PRESSMEDDELANDE
STOCKHOLM, DEN 24 MAJ 2016

Varenne investerar i Aktietorget
Varenne förvärvar 9.9% av aktierna i ATS Finans vilka bedriver verksamhet inom två affärsområden,
handelsplattformen AktieTorget och fondkommissionären Sedermera Fondkommission.
AktieTorget (AT) är en marknadsplats för entreprenörsledda tillväxtbolag som söker expansionskapital samt en
möjlighet till handel i aktien. AT driver sedan 1998 en marknadsplats för handel i aktier samt andra finansiella
instrument. Juridiskt sett är AT en s k handelsplattform (även kallad MTF) och drift av sådan är en typ av
värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och ATs verksamhet står därmed under
Finansinspektionens tillsyn.
ATS omsatte 2015 drygt 75 Mkr med en god underliggande lönsamhet i båda delarna av verksamheten. Sedermera
med bas i Ängelholm är den fondkommissionär som de senaste två åren noterat flest bolag på de handelsplattformar
som förekommer i Sverige.
I samband med de ägarförändringar som ATS genomförde under maj månad så förvärvade Varenne ca 9.9% av
bolaget.
”Investeringen i ATS Finans är intressant som en fristående investering för Varenne samt att den passar väl in i vår
strategi att vara med och utveckla ett starkt ekosystem i Norden kring entreprenörsledda tillväxtföretag” - säger
Andreas Bladh, VD på Varenne.
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E-mail: jonas@varenne.se

Om ATS Finans
ATS Finans AB har Finansinspektionens tillstånd att driva värdepappersrörelse och står därmed under FI:s tillsyn. ATS Finans
verksamhet drivs genom de två bifirmorna AktieTorget och Sedermera Fondkommission. ATS Finans AB ägs av ATS Finans
Holding AB, ett privat bolag med ca 50 aktieägare, varav största ägare är Staffan Persson med drygt 39 procent. Information om
AktieTorget www.aktietorget.se och verksamheten finns på www.sedermera.se.
Om Varenne
Varenne är ett investeringsbolag som investerar och utvecklar små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Varennes affärsidé är
att vara en aktiv ägare som bidrar med expansionskapital, nätverk och industriell kompetens i syfte att åstadkomma tillväxt och
värdeutveckling i de bolag som Varenne investerar i. www.varenne.se

