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ARWIDSRO FASTIGHETS AB (PUBL) 
OFFENTLIGGÖR OBLIGATIONSPROSPEKT 
OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL 
HANDEL AV SINA GRÖNA 
HYBRIDOBLIGATIONER VID NASDAQ 
STOCKHOLM

Arwidsro Fastighets AB (publ) (”Arwidsro”) offentliggjorde den 29 
april respektive 4 maj 2021 en framgångsrik emission av gröna 
hybridobligationer till ett totalt värde om 500 Mkr (ISIN: 
SE0015812300). Hybridobligationerna har en evig löptid och löper 
med en ränta om 3 månader STIBOR plus 690 baspunkter fram till 
första inlösendagen. Arwidsro har möjlighet att förtidsinlösa 
hybridobligationerna från och med den 6 maj 2025.

Enligt hybridobligationsvillkoren har Arwidsro åtagit sig att ansöka om upptagande 
till handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista 
för hållbara obligationer. Med anledning av detta har Arwidsro upprättat ett 
noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns 

tillgängligt på Arwidsros webbplats  och Finansinspektionens www.arwidsro.se
webbplats  Ansökan om upptagande till handel kommer att lämnas in och www.fi.se.
första dag för handel beräknas infalla omkring den 31 maj 2021.

KONTAKT - VD, CFO, HÅLLBARHET

Peter Zonabend, VD, 070-496 32 78, peter.zonabend@arwidsro.se
Anette Erneholm, CFO, 070-821 70 96, anette.erneholm@arwidsro.se
Maria Björkling, Affärsutvecklare- & Hållbarhetsansvarig, 070#328 79 22, maria.
bjorkling@arwidsro.se

http://www.arwidsro.se
http://www.fi.se.
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OM ARWIDSRO

Arwidsro bygger livsmiljöer som ska ha långsiktig kvalitet och få människor att må 
bra. Vi skapar bestående livsmiljöer. Det är att leva som vi lär, från då till nu och in i 
den framtid som vi värnar om.
Vi utvecklar fastigheter som skapar en helhet. Vi vågar utmana konsensus, se 
helheten och drivs av fastighetsutveckling till nästa steg. Drivna av vår inre 
kompass förverkligar vi våra idéer och visioner. 
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