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Titania initierar ett skriftligt förfarande under sitt
utestående obligationslån
Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett
skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2021
/2024 med ISIN SE0015530530 (”Obligationerna”) i syfte att få godkännande från innehavarna
av Obligationerna (”Innehavarna”) att genomföra vissa ändringar av villkoren för Obligationerna
för att möjliggöra släppandet av den del av emissionslikviden som fördes över till ett pantsatt
bankkonto när Obligationerna emitterades.
Titania har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (”Agenten”), i egenskap av agent under
Obligationerna, ska skicka en kallelse till det Skriftliga Förfarandet, inklusive röstningsinstruktioner,
(”Kallelsen”) till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationer i skuldboken
förd av Euroclear Sweden per den 27 april 2022. Om Bolaget får Innehavarnas godkännande i det
Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget betala ut en ersättning (en s.k. consent fee) motsvarande
0,25 procent av det nominella beloppet under Obligationerna till Innehavarna.
Titania har mottagit indikationer från Innehavare representerandes över 662/3 procent av det
totala justerade utestående nominella beloppet under Obligationerna om att de kommer rösta ja
till förslaget i det Skriftliga Förfarandet.
Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vid
utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet
är den 3 maj 2022 och deadline för att rösta i det Skriftliga Förfarandet är kl. 15:00 den 17 maj 2022.
För ytterligare information kring det Skriftliga Förfarandet hänvisas till Kallelsen, som finns
tillgänglig på Titanias hemsida (www.titania.se) och på Agentens hemsida (www.stamdata.com).
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
april 2022 12:00 CEST.
För mer information, kontakta:

Einar Janson, CEO
einar@titania.se, tel 08-6684444

Titania

Jakobsbergsgatan 22

SE-111 44 Stockholm
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Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen.
Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i
detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det
som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.
Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.
Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se
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