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PRESSMEDDELANDE 

2018-10-29 

Stockholm 

Trentions deltagande i Saxlund Group ABs nyemission 

Trention har sedan tidigare kommunicerat att bolaget avser finansiera Saxlund med ytterligare lån för 

att säkerställa utvecklingen och värdena i bolaget. Saxlund Group AB har idag meddelat att bolaget 

även avser genomföra en företrädesemission om totalt 30,7 mkr.   

Som del i att utveckla och bevaka värdena i Saxlund, ur såväl ett ägarperspektiv som långivare, avser 

Trention delta i företrädesemissionen och avser dessutom delta som garant för det fall den inte skulle 

bli fulltecknad. Saxlunds andra huvudägare, Gabrielsson Invest AB (GIAB), kommer också att delta i 

företrädesemissionen och kommer också att delta som garant.  

Saxlund Group AB var ett dotterbolag till Trention som i augusti 2016 delades ut till Trentions 

aktieägare som ett led i Trentions strategi att renodla sin egen kärnverksamhet som idag är 

företagsutlåning och investeringar. Efter utdelningen hade Trention sammanlagt 37 mkr i fordringar 

mot Saxlund vilka var del av villkoren vid transaktionen. En nyemission genomfördes under 2017 

varpå Trention, för att bevaka befintliga lån, garanterade 25 procent av nyemissionen vilket senare 

resulterade i en ägarandel i Saxlund om totalt ca 16 procent.  

Det är fortsatt både Trentions och GIABs bedömning att Saxlund har betydande värden om svenska 

verksamheten fortsätter hålla den planerade utvecklingen i kombination med bolagets dotterbolag i 

Tyskland och England som under flertalet år genererat positiva resultat. 

Med anledning av att Rolf Hasselström och Kenneth Eriksson är medlemmar i både Trentions och 

Saxlunds styrelse har dessa personer inte deltagit i några beslut som rör detta. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

William Heigard, VD och koncernchef i Trention, Tel +46 8 510 147 00 

william.heigard@trention.se  

 

 

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 29 oktober 2018 kl. 8.45.  
 
Om Trention 
Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom 

kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större 

företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora 

företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en 

expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se 
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