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PRESSMEDDELANDE 

2020-12-09 Stockholm 

 

 

Trention AB (publ) ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm 

Styrelsen för Trention AB (publ) (”Trention”) har beslutat att ansöka om avnotering av 

Trentions aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel på Nasdaq Stockholm kommer att 

meddelas efter att Trention erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm. 

Den 16 april 2018 lämnade B.O. Intressenter AB (”B.O. Intressenter”) ett kontant budpliktsbud till 

aktieägarna i Trention. Acceptfristen för budpliktsbudet löpte ut den 12 juni 2018. B.O. Intressenter har 

efter budpliktsbudet förvärvat ytterligare aktier i Trention varvid B.O. Intressenter nu har förvärvat mer 

än 90 procent av aktierna i bolaget. B.O. Intressenter har meddelat att de önskar att Trentions aktie 

avnoteras från Nasdaq Stockholm samt att de avser att påkalla tvångsinlösen av utestående 

minoritetsaktier. 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Trention beslutat om att ansöka om avnotering av 

Trentions aktie från Nasdaq Stockholm. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Sista 

dag för handel kommer att meddelas efter att Trention erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq 

Stockholm. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta 

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Mobil 070 - 912 45 27  

william.heigard@trention.se  

Mats Gabrielsson, Styrelseordförande i Trention, Mobil 070 - 775 83 20 
matsg@giab.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 9 december 2020 kl.10.00. 
 
 
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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