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Gränges publicerar ett uppdaterat MTN-prospekt och ett 
kombinerat ramverk för grön och hållbarhetslänkad 
finansiering
För att stödja Gränges hållbarhetsambitioner och -mål, har bolaget publicerat ett kombinerat ramverk för grön och 
hållbarhetslänkad finansiering för att möjliggöra utställande av gröna obligationer och hållbarhetslänkade obligationer. 
Gränges har anlitat Sustainalytics för att ge en oberoende bedömning, en så kallad ”second opinion”, av ramverkets 
design och ambitionsnivå.

”Gränges har ett starkt fokus på hållbarhet som är en integrerad del av vår affärsverksamhet och strategi. Vi är stolta över 
att ligga i framkant i vår industri och ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering ger investerare möjlighet att 
stödja omställningen till en grön aluminiumindustri”, säger Oskar Hellström, tillförordnad VD och CFO för Gränges AB.

För att förbereda för möjligheten att emittera en Medium Term Note (MTN) enligt ”Green Bond and Sustainability-Linked 
Bond Principles” har Gränges uppdaterat MTN-prospektet som ursprungligen publicerades 2018. MTN-programmet har 
ett rambelopp på 3 miljarder SEK och möjliggör utgivande i svenska kronor. Finansinspektionen har idag godkänt och 
registrerat prospektet. Gränges avser att emittera en Medium Term Note (MTN) med stöd av det gröna 
finansieringsramverket inom en snar framtid.

De två dokumenten, det vill säga det kombinerade ramverket för grön och hållbarhetslänkad finansiering samt 
utlåtandet från Sustainalytics, finns tillgängliga på Gränges hemsida, www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad.

MTN-prospektet finns tillgängligt på Gränges hemsida, www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad, och på 
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Om hållbarhetslänkade obligationer och gröna obligationer
Hållbarhetslänkade obligationer är kopplade till bolagets hållbarhetsstrategi och -mål, medan gröna obligationer främst 
är kopplade till specifika hållbarhetsrelaterade projekt.

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

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