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24STORAGE AB (PUBL) EMITTERAR OBLIGATIONER OM 400 
MILJONER KRONOR
24Storage AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda 
obligationer om 400 000 000 kronor inom ett ramverk om upp till 800 000 000 kronor. 
Obligationslånet förfaller i oktober 2023 och har en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent. 
Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer användas för att (i) refinansiera befintlig skuld, (ii) 
finansiera gruppens generella verksamhetsändamål (inklusive investeringar och förvärv) och (iii) betala 
transaktionskostnader.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerade finansiella rådgivare och 
joint bookrunners i samband med obligationsemissionen.
 
Bolagets VD, Fredrik Sandelin, kommenterar: "Obligationsemissionen möttes av ett stort intresse från 
investerare och blev övertecknad. Den nya finansieringsformen är ett naturligt steg för oss efter 
börsintroduktionen i december förra året. Den kommer att ge oss tillgång till mer kapital, större flexibilitet 

"och långsiktigt förväntad billigare finansiering.

För mer information kontakta gärna:

Fredrik Sandelin, VD
Telefon: +46 73 068 36 58
E-post: fredrik.sandelin@24storage.com

Om oss

24Storage är ett self storage-bolag som erbjuder kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt 
sätt med hög tillgänglighet. Bolaget grundades 2015 med visionen att digitalisera förrådsbranschen och 
har sedan dess lyckats etablera sig som en av de största aktörerna i Sverige. 24Storage driver och 
utvecklar 23 förrådsanläggningar, fördelat på fler än 10 500 förråd motsvarande totalt över 56 000 
uthyrningsbara kvadratmeter och fler än 6 000 kunder. 24Storage-aktien är noterad på Nasdaq First 
North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på 

 eller +46 844 68 61 00. För mer information besök gärna .certifiedadviser@arctic.com 24storage.se

Denna information är sådan information som 24Storage är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2020-09-28 21:30 CEST.
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