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Gränges ingår nya låneavtal och refinansierar befintlig 
skuld
Gränges har ingått två nya låneavtal och refinansierat en del av skuldportföljen.

Det ena låneavtalet, som har arrangerats av Citibank, Danske Bank, Svenska Handelsbanken och Nordea, består av en 
revolverande kreditfacilitet tillgänglig i flera valutor om 3 500 MSEK med en löptid på tre år samt ett lån om 100 MUSD 
med en löptid på tre år. Avtalet har en hållbarhetslänkad struktur och kommer därmed att kopplas till Gränges 
hållbarhetsambitioner. Danske Bank och Nordea har agerat hållbarhetskoordinatorer. 

Det andra låneavtalet har ingåtts med AB Svensk Exportkredit och består av ett lån om 200 MSEK med en löptid på fyra år, 
ett lån om 40 MUSD med en löptid på 2 år och ett lån om 20 MUSD med en löptid på 3 år. Även detta avtal har en 
hållbarhetslänkad struktur och kommer att kopplas till Gränges hållbarhetsambitioner.

”Att fortsätta integrera Gränges ambitiösa hållbarhetsarbete i koncernens finansiering ser vi på Gränges som en 
självklarhet. Vi jobbar med hållbarhet i verksamhetens alla dimensioner. Det stärker vår långsiktiga utveckling såväl som 
bolagets finansiella profil och gör Gränges mer attraktivt som bolag. Vi är mycket glada för att våra finansierande banker 
är med och stödjer denna utveckling”, säger Oskar Hellström, CFO och Vice VD på Gränges.

I samband med upptagandet av de nya lånen kommer motsvarande belopp att återbetalats på befintliga lån. 
Hållbarhetslänkningen kommer att aktiveras under 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, CFO och vice VD

, tel: +46 8 459 59 00oskar.hellstrom@granges.com

Gustav Mårtensson, VP Group Treasury
, tel: +46 706 44 80 15gustav.martensson@granges.com

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 570 kton. Gränges har 2 700 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.

Bifogade filer
Gränges ingår nya låneavtal och refinansierar befintlig skuld

PRESSMEDDELANDE
22 december 2022 09:30:00 CET

mailto:info@granges.com
mailto:oskar.hellstrom@granges.com
mailto:gustav.martensson@granges.com
https://www.granges.com/sv/
https://storage.mfn.se/3373813b-5146-4d0e-84a8-51da144e5a54/granges-ingar-nya-laneavtal-och-refinansierar-befintlig-skuld.pdf

