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  Rebelle Box 16285 10325 Stockholm

Rebelle (publ) anlitar Erik Penser Bank som 
likviditetsgarant

Rebelle AB (publ) (”Rebelle” eller ”Bolaget”), har utsett Erik Penser Bank AB (”Penser”) till 
likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers 
uppdrag inleds med omedelbar verkan.

Likviditetsgarantens målsättning är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan 
köp- och säljkurs. Penser kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att ställa handelsposter på 
vardera köp- och säljsidan i orderboken. Pensers uppdrag sker i enlighet med Nasdaq First North 
Growth Market regelverk kring likviditetsgaranti.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Rodny, Paues Åberg Communications
Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle

Telefon: +46 76 190 90 51
jonas.rodny@pauesaberg.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 
juni 2022 kl. 10:20 CEST.

Om Rebelle
Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second 
hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela 
försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till 
konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna 
kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera 
en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av 
världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada 
samtidigt som Bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet 
inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, 
kunder i hela Europa med fokus på EU.

Bolagets aktier (kortnamn BELLE) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Vator 
Securities AB är Bolagets certified adviser och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 8 580 065 99. 
För mer information, vänligen besök: ir.rebelle.com
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