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Tessin optimerar verksamheten och genomför 
kostnadsbesparingsprogram om cirka 20 MSEK, 
förenat med vissa engångskostnader

Tessin Nordic Holding AB (publ) ("Tessin" eller "Bolaget"), Nordens ledande digitala 
plattform för fastighetsfinansiering, avser vidta kostnadsbesparingsåtgärder under 
fjärde kvartalet 2022 för att under rådande marknadsförutsättningar, säkerställa 
lönsamhet i slutet av 2023, i linje med Bolagets tidigare kommunicerade strategi. 
Den planerade optimeringen av organisationen är förenad med vissa 
omstruktureringskostnader av engångskaraktär. Bolaget informerar också om att 
man mottagit ett beslut avseende återkrav av det korttidsstöd som Bolaget erhöll 
från Tillväxtverket under 2020 relaterat till Covid-19. Bolaget anser att beslutet är 
felaktigt och kommer att överklaga beslutet om återkrav.

Tessin avser initiera kostnadsbesparingarna i samband med effektivisering av 
verksamheten vilket skapar ytterligare förutsättningar för Bolaget att nå lönsamhet och 
samtidigt vara väl förberett för ett tuffare marknadsläge. Kostnadsbesparingarna innebär 
personalnedskärningar och omstruktureringar inom Bolagets samtliga affärsområden. De 
planerade åtgärderna innebär förväntade årliga kostnadsbesparingar uppgående till drygt 
20 MSEK och förväntas nå full effekt under det andra kvartalet 2023.

”Tack vare vår skalbara plattform, vårt konkurrenskraftiga erbjudande och vår starka position i 
marknaden har vi en stabil grund att stå på, och i den rådande marknaden ser vi möjligheten 
att optimera vår verksamhet samtidigt som vi fortsatt kommer leverera på vårt erbjudande” 
säger Heidi Wik, VD Tessin Nordic Holding AB (publ).

Bolagets resultat kommer att belastas av omstruktureringskostnader av engångskaraktär 
under de två kommande kvartalen som en följd av besparingsåtgärderna. Utöver 
omstruktureringskostnader kan kommande kvartal komma att belastas av en 
engångskostnad om maximalt 2,2 MSEK vilken avser återkrav av det korttidsstöd, relaterat 
till Covid-19, som Tessin erhöll från Tillväxtverket under 2020. Tessin kommer idag, den 28 
oktober 2022, begära omprövning av beslutet och överklaga detsamma. Tessin anser att 
beslutet är felaktigt och har förhoppningar om att det kommer att ändras.
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Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom 
fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en 
egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av 
lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande 
tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid 
utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och 
fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom 
ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en 
möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin 
har förmedlat totalt cirka 4,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 380 olika 
fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans 
med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har 
motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga 
årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-10-28 08:30 CEST.
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