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Prime Living AB har idag ingått ett så kallat standstill-avtal gällande bolagets säkerställda 
obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om ca 39,3 MSEK  

Prime Living AB har idag ingått ett så kallat standstill-avtal med en grupp innehavare av bolagets säkerställda 
obligationslån om 400 MSEK med ISIN SE0009155286. och en grupp innehavare av det säkerställda aktieägarlån 
om ca 39,3 MSEK som togs upp av bolaget i mars 2019. 

Avtalet har ingåtts för att ge Prime Living koncernen tid att hitta en långsiktigt hållbar lösning för sin finansiering 
och innebär att aktieägarlånet och obligationslånet inte kommer att sägas upp för betalning och att säkerheterna 
för lånen inte kommer att verkställas under en så kallad standstill-period, om inget oförutsett inträffar. Standstill-
perioden löper ut 20 september 2019 men kan förlängas. 

Sedan tidigare har innehavarna av bolagets icke-säkerställda obligationslån om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 
och innehavarna av dotterbolaget Prime Living Campus Stockholm ABs (publ) säkerställda obligationslån om 100 
MSEK med ISIN SE0010985218 i skriftliga förfaranden för obligationerna skjutit upp räntebetalningarna för de 
obligationerna till efter standstill-periodens utgång. 

 

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-06-28 kl. 19:23 CEST. 

För ytterligare information kontakta: 

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se 

 

Om Prime Living 

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre 
kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade 
bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter. 
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