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24STORAGE AB (PUBL) OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER 
OM NOTERING AV YTTERLIGARE OBLIGATIONER PÅ NASDAQ 
STOCKHOLM
24Storage AB (publ) ("Bolaget") har den 24 augusti 2021 emitterat ytterligare seniora icke-
säkerställda obligationer om 60 000 000 kronor inom dess existerande ramverk om upp till 800 
000 000 kronor med ISIN SE0014957551, på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna 
löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,50 procent per år och har slutförfall den 5 oktober 
2023.

Bolaget kommer att ansöka om att notera de ytterligare obligationerna på Företagsobligationslistan vid 
Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som 
möjligt.
 
Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats 
hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 
den 14 juni 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens ( ) och www.fi.se
Bolagets ( ) webbplatser.www.24storage.se

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 26 förrådsanläggningar, fördelat på 12 000 förråd motsvarande totalt 66 500 uthyrningsbara 
kvadratmeter och 7 000 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 certifiedadviser@arctic.com
68 61 00. För mer information besök gärna .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 2021-09-30 15:11 CEST.

Bifogade filer

24Storage AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av ytterligare obligationer på 
Nasdaq Stockholm

http://www.fi.se
http://www.24storage.se
https://24storage.se/
https://storage.mfn.se/df051815-4116-4a80-ad1a-af0791ba4dd3/24storage-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-ytterligare-obligationer-pa-nasdaq-stockholm.pdf
https://storage.mfn.se/df051815-4116-4a80-ad1a-af0791ba4dd3/24storage-ab-publ-offentliggor-prospekt-och-ansoker-om-notering-av-ytterligare-obligationer-pa-nasdaq-stockholm.pdf

