivna krediter
1

negativt och därmed även påverka kursen på Bolagets
aktier i samma riktning. Makroekonomiska förhållanden
kan därmed ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt
ställning i övrigt.
Risker relaterade till Bolagets investeringsinriktning
Enligt Trentions investeringskriterier ska Bolagets
investeringar ske i små och medelstora 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, beroende på om
det för Trention är större eller mindre ägarpositioner,
bland annat är beroende av Trentions möjligheter att
påverka portföljbolagens operativa, finansiella och/eller
strategiska position respektive portföljbolagens styrelse
och ledningsgruppers förmåga att genomföra värdeskapande processer. Hur väl Trention lyckas i val av enskilda
portföljbolag samt Bolagets möjligheter att påverka
portföljbolagen i en värdeskapande riktning blir därför avgörande för Bolagets möjlighet att uppnå god avkastning.
Risker relaterade till innehav i noterade bolag
Olika faktorer, såsom ett förändrat ränteläge, inflation
eller försämrade marknadsförhållanden i övrigt, kan
förändra värderingen av eventuella noterade innehav i
negativ riktning och därmed även negativt påverka Trention. Bolaget kan även komma att påverkas negativt om
bristande likviditet försvårar avyttringen av eventuella
noterade innehav eller om avyttringar medför att värdet
på kvarvarande innehav minskar. Om marknadsvärdet på
noterade innehav sjunker eller sådana innehav avyttras
med förlust kan det ha en väsentlig negativ inverkan på
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Risker relaterade till innehav i onoterade bolag
Onoterade innehav kan innebära en högre likviditetsrisk
eftersom 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. Onoterade innehav kännetecknas även
generellt sett av sämre finansiell och operationell insyn

Bolagets kreditpolicy antogs i september 2016, varför krediter som utgivits innan dess kan avvika från Bolagets kreditpolicy
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och kan därmed innebära högre företagsspecifika risker.
Bristande likviditet eller avyttringar med förlust kan ha
en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
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
betalningsåtaganden. 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 betalningsåtaganden vid
en viss tidpunkt, indirekt genom risken att eventuella
framtida portföljbolag inte kan uppfylla sina respektive
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
förändringar 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
För det fall låntagarna inte fullgör sina förpliktelser kan
det medföra en väsentligt negativ inverkan på Bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kreditrisker avser risker för att Bolaget inte erhåller betalning
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 företagskrediter är nedgång i konjunktur,
vilket kan få en negativ effekt på företagens återbetalningsförmåga, och risken för att Bolaget blir utsatt av
bedrägerier. I Bolagets kreditportfölj finns ett antal engagemang av större omfattning och/ eller som innebär
exponering mot specifika branscher och/ eller geografiska områden, vilket medför särskild riskexponering och
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konjunkturkänslighet mot dessa kredittagare, branscher
och områden. I händelse av bristande fullgörelse från
kredittagares sida, eller om de säkerheter som Bolaget
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. Företagskrediter kan säkerställas genom
pantbrev i aktier, garantier, 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 verksamhet, 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. Trentions likvida medel är normalt placerade som
kontanta medel i bank där räntorna kan sjunka vilket
kan medföra minskade intäkter för Trention. Är räntan
negativ skulle detta även innebära ökade kostnader för
Trention. Värdet på Trentions investeringar i onoterade
och noterade bolag är också exponerat för ränterisk,
men denna bedöms som låg då stigande räntor (och
därmed stigande avkastningskrav) normalt 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. Motpartsrisken 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 förpliktelser. Motpartsrisk
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. Per den 31 december 2016 har
inte några motpartsrisker realiserats i Trention, men om
så skulle ske i framtiden kan det ha en väsentlig negativ
effekt på Trentions verksamhet, 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.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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
affärsverksamhet. 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 händelse 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.
Bolagets värdeutveckling
Trentions värde är beroende av utvecklingen av de
lånekrediter 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 eller att Bolaget framgångsrikt
lyckas realisera innehaven eller tillgångarna. Det finns
således en risk för att aktieägare inte återfår det investerade kapitalet i Bolaget.
Beroende av nyckelpersoner
Det är viktigt för Trention att attrahera och behålla kvalificerad personal och ledning. Nyckelpersoner bedöms ha
en betydande inverkan på bolagets framtida framgång.
Om nyckelpersoner lämnar Trention eller om Trention
inte kan attrahera kvalificerad personal kan detta få
negativa konsekvenser för bolaget.
RISKER RELATERADE TILL TRENTIONS AKTIER
Aktien kan komma att handlas med
substansrabatt
Enligt Trentions nya verksamhetsinriktning kan investeringar bland annat komma att göras i noterade som
onoterade bolag. Aktiekursen i Bolaget påverkas av en
rad olika faktorer, både sådana som är direkt relaterade
till Bolagets verksamhet och sådana som ligger utanför
Bolagets kontroll. Aktiekursen 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.
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 tillbaka sitt investerade kapital. Trentions
aktiekurs kan komma att fluktuera till följd av bland
annat resultatvariationer i Bolagets 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 Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell
information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant 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. Sådana 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 försäljning 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 påverka bland annat sådana angelägenheter
som är föremål för omröstning på bolagsstämma. En
aktieägarkoncentration 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 Bolaget 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 aktiekursen
negativt.
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Bolagsstyrningsrapport
Trention AB (publ), (Org.nr. 556274-8623), med säte
i Stockholm, är ett svenskt publikt bolag noterat på
Nasdaq OMX Stockholm Small Cap. Bolaget investerar i
små- och medelstora expansiva företag och hjälper även
företag med olika finansiella lösningar. Utöver de regler
som följer av lag eller annan författning tillämpar bolaget
Svensk kod för bolagsstyrning (www.bolagsstyrning.se).
Bolagsstyrningsmodell Trention AB
Aktieägare

Revisor

Årsstämma

Styrelse

Placeringskommité

VD

Ledning

AKTIER OCH AKTIEÄGARE
Bolaget hade vid utgången av 2016 cirka 5 400 aktieägare, en minskning med cirka 1 500 under året. Största
ägare var Mats Gabrielsson genom bolag, främst B.O.
Intressenter AB och privat med sammanlagt cirka 23,5
procent. Näst största ägare var Hong Kong Snowman
Technology Ltd. med 17,0 procent.
Det totala antalet utestående aktier i Trention Aktiebolag (publ) uppgår vid utgången av året till 3 788 001,
vilket är en minskning jämfört med föregående år då antalet aktier uppgick till 378 800 110. Bolaget genomför-
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de en sammanläggning av aktier 1:100 där sista dagen
för handel i Trentions aktie före sammanläggningen var
onsdag den 18 maj 2016. Samtliga aktier är av samma
aktieslag och har samma rätt avseende röststyrka och
utdelning. Med anledning av Trentions förändrade verksamhet under 2016 beslutade Nasdaq Stockholm den 1
juni 2016 att observationsnotera Trentions aktie till dess
att styrelsen återkommit med mer utförlig information
om Bolagets framtida verksamhet. Den 26 januari 2017
offentliggjorde Trention en bolagsbeskrivning varpå
Nasdaq Stockholm tog bort observationsnoteringen för
bolagets aktier. Bolagsbeskrivningen återfinns på www.
trention.se.
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämman är Trentions högsta beslutande organ.
Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämma. Årsstämma ska hållas
inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På
årsstämman behandlas 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 behandlas,
innehållande information om anmälan för deltagande,
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.
Årsstämma 2016
Årsstämman 2016 hölls den 7 maj i Stockholm. På
stämman var 44,74 procent av samtliga röster och
aktier representerade. Av bolagets styrelseledamöter
var fem av sex närvarande, bolagets revisor, verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
Vid årsstämman i Trention den 7 maj 2015 beslutades
att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av Kenneth
Eriksson, Mats Gabrielsson, Rolf Hasselström, Bengt E
Johnson samt nyval av Per-Olov Karlsson samt Xiong
Lin. Till styrelseordförande valdes Mats Gabrielsson.
Stämman beslutade även att bolaget inte ska ha någon
valberedning. Styrelsen bemyndigades av årsstämman
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att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet har inte utnyttjats. För mer information
om årsstämman 2016, besök Trentions webbsida (www.
trention.se) där samtliga dokument för stämman finns
tillgängliga, liksom protokoll från stämman.
Extra bolagsstämmor 2016
•
Den 22 juli 2016 hölls en extra bolagsstämma
i Stockholm. På stämman var 43,92 procent av
samtliga röster och aktier representerade. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
försäljning av dotterbolaget Saxlund International
Holding AB till Pilum AB.
•
Den 27 september 2016 hölls en extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman beslutade om utdelning
av bolagets aktier i Pilum AB. Stämman beslutade
också om ändring av bolagets verksamhetsföremål
innebärande att bolagsordningen ändras. Anledningen var den förändrade verksamheten efter
utdelningen av aktierna i Pilum AB. Verksamhetsföremålet ändrades till: Bolaget skall äga och förvalta
fast och lös egendom samt bedriva kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Årsstämma 2017
Årsstämman 2017 äger rum i Stockholm den 18 maj
2017. Kallelse till stämman kommer att finnas tillgänglig
på bolagets webplats (www.trention.se) i god tid före
stämman, tillsammans med samtliga dokument inför
stämman.
VALBEREDNING
Bolaget har inte någon valberedning, vilket utgör en
avvikelse från koden. Detta har skett som ett led i att
minska administrationen inom bolaget för att öka fokus
på intäktsbringande verksamhet och spara resurser.
STYRELSE
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Trentions
organisation och förvaltning genom att fastställa mål
och strategi för verksamheten, utvärdera den operativa
ledningen, samt säkerställa system för uppföljning och
kontroll av fastställda mål. Det är också styrelsens uppgift att se till att det finns en tillfredsställande kontroll

av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som
gäller för bolagets verksamhet samt att erforderliga
etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande. Styrelsen ska även säkerställa att bolagets informationsgivning är korrekt, relevant, tillförlitlig och präglad av
transparens. Mellan årsstämmor är styrelsen bolagets
högsta beslutande organ.
Trentions styrelse består av sex ordinarie av årsstämman valda ledamöter. En presentation av styrelsens
ledamöter återfinns på sidan 22 i bolagsstyrningsrapporten.
Per den 31 december 2016 var tre av de bolagsstämmovalda ledamöterna oberoende i förhållande till
bolaget och bolagsledningen vilket inte utgör en majoritet och innebär således en avvikelse från koden. Rolf
Hasselström anses inte vara oberoende i förhållande
till bolaget och bolagsledningen då Rolf varit anställd i
Trention under de tre senaste åren. Tre av sex ledamöter
är att anse som oberoende i förhållande till bolagets
större aktieägare. Samtidigt finns inga andra kopplingar mellan de två stora ägargrupperingarna i företaget,
Mats Gabrielsson och Snowman. Fram till och med den
30 november 2016 var även Rolf Hasselström tillförordnad VD i Trention och var därmed beroende i förhållande
till bolaget fram till detta datum.
STYRELSENS ORDFÖRANDE
Ordförande i styrelsen utses av årsstämman. Mats
Gabrielsson utsågs på årsstämman 2016 till styrelsens
ordförande. Ordförandens uppgift är att organisera
styrelsens arbete så att det bedrivs effektivt och att
styrelsen fullgör sina åtaganden. Det innefattar även
att organisera och leda styrelsens arbete för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för arbetet, se till att nya
styrelseledamöter genomgår erforderlig introduktionsutbildning, att styrelsen fortlöpande uppdaterar och
fördjupar sina kunskaper om bolaget, branschen och
dess utveckling, ansvarar för kontakter med ägarna och
förmedlar synpunkter från dem till styrelsen. Ordföranden ska också tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete
och fastställer i samråd med verkställande direktören
förslag till dagordning för styrelsens sammanträden.
Styrelsens ordförande har också i uppgift att kontrollera
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att styrelsens beslut verkställs samt ansvarar för att
styrelsens arbete utvärderas årligen. Ordföranden ska
också utgöra ett stöd för verkställande direktören.
STYRELSEARBETET
En arbetsordning för styrelsen ska fastställas årligen
på det konstituerande mötet efter ordinarie årsstämma.
Arbetsordningen innehåller bland annat uppgifter om
ansvarsfördelningen mellan styrelsen, ordföranden
och verkställande direktören. Styrelsen har inrättat en
placeringskommitté vars syfte är att godkänna samtliga
Trentions investeringar och krediter. Utöver detta har
styrelsen valt att inte inrätta några ytterligare 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 organisationen. Bolagets finanspolicy
beslutas av styrelsen. Styrelsen har en delvis fast dagordning för varje möte. Bolagets verkställande direktör
deltar i styrelsemötena som föredragande. Dessutom
kan andra tjänstemän i bolaget vara föredragande.
Enligt koden ska styrelsen se till att antingen bolagets
halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt granskas
av bolagets revisor. Trentions niomånadersrapport har
under 2016 översiktligt granskats av bolagets revisor.
Under 2016 hölls 11 protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har också träffat bolagets revisorer utan
deltagande från någon i bolagsledningen. Vid de fasta
styrelsemötena presenterar vd dessutom verksamhet,
ekonomi och marknadsläge.
Frågor som styrelsen har behandlat under 2016,
förutom uppföljning av den löpande verksamheten och
fastställande av budget för det kommande året, har
framförallt varit inriktade kring försäljningen av Saxlund
International Holding AB, Boxpower AB och Boxpower
International AB, koncernens/bolagets finansiering,
uppföljning av omstrukturerings- och besparingsprogram samt koncernens/bolagets framtida strategi,
verksamhet och struktur.
Styrelsens ordförande ansvarar för att leda och
utveckla styrelsearbetet. Den process som finns för att
utvärdera styrelsens och den verkställande direktörens
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arbete, som under flera år bestått av en återkommande
enkät och samtal mellan ordförande och ledamöter, har
efter valberedningens avskaffande begränsats till en
dialog mellan ordförande och ledamöter. Styrelsen har
också utan närvaro av bolagsledningen utvärderat vd:s arbete.
På årsstämman 2016 valdes följande ledamöter
Funktion

Närvaro vid möten
2016

Mats Gabrielsson

Styrelseordförande

11 (11)

Rolf Hasselström

Styrelseledamot

11 (11)

Kenneth Eriksson

Styrelseledamot

11 (11)

Bengt E Johnson

Styrelseledamot

11 (11)

Per-Olov Karlsson*

Styrelseledamot

8 (8)

Xiong Lin*

Styrelseledamot

2 (8)

Inom parentes anges hur många möten ledamoten innehade rätten att delta vid.
*Valdes in i styrelsen vid årsstämman maj 2016.

Ersättning till styrelsen 2014-2016
2016

2015

2014

Styrelseordförande

(tkr)

150

150

150

Styrelseledamot

100

100

100

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ANTAGNA AV ÅRSSTÄMMAN 2016
Styrelsen har inte inrättat något ersättningsutskott
utan bedömt att styrelsen som helhet ska delta i såväl
beredning som beslut av ärendena.
Ersättningen till verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare ska utgöras av en kombination av fast lön, långsiktigt incitamentsprogram,
pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid
uppsägning/avgångsvederlag. Ledande befattningshavare kan erbjudas rörlig ersättning. Sådan ersättning ska maximalt uppgå till två månadslöner och ska
baseras på uppnådda resultatmål. Den sammanlagda
ersättningen bör vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt ska vara baserad på prestation. Den
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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. Pensionsförmåner 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 24 månader
för verkställande direktören och 12 månader för övriga
ledande befattningshavare. Styrelsen har rätt att frångå
dessa riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
RIKTLINJER BESLUTADE AV STYRELSEN OCH
FÖRESLAGNA TILL ÅRSSTÄMMAN 2017
För årsstämman 2017 har styrelsen föreslagit att
uppsägning från bolagets sida gäller en uppsägnings
tid om längst 6 månader för verkställande direktören
och längst sex månader för övriga ledande befattningshavare.Utöver uppsägningstid kan det förekomma
avgångsvederlag. Uppsägningstid och avgångsvederlag
ska dock sammanlagt inte överstiga motsvarande 12
månadslöner. Utöver fast lön kan rörlig ersättning utgå
om maximalt 65% av den fasta lönen för Verkställande
direktören och baseras på faktiska utfall i förhållande till
uppsatta finansiella mål. I särskilda fall ska styrelseledamöter kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete.
Detta skall godkännas av styrelsen.
I övrigt har styrelsen föreslagit att anta samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
föregående år. Det fullständiga förslaget avseende riktlinjer återfinns på bolagets hemsida, www.trention.se.
Placeringskommitté
I samband med förändringen av verksamheten i Trention AB har en placeringskommitté upprättats. Samtliga
Trentions placeringar och krediter ska i första hand
alltid godkännas av placeringskommittén. Kommittén
utgörs av styrelseordförande och ytterligare en styrelseledamot samt verkställande direktör. För närvarande
utgörs placeringskommittén av William Heigard (VD),
Mats Gabrielsson (styrelseordförande) och ytterligare
en ledamot som bestäms beroende på karaktären av
investeringen, exempelvis efter bransch eller verksam-

het. Samtliga investeringar och krediter ska rapporteras
till styrelsen och vid investeringar som överstiger 10
procent av bolagets placeringsmedel krävs styrelsebeslut. För kreditverksamheten ska krediter som överstiger
20 procent godkännas av ytterligare en styrelseledamot.
INSTRUKTION FÖR VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Styrelsen har utarbetat och fastställt en instruktion
avseende verkställande direktörens uppgifter och
ansvarsområden samt åtaganden gentemot styrelsen.
Verkställande direktören är ansvarig för att inom ramen
för aktiebolagslagen, bolagets affärsplan, instruktionen
för verkställande direktören samt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, leda och utveckla bolaget samt handha den löpande förvaltningen av bolagets
angelägenheter. I det interna arbetet ska verkställande
direktören bland annat övervaka att bolagets organisation är affärsmässig och effektiv, tillse att den interna
kontrollen är ändamålsenlig och effektiv, implementera
bolagets strategi och mål samt bearbeta och föreslå kvalitativa och kvantitativa mål för bolagets olika
affärsenheter. Gentemot styrelsen ska verkställande
direktören fortlöpande och inför varje ordinarie styrelsemöte upprätta, sammanställa och framlägga uppgifter
som styrelsen efterfrågar vid bedömning av bolagets
ekonomiska situation, såsom rapporter, nyckeltal och
kommentarer, förslag till affärsplan, marknadsplan, budget, prognoser, bokslut, delårsrapporter och årsredovisning.
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 granskningen 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. Bolagets revisorer deltog under 2016 vid
ett styrelsemöte. Vid årsstämman 2016 omvaldes Ernst
& Young AB, E&Y, för en period om ett år. Ersättning till
revisorn framgår av not 4 på sida 36.
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Styrelse

MATS GABRIELSSON
Styrelseordförande Född 1950, Civilekonomexamen från HHS. invald 2005, ordförande
sedan 2016 samt åren 2005-2012.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i B.O. Intressenter AB, City Dental i Stockholm AB och
Gabrielsson Invest AB m.fl. , Styrelseledamot i
Bofast AB, Music Network Records Group AB,
Rapid Säkerhet AB m.fl.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i MNW
Music AB, Golden-Cut Yachts AB. Styrelseledamot i Svenska Rotor AB, Tamm & Partners
Fondkommission AB m.fl.
Innehav i Trention: 972 444 aktier direkt och
indirekt via familj samt bolag.

ROLF HASSELSTRÖM
Styrelseledamot Född 1951, Civilekonomexamen från HHS, Invald 2005
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i
Calamus AB, Calamus Invest AB, Ciennce AB
och Pilum AB. Styrelseledamot i AirPower
Group Inc., Calamus Holding AB, Fujian Opcon
Energy Technology Co. Ltd., Landström
arkitekter AB, Saxlund International Holding
AB, Opcon Compressor System AB (även VD i
bolaget) och Opcon Energy System AB (även
VD i bolaget), RMH Holding AB (även VD i
bolaget) m.fl.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i GEP
Action AB, GEP Communication Group AB,
Music Network Records Group AB m.fl. Styrelseledamot i Calamusgruppen AB, Catella
Förmögenhetsförvaltning AB m.fl.

KENNETH ERIKSSON
Styrelseledamot Född 1959, Ekonomiexamen från Stockholms Universitet,
Invald 2005
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bofast
AB, Inerventions AB, Rapid Säkerhet AB,
Allybis AB, Music Network Records Group AB,
Hallstahammar Fast. AB m.fl. Styrelseledamot i B.O. Intressenter AB, Gabrielsson Invest
AB (även VD i bolaget), Pilum AB m.fl.
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i
Rapid Larmcentral AB, MNW Music AB m.fl.
Styrelseledamot i Svenska Capital Oil AB,
Tamm & Partners Fondkommission AB,
TUTGRA AB.
Innehav i Trention: -

Innehav i Trention: 88 891 aktier direkt och
indirekt via familj och bolag.

PER-OLOV KARLSSON
Styrelseledamot Född 1947, Ekonomistudier
vid Stockholms Universitet, Invald 2016

BENGT E JOHNSON
Styrelseledamot Född 1940, Civilingenjörsexamen från KTH, Invald 1997

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AMF Fastigheter AB, Pilum AB, St Eriks Ögonsjukhus
AB, Västerkulla Hotell Holding AB m.fl.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aktiebolaget Somas Ventiler, CS Produktion AB och
Somas Instrument AB,

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i
Folktandvården Stockholms län AB och
Tyresö Bostäder Aktiebolag. VD för
Strawberry Properties AB och Home
Properties AB.
Innehav i Trention: -

SID 22

XIONG LIN
Styrelseledamot Född 1981, Kandidatexamen i engelska från Minjiang University,
Kina, Invald 2016

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i
Matkultur i Säffle Aktiebolag.

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

Innehav i Trention: -

Innehav i Trention: -

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Ledande befattningshavare och revisor

WILLIAM HEIGARD
Verkställande direktör Född 1982, anställd
sedan 2016

CLAES PALM
Ekonomichef Född 1962, anställd sedan
2013

William var tidigare CFO i Trention och kommer närmast från spelleverantören NetEnt
AB, där han bland annat arbetat som ansvarig för Investor Relations, Business Control
och Corporate Strategy. Dessförinnan har
William arbetat inom Corporate Finance på
Avanza Bank. William har en magisterexamen
i ekonomi från Stockholms Universitet.

Claes kommer närmast från Haldex AB
där han arbetat som redovisningschef och
controller. Claes har studerat ekonomi på
University of San Diego i USA.
Innehav i Trention: 200 aktier

Innehav i Trention: 1 000 aktier

REVISOR
Vid årsstämman 2015 valdes Ernst & Young
AB till bolagets revisor. På årsstämman den 5
maj 2016 omvaldes Ernst & Young intill nästa
årsstämma 2017. Huvudansvarig revisor
är Björn Ohlsson, auktoriserad revisor och
medlem i FAR.
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INTERN KONTROLL
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, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom
styrelsens arbetsordning, instruktion till verkställande
direktören samt övriga interna policyer och riktlinjer. Bolagets policyer uppdateras och fastställs årligen på ett
konstituerande styrelsemöte. Efterlevnaden av Bolagets
policyer följs årligen upp och avrapporteras till styrelsen.
Riskbedömning
Trention arbetar aktivt med riskbedömning och riskhantering 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 investerings- och kreditpolicy. Riskhantering
sker genom månatliga/löpande kontrollaktiviteter, både
i form av förebyggande aktiviteter (policyer och instruktioner) och upptäckande aktiviteter (avstämningar). För
komplett beskrivning av risker som påverkar Trention, se
avsnittet Riskfaktorer på sid 14.
Kontrollaktiviteter
Risker avseende finansiell rapportering har hanterats via
olika kontrollaktiviteter. För att hantera riskerna har ytterligare översyn gjorts av t.ex. automatiserade kontroller i IT-baserade system som hanterar behörigheter och
attesträtt. Säkerställande har skett av att utbetalningar
via bank eller uttag endast kan ske av två i förening.
Rapportering och ekonomiska analyser har utvecklats
för att ge en kontinuerlig uppföljning av resultat samt
uppföljning mot budget och prognoser.
Samtidigt har Bolaget implementerat ett nytt affärssystem. Tillsammans med den vidareutveckling av
redovisningssystemet som skett under det senaste året
förväntas det ge ytterligare möjligheter att öka kvaliteten vad avser den finansiella rapporteringen och den
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ekonomiska analysen. Bolaget har även implementerat
nya processer och rutiner avseende den nya verksamheten som innefattar bland annat krediter och investeringar.
Under 2016 har ekonomiavdelningen minskats med
anledning av försäljning av dotterbolag. Samtidigt har
det nya affärssystemet tagits i bruk vilket har stärkt den
finansiella uppföljningen och kontrollen. Kontrollaktiviteter omfattar från granskning och uppföljning av resultatutfall till specifika kontoavstämningar.
Områden som omfattas av kontrollaktiviteter är exempelvis:
•
behörigt godkännande av affärstransaktioner
•
affärssystem som påverkar den finansiella rapporteringen inklusive verifikationshantering
•
redovisningsprocessen inklusive bokslut och dess
överensstämmelse med tillämpliga regelverk i
form av god redovisningssed, tillämpliga lagar
och förordningar samt krav på noterade bolag
men också för att säkerställa korrekta beslutsunderlag för styrelse och ledning
•
väsentliga och ovanliga eller komplicerade
affärstransaktioner samt affärstransaktioner
eller värderingar av tillgångar eller skulder som
inrymmer väsentliga element av bedömning.
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 togs i bruk i början av 2016
vilket har underlättat intern kommunikation av ekonomisk information, policys och riktlinjer.
Uppföljning/övervakning
Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som
företagsledningen lämnar. Uppföljning inbegriper såväl
uppföljning av månatliga finansiella rapporter mot
budget och mål som rapportering på styrelsemöten. Bolagets policys och instruktioner utvärderas och uppdateras minst årligen med avseende på ändamålsenlighet
och funktionalitet, eller oftare vid behov. Ekonomiavdelning och ledning analyserar kontinuerligt den ekonomis-
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ka rapporteringen för bolaget. 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 redovisningen 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 försäljningen av tidigare verksamheter har medfört
och de följder det får för strategi och organisation av
verksamheten. Styrelsen har mot bakgrund av det fattat
beslut om att det inte föreligger något behov av att
införa en särskild granskningsfunktion (internrevisionsfunktion).
Föreslagen utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016 utan att den ansamlade vinsten i sin
helhet överförs i ny räkning.
Styrelsens förslag till vinstdisposition 2016 (kr)
Balanserade vinstmedel1

283 165 994

Årets resultat

-74 054 619

Summa

209 111 375

Inklusive överkursfond.

1

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt sammanställningar av eget kapital med
tillhörande noter och tilläggsupplysningar, vilka utgör en
integrerad del av denna årsredovisning.
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Resultaträkning
(TKR)
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Administrationsomkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Not

2016

2015

2

11 399

-

2

2 896
-18 268
-3 496
-7 469

5 947
-27 415
-10 300
-31 768

10 220
-76 805
-74 054

141 024
-136 033
-26 777

-74 054

-55 913
-82 690

-74 054

-35 969
-118 659

-19,55

-31,32

3, 4, 5, 6, 7
8

9
10

Erhållna/lämnade koncernbidrag
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat1
Resultat per aktie, kr

Utgör även totalresultat då det saknas övrigt resultat.

1
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Balansräkning
(TKR)

Not

2016

2015

12

228
228

443
443

13

21 526
21 526
21 754

91 100
16 705
107 805
108 248

273
236 640
6 658
1 429
245 000

24 821
1 644
44 140
3 432
4 321
323
78 681

Kassa/bank
Summa omsättningstillgångar

9 286
254 286

283 828
362 509

SUMMA TILLGÅNGAR

276 040

470 757

50 001
12 374
62 375

473 500
12 374
485 874

275 296
7 869
-74 054
209 111
271 486

275 296
-214 392
-118 659
-57 755
428 119

287
872
3 395
4 554

5 769
16 396
1 176
19 297
42 638

276 040

470 757

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga tillgångar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga tillgångar
Kortfristiga finansiella fordringar
Kundfordringar
Fordringar på koncernföretag
Skattefordran
Kommersiell kortfristig utlåning
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet kapital

14

15

16

17

Balanserad vinst
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
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Förändringar i eget kapital
(TKR)
Ingående balans per 2015-01-01
Totalresultat
Årets resultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Utgående balans per 31 december 2015
Total resultat
Årets resultat
Summa totalresultat1
Transaktioner med aktieägare
Nedsättning av aktiekapital
Utdelning av aktier i Pilum AB
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2016

Är lika med årets resultat då övrigt resultat saknas.

1
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Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

473 500

12 374

275 296

-214 392

546 778

0
0

0
0

0
0

-118 659
-118 659

-118 659
-118 659

473 500

12 374

275 296

-333 051

0
428 119

0
0

0
0

0
0

-74 054
-74 054

-74 054
-74 054

-423 499
-423 499
50 001

0
12 374

0
275 296

423 499
-82 579
340 920
-66 185

-82 579
-82 579
271 486
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Kassaflödesanalys
(TKR)

2016

2015

-7 469
10 220
-76 805
-

-31 768
4 421
-4 383
-

91 678
-19 381
-1 757

376
10 196
-21 158

1 371
-250 198
-5 482
-24 663
-280 729

-1 344
-35 087
-1 586
-39 073
-98 248

-428
146
-5 023
11 492
6 187

400 000
-10 779
389 221

-

42 100
-55 017
-12 917

Kassaflöde totalt

-274 542

278 056

Likvida medel vid årets början
Kassaflöde totalt
Likvida medel vid årets slut

283 828
-274 542
9 286

5 772
278 056
283 828

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansiella intäkter1
Finansiella kostnader1
Betald inkomstskatt
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet:
Avskrivningar / nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring externa kundfordringar
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring externa leverantörsskulder
Förändring övriga kortfristiga skulder
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Försäljningslikvid, netto
Kostnad för försäljning
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förvärv av aktier/andelar
Ökning/minskning av finansiella tillgångar
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyupptagna kortfristiga lån
Amortering av lån
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not

Varav 602 (4 421) tkr i erhållna ränteintäkter
Varav -267 (-4 383) tkr i erlagda räntekostnader

1
2
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Noter
Not 1 ∫ Redovisnings- och värderingsprinciper
1. ALLMÄN INFORMATION
Trention AB (publ) (Bolaget) (Org.nr. 556274-8623)
tillämpar de principer som anges nedan och dessa
tillämpas konsekvent för alla presenterade år, om inte
annat anges.
Trention AB :s verksamhet omfattar kreditverksamhet,
s k bryggfinansiering och investeringsverksamhet.
Bolaget har sitt säte i Stockholm och är sedan 31
december 1998 noterat på Nasdaq OMX Stockholm,
Small Cap-listan.
Bolagets adress är Trention AB, Box 15085, 104 65
Stockholm.
Bolagets gatuadress är Trention AB, Värmdövägen
120 (Rotorslingan), 131 60 Nacka.
Denna årsredovisning har den 13 april 2017 godkänts
av Styrelsen för offentliggörande.
2. SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats
när denna årsredovisning har upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent, om inte
annat anges.
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Årsredovisningen för Trention AB har upprättats i
enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger att Bolaget i
sin årsredovisning ska tillämpa International Financial
Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits i EU, i
den utsträckning detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, samt med hänsyn
till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg
som krävs i förhållande till IFRS.
Nya och ändrade standarder som tillämpas av Bolaget
För räkenskapsåret 2016 har inga nya redovisningsstandarder tillkommit som haft inverkan på Bolagets
finansiella rapporter.
Jämförelseperioder
I resultaträkningen har en förändring av redovisning av
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intäkter genomförts där ränteintäkter från kommersiell utlåning till kunder omklassificerats från finansiella
intäkter till omsättning. Omklassificering har även skett
av fakturering och kostnader för administrativa tjänster
till och från avyttrade dotterbolag, från nettoomsättning
och kostnad sålda varor till övriga intäkter respektive
administrationskostnader. Ändringen är även utförd för
samtliga jämförelseperioder i årsredovisningen. Syftet
är att tydligare spegla den förändring i verksamheten
som sker i bolaget där fokus bland annat ligger på utlåning och investeringar.
Upprättande av koncernredovisning
Under 2015 sålde Trention sin verksamhet inom kompressorteknik. Därefter, under 2016, har Trention även
sålt sina dotterbolag inom bioenergiverksamheten,
samt dotterföretagen Boxpower AB och Boxpower
International AB. Bolaget har därefter inte längre några
dotterföretag. Som en konsekvens av att grunden för att
upprätta koncernredovisning därmed har utgått, upprättar inte längre Trention AB någon koncernredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget redovisar konsekvent sina finansiella rapporter och tillhörande noter som endast bolaget Trention
AB och Bolagets jämförelsesiffror för tidigare verksamhetsår avser endast Trention AB.
2.2 Intäkter
Nettoomsättning
Bolaget erhåller intäkter inom ramen för den kreditverksamhet Bolaget bedriver. Intäkter kan avse ränteintäkter
från kommersiell utlåning, uppläggningsavgifter samt
dröjsmålsräntor. I de fall då ränta inte är förfallen, beräknas upplupen ränta t o m bokslutsdagen. Upplupen
ränta redovisas som upplupna intäkter i balansräkningen.
Övriga rörelseintäkter
Under 2016 har Bolaget sålt administrativa övergångstjänster till tidigare dotterföretag, som under 2016 har
avyttrats, enligt de avtal som upprättats vid respektive
försäljning. Kostnaderna för dessa tjänster har fakturerats och redovisas som övriga intäkter då dessa inte
anses utgöra en del av Bolagets primära affärsverksamhet. Bolaget har även under 2016 betalat för tjänster
utförda av de tidigare dotterföretagen, t ex hyror.
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Finansiella intäkter
Här redovisas ränteintäkter från icke kommersiell utlåning. Lån som exempelvis uppstått i samband med försäljning av dotterbolag. Då löptiden är något längre på
dessa lån har de redovisats som långfristiga fordringar.
I finansiella intäkter ingår även ränteintäkter från bank
och övriga ränteintäkter från icke kommersiell utlåning.
Utdelningar från finansiella anläggningsitillgångar
redovisas som finansiella intäkter.
Finansiella kostnader
Består i huvudsak av räntekostnader och avgifter till
kreditinstitut samt nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.
2.3 Omkostnader
Bolaget redovisar primärt kostnader som administrationsomkostnader. Inom ramen för dessa kostnader
redovisas personalkostnader IT-kostnader, löpande
förvaltningskostnader (inkl hyra) samt avskrivningar.
Ersättningar till anställda
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
För dessa betalar Bolaget avgifter till offentligt eller
privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig grund. Bolaget har
inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna är
betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader
när de förfaller till betalning. Förmåner, t ex bilförmån,
redovisas som personalkostnader.
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds
anställning sagts upp av Bolaget före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång
i utbyte mot sådana ersättningar. Bolaget redovisar
avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktigad att
säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan
möjlighet till återkallande. I det fall företaget har lämnat
ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig avgång, beräknas avgångsvederlaget baserat på de antal anställda
som beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som
förfaller mer än tolv månader efter rapportperiodens
slut diskonteras till nuvärde.
En sammanställning över antal anställda och ersättningar till anställda återges i not 6 i denna årsredovisning.

Avskrivningar
Trention AB har kontorsutrustning och andra inventarier,
inklusive bilar, vilka skrivs av på mellan 3-7 år beroende på typ av utrustning och avsedd nyttjandeperiod.
Korttidsinventarier, med nyttjandeperiod upp till tre år
kostnadsförs vid anskaffning.
2.4 Materiella tillgångar
Trention AB har kontorsutrustning och andra inventarier,
inklusive bilar, vilka skrivs av på mellan 3-7 år beroende
på typ av utrustning och avsedd nyttjandeperiod.
Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas
vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov.
Inventarier, installationer och utrustning

3-9 år

Fordon

3-5 år

En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till
dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde
överstiger dess bedömda återvinningsvärde (not 2.8).
Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värde och redovisas i övriga rörelseintäkter-/
kostnader.
2.5 Finansiella tillgångar
Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar i följande
kategorier: Aktier och andelar i dotterföretag och lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar
som kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket
syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen
fastställer klassificeringen av de finansiella tillgångarna
vid det första redovisningstillfället.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade
kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. Erhållna
utdelningar redovisas som finansiella intäkter.
När det finns en indikation på att aktier och andelar i
dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av åter-

SID 31

NOTER

vinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet
görs en nedskrivning.
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar (kreditutlåning) och kundfordringar är
finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag
mer än tolv månader efter rapportperiodens slut, vilka
klassificeras som finansiella anläggningstillgångar.
Bolagets lånefordringar och kundfordringar utgörs av
kommersiella krediter (utlåning) till kund, fakturerade
tjänster samt likvida medel
2.6 Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas
med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det
finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och
en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att
samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
2.7 Nedskrivning av finansiella tillgångar
Bolaget bedömer vid varje rapportperiods slut om det
finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella
tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned
endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången
(en "förlusthändelse") och att denna händelse (eller
händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida
kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av
finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Till de kriterier Bolaget använder för att fastställa om
det föreligger objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger hör:
- betydande finansiella svårigheter hos emittenten eller
gäldenären.
- ett avtalsbrott, såsom uteblivna eller försenade betalningar av räntor eller kapitalbelopp
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- Bolaget beviljar, av ekonomiska eller juridiska skäl som
sammanhänger med låntagarens ekonomiska svårigheter, en eftergift som långivaren annars inte skulle
överväga
- det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs eller annan finansiell rekonstruktion
- upphörande av en aktiv marknad för tillgången i fråga
på grund av finansiella svårigheter
Bolaget bedömer först huruvida det föreligger objektiva
belägg för nedskrivning.
För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskrivningen som mellanskillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade
framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster
som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella
tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens
redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet
redovisas i resultaträkningen som övrig rörelsekostnad.
Om ett lån eller en investering som innehas till förfall
har rörlig ränta, används den aktuella effektiva ränta
som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta
när nedskrivningsbehov fastställs. Som en praktisk
utväg kan Bolaget fastställa nedskrivningsbehovet på
basis av instrumentets verkliga värde med hjälp av ett
observerbart marknadspris eller bedömt försäljningsvärde.
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande
period och minskningen objektivt kan hänföras till en
händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens
kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare
redovisade nedskrivningen i resultaträkningen som omvänd rörelsekostnad (minskning av tidigare nedskrivning).
2.8 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp som skall betalas av kunder
för varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om denna är
längre) klassificeras de som omsättningstillgångar. Om
inte, tas de upp som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde
med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med
eventuell reservering för värdeminskning.
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2.9 Lånefordringar
Lånefordring (avtalad kreditutlåning) är belopp som
skall återbetalas när låneavtalet förfaller. Bolaget gör
vid varje rapportperiods slut en bedömning avseende
låntagarens kreditvärdighet och återbetalningsförmåga.
Om det under denna bedömning framkommer objektiva
bevis för att låntagarens återbetalningsförmåga minskat, eller andra omständigheter som gör att låntagarens
återbetalningsförmåga eller förmåga att betala framtida räntor, görs en nedskrivning av fordran till ett värde
som motsvarar det troliga återvinningsvärdet. Nedskrivningar eller reserveringar för befarade förluster redovisas i resultaträkningen som övriga rörelsekostnader.
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till
en händelse som inträffade efter att nedskrivningen
redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens kreditvärdighet), redovisas återföringen av den
tidigare redovisade nedskrivningen i resultaträkningen
som omvänd rörelsekostnad (minskning av tidigare
nedskrivning).
2.10 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflödet, kassa och banktillgodohavanden.
2.11 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission
av nya stamaktier eller optioner redovisas, netto efter
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
Om Bolaget gör ett återköp av egna aktier reducerar
den betalda köpeskillingen, inklusive eventuella direkt
hänförbara transaktionskostnader (netto efter skatt),
den balanserade vinsten tills dess aktierna annulleras
eller avyttras. Om dessa stamaktier senare avyttras,
redovisas erhållna belopp (netto eventuella direkt
hänförbara transaktionskostnader och skatteeffekter) i
balanserad vinst.
2.12 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor
eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksam-

heten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år
eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om
denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga
skulder.
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden.
2.13 Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat
eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i
praktiken beslutade och på genererade skattepliktiga
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden
som gjorts i självdeklarationen avseende situationer där
tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör,
när så bedöms lämpligt , avsättningar för belopp som
troligen skall betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer
mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och
skulder och dessas redovisade värden balansräkningen.
Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om
den uppstår till följd av första redovisningen av goodwill.
Uppskjuten skatteskuld redovisas heller inte om den
uppstår till följd av en transaktion som utgör den första
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett
rörelseförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat.
Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning
av skattesatser (och - lagar) som har beslutats eller
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller
den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära
skillnaderna kan utnyttjas. Detta prövas årligen.
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Uppskjutna skattefordringar - och skulder kvittas när
det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och där det finns en avsikt att
reglera saldona genom nettobetalningar.
2.14 Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras
som operationell leasing. Betalningar som görs under
leasetiden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt
över leasingperioden.
I Bolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing.
2.15 Avsättningar
Avsättningar för omstruktureringskostnader och rättsliga krav redovisas när bolaget har en legal eller informell
förpliktelse till följd av tidigare händelser, eller då det är
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera åtagandet och beloppet har beräknats
på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för omstrukturering
innefattar kostnader för uppsägning av leasingavtal
och för avgångsersättningar. Inga avsättningar görs för
framtida rörelseförluster.
Om det finns ett antal liknande åtaganden, bedöms
sannolikheten för att det kommer att krävas ett utflöde
av resurser vid regleringen sammantaget för hela denna
grupp av åtaganden. En avsättning redovisas även om
sannolikheten för ett utflöde avseende en speciell post i
denna grupp av åtaganden är ringa.
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som
förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar
en aktuell marknadsbedömning av det tidsberoende
värdet av pengar och de risker som är förknippade med
avsättningen. Den ökning av avsättningen som beror på
att tid förflyter redovisas som räntekostnad.
2.16 Utdelningar
Utdelning till Bolagets aktieägare redovisas som minskning av eget kapital och som skuld i balansräkningen
i den period då utdelningen har godkänts av Bolagets
aktieägare.
2.17 Kassaflöde
Kassaflödet presenteras genom applicering av den
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indirekta metoden och består av fyra delar: Löpande
verksamhet; Förändring av rörelsekapital; Investeringsverksamhet samt Finansieringsverksamhet.
Löpande verksamhet
Den löpande verksamheten motsvarar resultaträkningen
i sammandrag. Till skillnad från resultaträkningen justeras den löpande verksamheten för poster som inte är
kassapåverkande, d v s poster av redovisningskaraktär
såsom nedskrivningar, omvärderingar och reservationer.
Förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital beräknas genom att jämföra utgående - och ingående balans för alla omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, justerat för
poster som inte påverkat kassan. Förändring i Trentions
utlåningsverksamhet ingår som en del av rörelsekapitalförändringen.
Investeringsverksamheten
Inom investeringsverksamheten redovisas årets investeringar och försäljningar av anläggningstillgångar med
längre nyttjandeperiod än tre år, t ex bilar eller kontorsmaskiner. Här redovisas även aktierelaterade investeringar som inte klassas som kortfristiga samt eventuella
amorteringar på långfristiga fordringar.
Finansieringsverksamheten
Inom finansieringsverksamheten redovisas upptagna
lån inkl eventuella amorteringar. Här redovisas även
kontant tillförda medel såsom nyemissioner eller liknande transaktioner med aktieägare.
3. FINANSIELL RISKHANTERING
Bolaget har en kredit- och investeringspolicy vilka
innehåller riktlinjer och reglering av potentiella risker vid
en investering eller en kreditgivning. Bolaget har även
en placeringskommitté bestående av två styrelseledamöter samt VD, vilka fattar beslut om investeringar och
utlåning.
3.1 Finansiella riskfaktorer
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
betalningsåtaganden. Finansieringsrisk uppstår om
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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 betalningsåtaganden vid
en viss tidpunkt, indirekt genom risken att eventuella
framtida portföljbolag inte kan uppfylla sina respektive 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
förändringar i lagstiftning och andra regelverk medför särskilda krav på Bolaget. Eventuella betungande
förändringar kan medföra negativa konsekvenser för
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
Kreditrisker
Kreditrisker avser risker för att Bolaget inte erhåller
betalning 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 bryggfinansiering. Företagskrediter säkerställs normalt genom pantbrev i aktier,
garantier, borgen eller företagsinteckningar. De specifika risker som relaterar till företagskrediter är nedgång i
konjunktur, vilket kan få en negativ effekt på företagens
återbetalningsförmåga, och risken för att Bolaget blir
utsatt av bedrägerier. I Bolagets kreditportfölj finns
ett antal engagemang av större natur och/eller som
innebär exponering mot specifika branscher och/eller
geografiska områden, vilket medför särskild riskexponering och konjunkturkänslighet mot dessa kredittagare, branscher och områden. I händelse av bristande
fullgörelse från kredittagares sida, eller om de säkerheter som Bolaget 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.

Ränterisk
Ränterisk är risken att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Trentions likvida medel är normalt placerade som
kontanta medel i bank, vilket eliminerar ränterisken.
Värdet på Trentions investeringar i onoterade och noterade bolag är också exponerat för ränterisk, men denna
bedöms som låg då stigande räntor (och därmed stigande avkastningskrav) normalt förknippas med bättre
konjunktur och därmed ökade bolagsvinster.
Motpartsrisk
Trention är exponerat mot motpartsrisker, främst
avseende stora företagskrediter lämnade till enskilda motparter. Motpartsrisken 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 förpliktelser. Motpartsrisk 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 verksamhet, finansiella ställning och resultat.
4. VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som
anses rimliga under rådande förhållanden.
4.1 Bedömningsposter
Bolaget bedriver kommersiella utlåning kopplat till
denna verksamhet finns det en risk för kreditförluster,
vilket utgör en bedömningspost i bolagets redovisning.
Bolaget går löpande igenom sin kommersiella utlåning
för att identifiera och bedöma eventuellt nedskrivningsbehov. För att fastställa om ett nedskrivningsbehov
föreligger görs en bedömning på individuell basis för
varje enskild motpart. Eventuellt nedskrivningsbehov
baserar sig på bolagsledningens bästa uppskattningar
och bedömningar, vilka i sin tur bygger på både intern
och extern information bolaget har till sitt förfogande.
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Not 4 ∫ Ersättning till revisorer

Not 2 ∫ Intäkternas fördelning
tkr
Intäkter från kommersiell utlåning
Sålda tjänster till avyttrade dotterbolag
Resultat från avyttring av
anläggningstillgångar
Summa

2016

2015

11 399

-

2 771

1 085

125

-

14 295

1 085

tkr

2016

2015

1 486

1 240

37

-

310

-

1 833

1 240

Utlåtande avseende försäljning av
Saxlund International Holding AB

60

-

Summa

60

-

Ersättning till revisorer
EY
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Summa

Not 3 ∫ Valutakursdifferenser och leasingkostnader
Deloitte
tkr

2016

2015

-87

34

Valutakursdifferenser
I rörelseresultatet ingår valutakursdifferenser
avseende rörelsefordringar och rörelseskulder1

PwC
Operationella leasingkontrakt

Revisionsuppdraget

-

500

Nominella värdet av framtida leasingavgifter
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Summa

-

500

Årets leasingavgifter

721

820

Framtida leasingavgifter inom ett år

250

302

Framtida leasingavgifter senare än ett år men
inom fem år

279

502

1 250

1 624

Summa
T ex kundfordringar och/eller leverantörsskulder i utländsk valuta.

1

Not 5 ∫ Kostnader fördelade på kostnadsslag
tkr
Avskrivningar
Nedskrivningar
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa
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2016

2015

379

376

3 496

-

14 595

20 841

3 294

11 636

21 764

32 853
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Not 6 ∫ Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

2015

Kvinnor

6

6

Män

3

5

Totalt för koncernen

9

11

Styrelse, verkställande och vice verkställande
direktörer

5 876

8 958

Övriga anställda

2 674

3 969

Total löner och andra ersättningar

8 550

12 927

Sociala kostnader

3 921

4 705

Pensionskostnader för styrelsen, verkställande
och vice verkställande direktörer

1 434

2 712

690

497

14 595

20 841

Medelantalet anställda , med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till

Löner och andra ersättningar har uppgått till
(tkr)

Pensionskostnader övriga anställda
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Medeltalet anställda

Sverige

2016

2016

2015

2015

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

6

3

6

5

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension.
Något resultatbaserat bonusprogram för ledande befattningshavare har inte funnits under året.
Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgår som en del av den totala ersättningen.
Under året har även utgått konsultarvode till tidigare verkställande direktören på sammanlagt 6 mkr för arbete med föräljningen av resterande
enheter samt ny strategisk inriktning för bolaget.
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Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Aktierelaterad
ersättning

Övrig
engångsersättning

Summa

150 000

-

-

-

-

150 000

Ledamot Per-Olov Karlsson

100 000

-

-

-

-

100 000

Ledamot Kenneth Eriksson

100 000

-

-

-

-

100 000

Ledamot Bengt E Johnson

100 000

-

-

-

-

100 000

Ledamot Xion Lin

100 000

-

-

-

-

100 000

0

-

-

-

1 404 000

40 440

537 987

85 000

-

3 837 313

91 600

Ersättningar och övriga förmåner under året (tkr)
Styrelsens ordförande Mats Gabrielsson

1

Ledamot Rolf Hasselström
Verkst. Direktör och styrelseledamot Rolf Hasselström
för perioden 01.01.2016 - 30.06.2016
Verkställande Direktör William Heigard 2016.12.01 2016.12.31
Vice verkställande direktörer

6 000 000

2

6 000 000

-

-

1 982 427

29 750

-

-

114 750

723 075

-

-

4 651 988

Vid årsstämman 5 maj 2016 avgick Bill Tunbrant som ordförande på egen begäran och Mats Gabrielsson valdes till ny ordförande för Trention AB.
Avser arvode till Calamus AB, ägt av Rolf Hasselström, för konsulttjänster.

1
1

Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Övrig
engångsersättning

Konsultarvode

Summa

Styrelsens ordförande Bill Tunbrant

150 000

-

-

-

-

150 000

Ledamot Kenneth Eriksson

100 000

-

-

-

-

100 000

Ledamot Bengt E Johnson

100 000

-

-

-

-

100 000

Ledamot Mats Gabrielsson

100 000

-

-

-

-

100 000

Ledamot Chun Lin

Ersättningar och övriga förmåner under 2015 (tkr)

100 000

-

-

-

-

100 000

Verkst. Direktör moderbolaget och styrelseledamot
Rolf Hasselström

2 754 000

81 969

1 568 096

1 800 000

-

6 204 065

Vice verkställande direktörer

3 103 588

107 064

1 143 843

650 000

-

5 004 495

Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat åretsresultat. Pensionspremien för verkställande direktören ska uppgå till 35 procent av den
pensionsgrundande lönen.
För andra ledande befattningshavare varierar pensionspremien mellan 20 och 35 procent av den pensionsgrundande lönen.
Pensionsålder för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare är 65 år.
Uppsägningstid/Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid på sex månader och vid uppsägning från
verkställande direktörens sida sex månader. Utöver lön under uppsägningstid utgår avgångsvederlag om sex månader.
Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid på sex månader och vid uppsägning
från befattningshavarens sida sex månader. Utöver lön under uppsägningstid utgår avgångsvederlag om sex månader.
Beslutsformer
Moderbolagets styrelse har bemyndigat styrelsens ordförande att fastställa verkställande direktörens lön och andra ersättningar.
Övriga ledande befattningshavares löner och ersättningar fastställs av verkställande direktören.
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Not 7 ∫ Transaktioner med närstående
tkr

2016

2015

-6 000

-

Gabrielsson Invest AB, administrativa tjänster

-208

-

Opcon Energy System AB, lokalhyra

-707

-651

921

1 122

25

-

Opcon Energy System AB, sålda tjänster

2 129

357

Opcon Energy System AB, köpta tjänster

-418

-209

Pilum AB, erhållna räntor på lån och revers

576

-

Saxlund International AB (Pilumkoncernen), sålda tjänster

642

-

Saxlund International AB (Pilumkoncernen), köpta tjänster

-28

-

12 948

-

Fordran på Opcon Energy System AB (tidigare dotterbolag)1

14 680

24 821

Fordran på Pilum AB

38 345

-

3 757

16 704

Följande transaktioner har skett med närstående
Calamus AB, konsultarvode

Opcon Energy System AB, erhållna räntor och avgifter på kredit
Opcon Energy System AB, försäljning av Boxpower AB & Boxpower Int. AB

APG, amortering och omvärdering
Utgående balanser vid årets slut

2

Fordran på APG

3

Kommersiell kredit vilken Ingår i övriga kortfristiga fordringar.
20,0 mkr avser kommersiell kredit och ingår i övriga kortfristiga fordringar. 17,8 mkr avser långfristig revers och ingår i andra långfristiga tillgångar.
Ingår i andra långfristiga tillgångar. Fordran är i denominerad i amerikanska dollar och värderad till balansdagkurs.

1
2
3

NÄRSTÅENDE
Calamus AB: Bolaget ägs av Rolf Hasselström, som var moderbolagets versktällande direktör och tillika koncernchef fram till hans
avgång den 30 juni 2016. Rolf är även styrelseledamot i bolaget. Rolf
Hasselström har efter anställningen upphörde under tredje och fjärde
kvartalet via sitt bolag Calamus AB erhållit konsultarvode som avser
bland annat arbete med försäljningarna av Saxlund InternationalHolding AB, Boxpower AB och Boxpower International AB, strategi och
utformning av Bolagets nya verksamhet samt anställning av ny VD och
CFO i Bolaget.Lön och ersättningar under 2016 framgår i Not 6.
Mats Gabrielsson är större aktieägare i Trention och styrelsens
ordförande
Gabrielsson Invest AB: Helägt bolag av Mats Gabrielsson som är styrelseledamot i Trention. Kenneth Eriksson, styrelseledamot i Trention
är VD i Gabrielsson Invest AB.
Opcon Energy System AB: var tidigare dotterbolag till Trention AB
(Opcon AB) vilket såldes i oktober 2015. I samband med försäljningen
av kompressorverksamheten ställde Trention ut en kreditlimit till OES,
uppgående till 15 mkr. Krediten löper tills vidare och är utsälld utan
säkerhet.
Under 2016 såldes Boxpower AB och Boxpower International till
Opcon Energy System AB, tidigare dotterbolag till Trention. Rolf
Hasselström, styrelseledamot i Trention AB är även VD och styrelseledamot i Opcon Energy System AB. Med anledning av den begränsade
verksamheten i Boxpower och Boxpower International samt begränsade framtida intjäningsförmåga har transaktionen inte medfört

någon väsentlig påverkan på Trentions finansiella ställning med
anledning av försäljningen.
Pilum AB: Pilum AB är moderbolag inom Pilumgruppen och är noterat
på Nasdaq First North. I samband med Pilums förvärv av Saxlund
International Holding AB utfärdades en revers ställd till Trention AB på
17,8 mkr. Reversen förfaller till betalning den 30 juni 2019 och löper
med en ränta om STIBOR (90) +5,0 procent. Till säkerhet har Trention
erhållit pant i Saxlund International Holding AB. I försäljningsvatalet
ingick även ett lån till Pilum AB på 20 mkr med förfallodag 30 juni
2017. Lånet är utställt utan säkerhet och förfaller 2017-06-30 och
löper med en ränta om STIBOR (90) + 5,0 procent. Kenneth Eriksson, Per-Olov Karlsson och Rolf Hasselström är styrelseledamöter i
Trention AB och tillika styrelseledamöter i Pilum AB. Mats Gabrielsson
är största ägaren i Pilum AB.
Som ett led i försäljningerna av dotterbolagen Opcon Energy System AB samt Saxlund International AB tecknades avtal mellan bolagen
och Trention om administrativa övergångstjänster.
Air Power Group: Trention har en fordran på APG som uppgår till
3,8 mkr. Under året har en uppgörelse ingåtts mellan parterna som
innebär att APG har återbetalat del av utestående fordran och en resterandel del kvarstår som lån som amorteras under en period fram till
augusti 2019. Rolf Hasselström, styrelseledamot i Trention var under
2016 styrelseledamot i APG.
Styrelse och ledning: För transaktioner med styrelse och ledning se
Not 6.
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Not 8 ∫ Övriga rörelsekostnader
tkr

Not 11 ∫ Skatt på årets resultat
2016

2015

-2 911

-

Nedskrivning anläggningstillgångar

-129

-

Nedskrivning av kortfristiga fordringar

-456

-

-

-10 300

-3 496

-10 300

Nedskrivning utländsk skattefordran

Reserv för avvecklingskostnader
Summa

Bolaget prövar kontinuerligt värdet av sina tillgångar och fordringar.
När det bokförda värdet överstiger det kvarvarande nyttjandevärdet av
en tillgång, eller när det bokförda värdet av en fordran överstiger det
bedömda återvinningsbara beloppet, görs en nedskrivning av det bokförda värdet ner till bedömt nyttjande värde eller återvingsbart värde.
Bolaget har inte skrivit ner några fordringar som avser den kommersiella utlåningsverksamheten.

2015

-74 054

-26 777

Skatt enligt gällande skattesats, 22,0%

16 292

5 891

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader

-19 684

-23 546

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter

4 182

30 053

-790

-12 397

Utnyttjade ej redovisade skattemässiga
underskott

-

-

Nedskrivning av redovisad uppsjuten skattefordran

-

-35 969

Skatt enligt resultaträkningen

0

-35 969

Skillnad mellan skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats
Redovisat resultat före skatt

Skattemässigt underskott där uppskjuten
skatt ej redovisas

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders
redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära
skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar.

2016

2015

876

413

Ränteintäkter tidigare koncernbolag

1 108

4 008

Utdelning från avyttrat dotterbolag

7 111

-

Uppskjutna skattefordringar

Övriga finansiella intäkter

1 125

136 603

Avseende underskottsavdrag

0

0

10 220

141 024

Utgående värde underskottsavdrag

0

0

Summa uppskjutna skattefordringar

0

0

Ränteintäkter

1

Summa

Består av räntor från bolagets icke kommersiellt engagerade medel såsom sparmedel och
andra intäkter som inte tillhör rörelsen.

1

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns
en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder
samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.

Not 10 ∫ Finansiella kostnader
tkr

2016

2015

Räntekostnader

-267

-4 285

-

-98

-68 205

-131 650

-8 333

-

-76 805

-136 033

Räntekostnader tidigare koncernbolag
Nedskrivningar av aktier i dotterföretag
Justering av utdelning av aktier i Pilum AB
Summa
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2016

Skattesats
Den aktuella skattesatsen är 22 procent (22 procent)

Not 9 ∫ Finansiella intäkter
tkr

tkr

Efter att Opcon under 2015 avyttrat verksamheten inom Kompressorteknik och Waste Heat Recovery samt under 2016 även avyttrat
den svenska bioenergiverksamheten, kvarstår idag en mer begränsad
verksamhet i Sverige som skall kunna generera skattepliktiga vinster.
Beräknade underskottsavdrag i bolaget uppgår vid årsskiftet till ca
434 Mkr vilket fortfarande utgör en tillgång för bolaget. Denna tillgång
kan användas för att minska eventuella inkomstskatter framöver.
Bolaget har valt att inte aktivera, föra upp som tillgång i balansräkningen, någon del av det ackumulerade underskottsavdraget. Främst
beror detta på att bolaget till och med 2016 redovisar ett negativt
resultat och att bolagets förändrade affärsmodelännu ej fått fullt
genomslag i räkenskaperna. Sammantaget gör detta det vanskligt
att fastställa ettrimligt värde på underskottsavdragen. Underskotten
utgör alltjämt en icke redovisad tillgång för bolaget.

NOTER

Not 12 ∫ Inventarier, verktyg och installationer

Not 14 ∫ Övriga långfristiga fordringar

tkr

2016

2015

tkr

Ingående anskaffningsvärde

2 724

2 724

Ingående anskaffningsvärde

428

-

Avgår: amortering/omvärdering

-143

-

Avgår: nedskrivning

3 009

2 724

-2 281

-1 905

- Avskrivningar

-129

-376

- Avskrivningar sålda/utrangerade tillgångar

-250

-

- Nedskrivningar

-121

-

-2 781

-2 281

228

443

Årets anskaffningar
Sålt anskaffningsvärde
Utgåenede ackumulerade
anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets förändringar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2016

2015

16 705

40 321

-12 948

-

-

-23 616

Tillkommer revers Pilum AB

17 769

-

Summa

21 526

16 705

Vid beaktande av villkor och löptid i bolagets utlåningsavtal bedömer
bolaget att verkligt värde på bolagets räntebärande fordringar motsvarar bokfört värde.

Not 13 ∫ Andelar i dotterföretag
tkr

2016

2015

91 100

245 624

- Lämnat aktieägartillskott

63 093

-

- Förvärv av aktier i Pilum

5 023

-

- Nedskrivingar, aktier

-68 205

-71 295

- Utdelning aktier i Pilum AB

-82 578

-

-8 333

-

-100

-83 229

0

91 100

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar:

1

Årets nedskrivningar/utdelningar/avyttringar:

- Justering av utdelning av aktier i Pilum AB
- Avyttrade aktier
Utgående redovisat värde

Förvärven gjordes under våren 2016 för att uppnå majoritetsägande i Pilum AB.

1

Under 2016 har Trention sålt sina kvarvarande dotterföretag. Justering av avskrivningar och nedskrivningar har gjorts under året men
men detta har inte påverkat innevarande år eller jämförelsetalet.
Andelar i dotterföretag

2016

2015

Saxlund International Holding AB

-

91 000

Boxpower AB

-

-

Boxpower International AB

-

100

Summa

-

91 100
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Not 15 ∫ Övriga kortfristiga fordringar
tkr

2016

2015

Kommersiell kortfristig utlåning

236 640

-

Summa

236 640

-

Nedan data inkluderar långfristiga och kortfristiga räntebärande fordringar vilka uppgår till totalt 258,2 mkr

Per 2016-12-31, Motpartsexponeringar
per intervall, Kortfristiga- och långfristiga
räntebärande fordringar

Fördelning
%

Mellan 2-10 mkr

20 758

8%

Mellan 11-20 mkr

52 408

20%

Mellan 21-50 mkr

35 000

14%

Över 50 mkr

150 000

58%

Summa

258 166

100%

Per 2016-12-31, Exponering per bransch,
Kortfristiga- och långfristiga räntebärande
fordringar

Fördelning,
Tkr

Finansiella institut

152 318

59%

Miljöteknik

38 725

15%

Fastigheter

36 143

14%

Energi

18 072

7%

Industrivaror och övriga tjänster

10 327

4%

2 582

1%

Summa

258 166

100%

Per 2016-12-31, Förfall utlånat kapital,
Kortfristiga- och långfristiga räntebärande
fordringar

Fördelning,
Tkr

1-3 månader

170 180

66%

4-6 månader

31 460

12%

7-12 månader

35 000

14%

>12 månader

21 526

8%

258 166

100%

IT

Summa
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Fördelning,
Tkr

Fördelning
%

Fördelning
%

Känslighetsanalys - Kreditportfölj
Under antagande om oförändrad volym, löptid och sammansättning
avseende utlånat kapital kommer Trentions intäkter påverkas enligt
nedan i det fall den genomsnittliga utlåningsräntan förändras med en
procentenhet
Räntebärande
fordringar
31 dec
2017, Mkr

Förändring
intäkter,
Mkr

Ränteförändring +1 procentenhet

258,2

2,6

Ränteförändring -1 procentenhet

258,2

-2,6

Ränteförändring

På grund av villkor och löptid i Trentions utlåningsavtal har bolaget bedömt att marknadsvärdet av bolagets räntebärande fordringar inte avviker från bokfört värde.

Kreditsäkerhet
Bolaget tillhandahåller som del av sin verksamhet lån till företag.
Bolaget hade per 31 december 2016, 11 utestående lån om totalt
258,2 mkr, inkluderat långfristiga fordringar om 21,5 mkr. Av Bolagets utlånade belopp är 188,4 mkr utlånat utan säkerhet, 35 mkr
säkerställt genom avtal för uttag av andrahandspant i fastighet och
en proprieborgen ingången av låntagarens moderbolag. 27,3 mkr var
säkerställt genom pant över aktier och 7,5 mkr säkerställt genom att
låntagarens moderbolag ingått en proprieborgen.
Av de lån som var utlånade utan säkerhet var 150 mkr utlånat till
ett svenskt finansiellt institut. Samtliga låntagare har erlagt räntor
och amortering och Trention ser inte några indikationer på några
kommande kreditförluster.
Kreditbedömning
Trention bedömer kontinuerligt risken i företagets utlånade kapital där
följande parametrar ses över, dels innan en ny kredit utfärdas, dels på
kontinuerlig basis under löptiden:
- Underliggande säkerhet
- Marknad- och branschrisk
- Bolagsspecifik risk
- Betalningsförmåga och ekonomi i motparten
- Kreditvärdighet
- Kontinuerliga diskussioner och kontakter med motparten
- Uppföljning av kvartalsrapporter (börsnoterade motparter)

NOTER

Not 16 ∫ Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
tkr

2016

2015

Upplupna ränteintäkter

1 253

-

-

-

Försäkringspremier

77

21

Övriga poster

99

302

1 429

323

Förutbetalda hyror

Summa

Not 17 ∫ Eget kapital
Aktier
Antal aktier
Antal 2015-01-01

Totalt antal aktier
378 800 110

Inga transaktioner under året
Antal 2015-12-31
Nedsättning av antal aktier
Antal 2016-12-31

378 800 110
-375 012 109
3 788 001

Det totala antalet utestående aktier i Trention AB var 2016-12-31 3
788 001.
Trention har idag inga utestående optionsprogram och på årsstämman 2016 lades inga nya förslag fram avseende optionsprogram till
ledande befattningshavare och styrelse.

Antal aktier (st)

Stamaktier (tkr)

Överkurs (tkr)

Egna aktier (tkr)

Summa (tkr)

1 januari 2015

378 800 110

473 500

274 987

-

748 487

31 december 2015

378 800 110

473 500

274 987

-

748 487

-375 012 109

-423 499

-

-

-423 499

3 788 001

50 001

274 987

-

324 988

Nedsättning av aktiekpital och antal aktier
31 december 2016

Totalt antal stamaktier är 3 788 001 aktier med ett kvotvärde om 13,20 per aktie (2015: 378 800 110 aktier med ett kvotvärde om 1,25 per
aktier). Alla emitterade aktier är till fullo betalda.
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Not 18 ∫ Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
tkr

2016

2015

-

2

Upplupna semesterlöner

469

2 913

Upplupna sociala avgifter

337

970

Övriga poster

2 589

15 412

Summa

3 395

19 297

2016

2015

50 000

50 000

-

14 835

50 000

64 835

Upplupna löner

Not 19 ∫ Eventualförpliktelser
tkr
Garantier

1

Borgensåtagande för dotterföretag
Summa

2

Garantier ställda till Snowman i samband med försäljningen av kompressorrörelsen 2015
utgörs av sedvanliga garantier vid försäljning av dotterbolag men utgörs huvudsakligen av
mark och markförhållanden på den plats i Nacka där bolaget verkat. Garantitiden uppgår till
18 månader efter tillträdesdagen och löper ut efter april 2017 för de sedvanliga garantierna
och 36 månader från tillträdesdagen för mark och markförhållanden och löper således ut
oktober 2018

1

Avser borgensåtaganden för garantier vilka dotterbolagen tecknat med tredje part.

2

Not 20 ∫ Styrelsens förslag till vinstdisposition
2016
Styrelsen föreslår att Bolaget inte lämnar någon utdelning utan att
den ansamlade vinsten om 209 111 375 kronor i sin helhet överförs i
ny räkning.
kr
Balanserade vinstmedel1

283 165 994

Årets resultat

-74 054 619

Summa

209 111 375

Inklusive överkursfond.

1
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UNDERTECKNANDE

Styrelsens och VD:s undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild
av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm 2017-04-13

Mats Gabrielsson
Styrelsens ordförande

Rolf Hasselström
Styrelseledamot

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Per-Olov Karlsson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Xiong Lin
Styrelseledamot

William Heigard
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den
13 april 2017

Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Trention
Aktiebolag (publ) för år 2016 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18-25. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 12–45 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Trention
Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18-25.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till Trention Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen
för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men vi gör inga
separata uttalanden om dessa områden.
Kommersiell kortfristig utlåning och kreditförluster
Bolaget tar kreditrisker genom kortfristig utlåning till
små och medelstora svenska bolag. Bolagets utlåning
redovisas i posten kommersiell kortfristig utlåning och
uppgår till 237 mkr per 31 december 2016, vilket motsvarar 86 procent av bolagets totala tillgångar. Bolaget
har ej gjort någon reservering för potentiella kreditför-
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luster. Per den 31 december fanns inga förfallna krediter.
Detaljerade upplysningar och beskrivning av området
lämnas i årsredovisningen. En beskrivning av bolagets
kreditstrategi och risktagande återges i förvaltningsberättelsen med början på sidan 14 medan kreditriskexponeringar beskrivs i not 15. För området relevanta
redovisningsprinciper beskrivs i not 1, avsnitt 3 med
början på sidan 34.
Kreditrisk kopplat till kommersiell utlåning utgör
bolagets dominerande risk. Det finns en osäkerhet kring
avsättningsbehovet för kreditförluster och dessa bygger
på bedömningar av bolaget. Bolagets bedömningar
baseras på interna och externa observationer vilket inkluderar uppskattningar av framtida kassaflöden i vilka
det finns osäkerhet. Som en följd härav har kortfristig
utlåning bedömts vara det ett särskilt betydelsefullt
område i revisionen.
Vi har granskat bolagets process för utlåning inklusive kreditbeslut och bolagets process för identifiering
och fastställande av krediter som ska reserveras för.
Vi har utmanat de bedömningar som gjorts av bolaget
gällande reserveringsbehov samt granskat underlag
som ligger till grund för kreditbeslut. Vi har bedömt de
omständigheter som presenteras i upplysningarna i
årsredovisningen och om informationen är tillräckligt
omfattande som beskrivning av bolagets bedömningar.
Andelar i Saxlund International Holding AB och Pilum AB
Som framgår av årsredovisningen avyttrade bolaget under räkenskapsåret samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Saxlund International Holding AB till intressebolaget Pilum AB. Efter transaktionen uppgick bolagets
ägande i Pilum AB till cirka 88,88 procent av aktierna
och rösterna. Vid avtalstillfället uppgick köpeskillingen
till 120 mkr motsvarande 33,4 kronor per aktie. Köpeskillingen erlades i form av vederlagsaktier i Pilum
AB, som vid tillträdesdagen den 31 augusti 2016 var
värderade till 24,0 kronor per aktie, motsvarande 86,1
mkr samt 17,8 mkr i form av en räntebärande revers. En
extra bolagsstämma i bolaget per den 27 september
2016 beslutade att dela ut samtliga aktier i Pilum AB till
aktieägarna i bolaget. Utdelningen genomfördes den 11
oktober 2016.
Bolagets tidigare verksamhet bedrevs i sin helhet via
dotterbolag, varför avyttringen av andelarna och den
påföljande utdelningen av vederlagsaktierna har ansetts
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vara ett särskilt betydelsefullt område i revisionen av
bolaget. En beskrivning av den avvecklade verksamheten
framgår av förvaltningsberättelsen, eget kapital rapporten och not 13 Andelar i dotterföretag.
I vår revision har vi utvärderat och granskat försäljningsavtal, värdering och redovisning av vederlagsaktier
för Saxlund International Holding AB samt underliggande bolagsstämmobeslut. Vi har även granskat förslag
och beslut av utdelning av Pilum aktierna. Vi har bedömt
huruvida lämnade upplysningar i årsredovisningen är
ändamålsenliga.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 4-11. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras
ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genom-gång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
att årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredo-visningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
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•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande
om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende
oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i
tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa områden som varit de
mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen,
inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga
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felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen
särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra
författningar förhindrar upplysning om frågan eller när,
i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska
kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de
negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle
väntas vara större än allmänintresset av denna kommunikation.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning av Trention Aktiebolag (publ) för år 2016
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trention Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamåls-enliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
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och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 18-25 och för att den är upprättad
i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU
16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser
att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra
uttalanden.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra
stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens
övriga delar samt i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och

Stockholm den 13 april 2017
Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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Årsstämma och övrig information
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma i Trention AB (publ) för räkenskapsåret 1 januari-31 december 2016 äger rum i Stockholm torsdagen den 18 maj 2017 klockan 14:00 i Erik Penser Banks
lokaler på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30. Kallelse till årsstämman
finns tillgänglig på Trentions hemsida, www.trention.se.
RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN
För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken senast den 12 maj 2017 samt anmäla sitt
deltagande skriftligen senast den 12 maj 2017. Anmälan ska ske till styrelsen under adress: Trention AB, Box
15085, 104 65 Stockholm, per fax 08-466 45 01, per
telefon 08-466 45 00 eller per e-post till stamma@
trention.se. Vid anmälan uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav samt, i förekommande fall,
uppgift om eventuella ombud eller biträden.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt
att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras
in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn.
Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara
verkställd den 12 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren härom.
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FINANSIELL KALENDER
Trention avser distribuera finansiella rapporter enligt
nedan.
Delårsrapport januari-mars 2017 lämnas 11 maj 2017
Delårsrapport januari-juni 2017 lämnas 14 juli 2017
Delårsrapport januari-september 2017 lämnas 16
november 2017
Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet
2017 lämnas 15 februari 2018
ADRESSER
Trention AB
Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel: 08-466 45 00
e-post: info@trention.se
www.trention.se
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