
Återköp av aktier av serie B i Trelleborg under vecka 45, 2022
Trelleborg AB (LEI-kod 213800XY16PAWG2PAD14) har under perioden 7 november–11 november 2022 
återköpt sammanlagt 163 748 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000114837) inom ramen för det 
återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till 
ökat aktieägarvärde.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 25 272 178 aktier av serie B till ett sammanlagt 
belopp om högst 5 000 miljoner kronor som Trelleborg tillkännagav den 27 april 2022. 
Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2022 till dagen före årsstämman 2023 och genomförs i 
enlighet med marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade 
förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att 
anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde. Avsikten är att de återköpta 
aktierna senare ska makuleras genom beslut av kommande årsstämmor.

Aktier av serie B i Trelleborg har återköpts (i SEK) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym 
(antal aktier)

Viktat genomsnittspris 
per dag (SEK)

Totalt dagligt 
transaktionsvärde (SEK)

20221107 32 503 250,0074 8 125 991

20221108 32 747 253,0796 8 287 598

20221109 31 561 251,9408 7 951 504

20221110 33 849 254,7739 8 623 842

20221111 33 088 253,8972 8 400 951

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) för 
Trelleborgs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Trelleborgs innehav av egna aktier per den 11 
november 2022 till 13 065 317 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Trelleborg uppgår vid tidpunkten 
för detta pressmeddelande till 271 071 783, varav 28 500 000 aktier av serie A och 242 571 783 aktier av 
serie B.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe 
harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
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Om oss
Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar 
kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett 
hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 34 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal 
länder. Koncernen består av tre affärsområden: Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Sealing Solutions 
och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på 
Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com
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