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Handel med aktier i Tessin Nordic Holding AB (publ) 
har idag påbörjats på Nasdaq First North Growth 
Market

Stockholm, Sverige – Tessin Nordic Holding AB (publ.) (”Tessin”) – meddelar att 
handeln med dess aktier idag har påbörjats, efter att årsstämman i Effnetplattformen 
den 21 maj 2021 enligt publicerad kommuniké fattat beslut om sakutdelning och 
emissioner i enlighet med vad som tidigare kommunicerats bland annat i den 
bolagsbeskrivning som publicerats och som Nasdaq Stockholm godkänt.

”Resan mot börsen startade redan 2014 när vi grundade Tessin. Vi har alltid haft 
målsättningen att Tessin som Nordens största och ledande aktör inom alternativ 
fastighetsfinansiering kan dra nytta av tillgång till den publika kapitalmarknaden för att 
accelerera vår tillväxt.” säger Jonas Björkman VD och medgrundare av Tessin.

Tessin vill också fästa investerares uppmärksamhet på detaljer och bakgrund till hur den 
omvända noteringen är strukturerad, vilka finns beskrivna i den redan godkända och 
publicerade bolagsbeskrivningen som kan läsas och hämtas hem .här
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Om oss

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 2020 hade Tessin närmare 55,000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag 
och fastighetsutvecklare. 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 är idag 
verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat knappt 3,0 miljarder 
kronor i finansiering till mer än 270 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till 
byggnationen av omkring 5 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler 
och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande knappt 1,9 miljarder kronor 
återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till 
mellan 8 – 9 procent.

Läs mer om Tessin på vår webbplats.

Finansiell information om Tessin finns på .Tessin Investor Relations

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: 
info@fnca.se
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