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ViaCon Group AB (publ) ändrar sitt borgenärsavtal
(intercreditor agreement)
ViaCon Group AB (publ) (“Bolaget”) ingick ett ändringsavtal den 27 januari 2022
avseende sitt borgenärsavtal (intercreditor agreement) ursprungligen daterat 8
november 2021.
Bolaget skickade en ändringsbegäran till Nordic Trustee & Agency AB (publ) (“ Agenten”) den 26
januari 2022 med en begäran att, bland andra, Agenten samtycker till att ändra borgenärsavtalet (
intercreditor agreement) ursprungligen daterat 8 november 2021. Begäran accepterades av
Agenten den 27 januari 2022 och borgenärsavtalet ( intercreditor agreement) ändrades genom ett
ändringsavtal daterat den 27 januari 2022. Agenten har publicerat en underrättelse om ändringen
till obligationsinnehavarna i samband därmed.
En fullständig version av underrättelsen om ändringen av borgenärsavtalet (intercreditor
agreement) finns tillgänglig på Bolagets webbplats ( www.viacongroup.com) samt på Stamdata (
www.stamdata.com).
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Om oss

ViaCon constructs connections. Consciously.
ViaCon grundades 1986 i Sverige och Norge och är en marknadsledande europeisk leverantör av
hållbara lösningar med korrugerat stål för väg- och vattenbyggnad, med omfattande kännedom
om lokala marknader och lokal tillverkning, med närvaro i 19 länder och ~800 anställda.
Genom att kombinera tre decenniers erfarenhet med den allra senaste tekniken lyckas ViaCon
vara marknadsledande på områdena broar och kulvertar, geotekniska lösningar och
dagvattenmagasin, som utgör företagets tre affärsenheter.
ViaCon erbjuder sina kunder distinkta toppmoderna, hållbara och verksamhetskritiska
infrastrukturlösningar utformade för att möta utmaningarna i en föränderlig värld.
ViaCon ägs av fonder förvaltade av FSN Capital Partners, ledande rådgivare inom private equity i
norra Europa.
ViaCon Group AB (publ), Björklundabacken 3, 436 57 Hovås, Sweden.
Organisationsnummer: 559228-2437
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