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Intrum Justitia förändrar bankfinansiering
Intrum Justitia har omförhandlat koncernens bankfinansiering. De huvudsakliga förändringarna
sammanfattas nedan:


Tidigare banklån, omfattande en facilitet om 4 miljarder och en facilitet om 1 miljard,
kombineras nu till en facilitet om SEK 5 miljarder. Det nya banklånet, i likhet med de
tidigare, är en revolverande kreditfacilitet med Swedbank och Nordea, med marknadsmässiga
villkor avseende upplåningskostnader och i övrigt med liknande villkor som för de tidigare
lånen.



Förfallostrukturen förändras. De tidigare lånen förföll med SEK 2 miljarder under 2015, SEK
2 miljarder 2016 och SEK 1 miljard under 2017. Det nya lånet förfaller med SEK 2 miljarder
under 2017, SEK 2 miljarder 2018 och SEK 1 miljard under 2019.



De tidigare faciliteterna innebar att Intrum Justitia maximalt kunde ta upp långfristig
finansiering om SEK 8 miljarder. Det nya låneavtalet innebär att koncernen kan ta upp
långfristig finansiering om upp till SEK 10 miljarder.

Intrum Justitias totala långfristiga lånefinansiering består därmed av bekräftade lånefaciliteter från
banker om SEK 5 miljarder samt obligationslån om SEK 3 miljarder inom ramen för ett MTNprogram om upp till SEK 5 miljarder. Koncernen har också ett företagscertifikatprogram om upp till
SEK 1,5 miljarder för kortfristig upplåning.
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