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OBLIGATIONSINNEHAVARNA HAR GODKÄNT 
KONCERNBOLAGET ÖSTERMYRA BRUK AB:S 
(PUBL) FÖRSLAG 
 

Stockholm, 16 mars 2018  
 

Concent Holding AB (publ):s ("Concent") dotterbolag Östermyra Bruk AB (publ) 
("Östermyra"), org.nr 556982-9178, initierade den 27 februari 2018 ett skriftligt förfarande 
inom ramen för Östermyras obligationslån emitterat den 12 september 2016 om nominellt 
cirka 200 MSEK med slutlig förfallodag den 12 februari 2018 ("Obligationslånet"). Syftet 
med det skriftliga förfarandet var att obligationsinnehavarna skulle ges möjlighet att 
godkänna Östermyras förslag om ändring av villkoren för Obligationslånet i syfte att 
möjliggöra slutförandet av Barents Center. I korthet föreslogs Obligationslånet ändras så 
att den moderbolagsborgen som Concent har lämnat för Östermyras samtliga förpliktelser 
enligt Obligationslånet upphör ("Borgensåtagandet") samt att obligationsinnehavarnas 
fordringar under Obligationslånet konverteras till nya preferensaktier i ett nybildat 
holdingbolag som vid konverteringstidpunkten äger samtliga aktier i Östermyra 
("Konverteringen").  

Koncernen får idag meddela att erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna godkänt 
Östermyras förslag. I och med godkännandet upphör Borgensåtagandet att gälla.  Då 
Konverteringen är villkorad av att Östermyra har säkrat finansiering med ett belopp som 
garanterar byggstart kommer arbetet med att resa sådan finansiering nu att intensifieras. 
När sådan finansiering säkerställts kommer Östermyra att återkomma med närmare 
beräknad tidpunkt för genomförandet av Konverteringen. 
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Om Concent 

Concent är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som skapar hem och mötesplatser. Med hjärta, 

samhällsansvar och finansiella resurser utmanar vi de stora bjässarna i branschen. Det handlar om att skapa 

ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. I praktiken betyder det att vi utvecklar 

hyresrätter med fokus på ungdomar och studenter, bostadsrätter som fler har råd med och platser där 

människor möts i form av gallerior, skolor, idrottsarenor med mera. Det goda samhället bygger vi nämligen 

tillsamman. 
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