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Gränges emitterar hållbarhetslänkad obligation om 600 
MSEK för att stödja bolagets hållbarhetsstrategi
Gränges har framgångsrikt emitterat en femårig icke-säkerställd hållbarhetslänkad obligation om 600 MSEK under 
bolagets MTN-program. Den nya obligationen förfaller 2026 och har en kupong på 3 månader Stibor + 1,20 procent. 
Transaktionen skapade ett starkare än väntat intresse från investerare och emissionen övertecknades med en orderbok 
som växte till över 1 000 MSEK.

Gränges har kopplat den hållbarhetslänkade obligationen till utfallet på tre definierade hållbarhetsmål, så kallade ”
Sustainability Performance Targets” eller SPT:s, som alla spelar en central roll i Gränges hållbarhetsstrategi:

SPT1: Minska klimatutsläpp per ton från egen verksamhet och inköpt energi (scope 1+2) med 25 procent 2025 
jämfört med 2017
SPT2: Minska klimatutsläpp per ton från inköpta metaller (scope 3) med 30 procent 2025 jämfört med 2017
SPT3: Öka andelen återvunnet aluminium till minst 30 procent av totalt inköpta metaller 2025

“Gränges har ett starkt fokus på hållbarhet och det är uppmuntrande att se det stora intresset bland investerare för att 
stödja vår hållbarhetsstrategi och våra hållbarhetsmål. Engagemanget bekräftar att vår hållbarhets- och klimatstrategi är 
relevant, ambitiös och trovärdig”, säger Sofia Hedevåg, SVP Sustainability på Gränges.

Danske Bank och Nordea agerade hållbarhetsrådgivare samt finansieringsrådgivare, så kallade ”Joint Lead Managers”, 
för den hållbarhetslänkade obligationen.

Gränges lanserade ett kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad finansiering den 20 september 2021. Mer 
information om ramverket finns tillgänglig på Gränges hemsida, .www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Oskar Hellström, tillförordnad VD och CFO

, tel: +46 8 459 59 00oskar.hellstrom@granges.com

Sofia Hedevåg, SVP Sustainability
, tel +46 733 03 79 79sofia.hedevag@granges.com

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury & Investor Relations
, tel: +46 705 97 43 75johan.dufvenmark@granges.com

Om Gränges
Gränges är ett aluminiumteknikbolag som driver utvecklingen av lättare, smartare och mer hållbara aluminiumprodukter 
och lösningar. Företaget erbjuder avancerade material som höjer effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser och 
prestandan i slutprodukterna. Gränges innovativa teknik har förändrat industrin i mer än 125 år, och företaget har 
ledande positioner inom valsade produkter för värmeregleringssystem, specialförpackningar och utvalda 
nischapplikationer. Gränges har produktionsanläggningar och bedriver försäljning på tre kontinenter, Asien, Europa och  
Amerika. Den årliga produktionskapaciteten uppgår till 560 kton. Gränges har 2 600 medarbetare och aktien är noterad 
på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.
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