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Offentliga Hus inhämtar dispens för befintliga obligationer 
som ska inlösas i anslutning till tidigare offentliggjord ny 
obligationsfinansiering och kommande notering
I enlighet med tidigare offentliggörande den 6 oktober 2020 har Offentliga Hus i Norden 
AB (publ) (“Bolaget” eller “Offentliga Hus”) framgångsrikt emitterat seniora icke-
säkerställda gröna obligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor och en löptid 
om 3,5 år och likviddag den 12 oktober 2020 (de “Nya Obligationerna”). Bolaget har 
samtidigt offentliggjort att villkoret för frivillig inlösen avseende Bolagets 700 miljoner 
kronor seniora icke-säkerställda obligationer med förfall under 2021 (de ”Utestående 
Obligationerna”) uppfyllts och att de Utestående Obligationerna därmed kommer lösas 
in den 3 november 2020.

I enlighet med punkt 24.2 i obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna meddelar 
Bolaget härmed att agenten för innehavarna av de Utestående Obligationerna har lämnat 
dispens för de generella åtagandena för Bolaget under obligationsvillkoren för de Utestående 
Obligationerna, med effekt per idag. Dispens från åtaganden begärdes av Bolaget för att 
förenkla emissionen av de Nya Obligationerna fram till den slutliga inlösendagen för de 
Utestående Obligationerna och för att förbereda för en övergång till nya finansieringsvillkor i 
samband med noteringen av Offentliga Hus aktier, vilken meddelades den 1 oktober 2020.

Ett villkor för lämnad dispens är att Bolaget makulerar de Utestående Obligationer om 470 
miljoner kronor som innehas av Bolaget och deponerar ett belopp motsvarande beloppet som 
krävs för att utföra frivillig inlösen av alla Utestående Obligationer, i enlighet med Bolagets 
meddelande om inlösen den 1 oktober 2020, på ett pantsatt konto till förmån för agenten och 
innehavarna av de Utestående Obligationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Fredrik Brodin, VD
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 70 888 66 65
 
Magnus Sundell, CFO och vVD
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 (0) 70 602 76 75
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Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till 
övervägande del, direkt eller indirekt, utgörs av offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt 
fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler 
till marknadsmässiga villkor är vi en attraktiv samarbetspartner för stat, regioner och kommuner 
i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar.
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