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Pressmeddelande 

 

Erik Penser Bank satsar på ny börsplattform 
inom social media - investerar i 
fintechstartupen TradeVenue 

 

Erik Penser Bank AB har förvärvat drygt 30 procent av aktierna i TradeVenue 

AB och stärker därmed ytterligare distributionskraften för sitt framgångsrika 

corporate service-koncept Penser Access. 

 

TradeVenue.se är en social mötesplats för stora och små sparare, där de kan 

interagera och diskutera aktuella frågor som påverkar börsen och 

börsbolagens utveckling. På denna plattform kan investerare kostnadsfritt 

blogga, delta i diskussioner, bevaka och analysera bolag, med mera. Noterade 

bolag erbjuds därtill att exponera heltäckande bolagsprofiler på plattformen, 

och att integrera dessa med TradeVenues analysverktyg, forum och bloggar 

för att öka bolagens exponering mot investerare ytterligare. TradeVenue har 

snabbt etablerat sig som en av de största med ca 60 000 besökare per månad 

och närmare 20 000 följare i sociala medier. 

 

Erik Penser Bank har under flera år erbjudit små och medelstora noterade 

och listade bolag en ökad exponering mot investerare genom Penser Access. 

Med denna tjänst hålls investerare uppdaterade via bland annat 

fundamentala bolagsanlyser och investerarträffar. 

 

"Investeringen i TradeVenue är ett betydelsefullt steg för Penser Bank att 

ytterligare stärka distributionskraften för vårt framgångsrika corporate 

service-koncept Penser Access. Med investeringen i TradeVenue stärker vi 

närvaron på de alltmer betydelsefulla plattformar som idag attraherar 

investerare som är intresserade av småbolagsaktier”, säger Johan Mörner, VD 

Erik Penser Bank. 

 

Erik Penser Bank blir därmed största ägare i TradeVenue, men bolaget 

kommer att drivas i samma regi som tidigare. Johan Mörner, VD Erik Penser 

Bank, går in som styrelseordförande i TradeVenue. 
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"Erik Penser Bank är den perfekta partnern för TradeVenue. Tillsammans 

uppnår vi en stark position på marknaden för information kring noterade 

småbolag och vårt forum. De synergier som uppstår inom både vårt produkt-

erbjudande och vår marknadsnärvaro gör att det finns goda möjligheter att 

förbättra både tillväxt och lönsamhet. Vi ser fram emot att tillsammans med 

Erik Penser Bank ta tillvara på de möjligheter som finns i den snabbt växande 

marknaden", säger Erik Thulin, medgrundare av TradeVenue. 

 

 

Om TradeVenue 

TradeVenue är en social plattform för investerare och sparare som lanserades 

den 28 maj 2015. På sajten finns bloggar, forum, virtuella portföljer, poddar, 

bolagsinformation, analys- och bevakningsverktyg. Bolaget startades av 

Adam Linders och Erik Thulin, som tillsammans är största ägare. Ytterligare 

ägare förutom Erik Penser Bank är Johan Saxon med lång erfarenhet från 

finanstjänster mot småbolag och Louise Grünthal som var med och byggde 

upp Remiums företagstjänster, bland annat Introduce. Johan Saxon och 

Louise Grünthal kommer även att ingå i Tradevenues styrelse. 

 

Om Erik Penser Bank 

Erik Penser Bank är en privatägd och oberoende bank som erbjuder ett brett 

urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och 

fokuserar på att skapa värde åt sina kunder. Erik Penser Bank har ett nittiotal 

anställda och huvudkontor i Stockholm.  

 

Vid frågor, vänligen kontakta: 

Erik Thulin, TradeVenue AB 

E-mail: erik@tradevenue.se 

 

Johan Mörner, Erik Penser Bank AB 

E-mail: johan.morner@penser.se 

 

 

 


