
Villkor och anvisningar 

Erbjudandet 

B.O. Intressenter erbjuder 75 kronor kontant för varje aktie i Trention.  

Accept 

Aktieägare i Trention vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) och 

som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 25 januari 2021 till och med 

den 26 februari klockan 17.00 underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel enligt 

fastställt formulär till: 

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB 
Ärende: Trention  
Valhallavägen 124 
114 41 Stockholm 
Tel: 08- 408 933 50 
Fax: 08 -408 933 51 
E-post: info@hagberganeborn.se  
 

Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller sändas med post i bifogat förfrankerat svarskuvert i 

god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Hagberg & Aneborn tillhanda senast klockan 

17.00 den 26 februari 2021.  

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Trention framgår av den förtryckta anmälningssedel som sänts 

ut tillsammans med ett informationsbrev till direktregistrerade aktieägare i Trention. Aktieägare bör 

själv kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. 

Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. 

Förvaltarregistrerat innehav 

Aktieägare i Trention vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos en bank eller annan 

förvaltare, erhåller varken förtryckt anmälningssedel eller förfrankerat svarskuvert. Sådana 

aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare och anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från 

förvaltaren. 

Pantsatt innehav 

Är aktier i Trention pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren 

underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. 

Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Trention 

när dessa ska levereras till B.O. Intressenter. 

Anmälningssedel 

Anmälningssedel finns tillgänglig hos Hagberg & Aneborn på adress enligt ovan.  

Bekräftelse och överföring av aktier i Trention till spärrade VP-konton 

Efter det att Hagberg & Aneborn mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer 

aktierna i Trention att överföras till ett för varje aktieägare i Trention nyöppnat spärrat VP-konto, så 

kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi (”VP-avi”) som utvisar det antal aktier 



i Trention som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i 

Trention som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot. 

Redovisning av likvid 

Redovisning av likvid kommer att ske veckovis under acceptperioden.  Redovisning sker genom att de 

som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker 

redovisning genom respektive förvaltare. 

Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. 

Aktieägare i Trention som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars 

avkastningskonto är ett bankgirokonto, erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. I 

samband med redovisning av likvid utbokas aktierna i Trention från det spärrade kontot som därmed 

avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas inte ut. 

Observera att även om aktierna i Trention är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller 

enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. 

Tvångsinlösen  

B.O. Intressenter AB äger mer än 90 procent av aktierna i Trention. Enligt aktiebolagslagen har B.O. 

Intressenter därför rätt att lösa in återstående aktier från övriga aktieägare. B.O. Intressenter har 

beslutat att använda sig av denna rätt och ett så kallat inlösenförfarande har därför inletts. 

Inlösenförfarandet kommer när det avslutats resultera i att du som aktieägare i Trention får dina 

aktier inlösta mot kontant betalning. B.O. Intressenter kommer i inlösenförfarandet att begära att 

skiljenämnden ska fastställa lösenpriset till 75 kronor per aktie. Aktien i Trention är sedan den 7 

januari 2021 avnoterad från Nasdaq Stockholm. 

Viktig information vid accept av Erbjudandet 

Som en följd av MiFID II/MIFIR behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global 

identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att 

juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska 

personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att 

kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en 

LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Hagberg & Aneborn kan vara förhindrad att utföra 

transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte 

tillhandahålls. 

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som 

finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: 

www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. 

För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen 

”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt 

medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. 

Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-

nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för 

accept av Erbjudandet. Hagberg & Aneborn har rätt att bortse från anmälningar, utan något ansvar 

gentemot ansökande person, om ett LEI eller NID (beroende på vad som är tillämpligt) inte har 

tillhandahållits i anmälningssedeln. 



Information om behandling av personuppgifter  

Den som accepterar Erbjudandet kommer lämna personuppgifter till Hagberg & Aneborn. 

Personuppgifter som lämnas till Hagberg & Aneborn kommer att behandlas i datasystem i den 

utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera Erbjudandet. 

Adressinformation kan komma att inhämtas av Hagberg & Aneborn genom en automatisk 

datakörning hos Euroclear.  

Övrig information  

Hagberg & Aneborn är mottagande institut i Erbjudandet, vilket innebär att Hagberg & Aneborn utför 

vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som 

accepterar Erbjudandet (”Deltagare”) betraktas som kund hos Hagberg & Aneborn.  Om en Deltagare 

inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om 

värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så 

kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande 

Erbjudandet. Varje Deltagare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och 

kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet. 

Frågor om Erbjudandet 

Vid frågor rörande accept i Erbjudandet, vänligen kontakta Hagberg & Aneborn på adress enligt ovan. 

Information finns också tillgänglig på www.hagberganeborn.se samt www.giab.se.  

 


