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Jernhusen genomför sin första emission under det 

nyetablerade MTN-programmet 
 
Jernhusen har Jernhusen har Jernhusen har Jernhusen har genomfört en obligationsemission om totaltgenomfört en obligationsemission om totaltgenomfört en obligationsemission om totaltgenomfört en obligationsemission om totalt    1 1 1 1 333300 MSEK 00 MSEK 00 MSEK 00 MSEK med en med en med en med en 
löptid om 5 årlöptid om 5 årlöptid om 5 årlöptid om 5 år    inom ramarna för sittinom ramarna för sittinom ramarna för sittinom ramarna för sitt    nyetablerade Medium Term Notenyetablerade Medium Term Notenyetablerade Medium Term Notenyetablerade Medium Term Note----program program program program 
((((MTNMTNMTNMTN----programprogramprogramprogram)))). . . .     
 
Av obligationslånet löper 950 MSEK till fast ränta med en årlig kupong på 2,375 procent 
och 350 MSEK till rörlig ränta (Stibor + 0,7 procentenheter). 
 
Obligationen kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm. 
 

- Jernhusen har med sina fastigheter längs den svenska järnvägen en central roll 
för svensk infrastruktur och en stark finansiell ställning. Syftet med obligationen 
är att refinansiera befintliga låneavtal inom den ordinarie verksamheten, säger 
Anders Bäck, ekonomidirektör och vice Vd på Jernhusen. 

 
Inom ramarna för MTN-programmet kan företagsobligationer till ett värde om 6 000 
MSEK ges ut. SEB står som ledarbank för programmet och är även emissionsinstitut 
tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken och Swedbank.  
 
Det nya MTN-programmet, tillsammans med det sedan tidigare utestående 
företagscertifikatprogrammet om 3 000 MSEK, medför att Jernhusen erhåller en mer 
diversifierad och kapitalmarknadsinriktad finansieringsstruktur. 
 
Information om Jernhusens finansiering finns på bolagets webbplats jernhusen.se/Om-
Jernhusen/Finansiell-info/Finansiering/ 
 
För mer information:För mer information:För mer information:För mer information: 
Marcus Jansson, finanschef, telefon 08-410 626 20, marcus.jansson@jernhusen.se 
Anders Bäck, ekonomidirektör/vVd, telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se 
 
 
 
Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, 
underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska 
staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår 
till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor. 


