
   

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) erhåller 
godkännande från Nordic Trustee & Agency AB (publ) 
avseende s.k. waiver request   

Pressmeddelande den 16 november 2020 

Pegrogos portföljbolag Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik”) har begärt att Nordic 

Trustee & Agency AB (publ) (”Nordic Trustee”) godkänner Nordisk Bergtekniks begäran om eftergift 

(Eng. waiver request) avseende villkoren för Nordisk Bergtekniks utestående företagsobligationer om 

400 000 000 kr (ISIN: SE0012729234) med slutligt förfall i juni 2023 (”Obligationsvillkoren” 

respektive ”Obligationen”).  

I enlighet med begäran om eftergift har Nordisk Bergteknik begärt att få genomföra en omvandling av 

vissa existerande aktieägarlån om ett totalt belopp om 122 031 008 kr till eget kapital genom 

utfärdande av aktier till aktieägarna som betalning för aktieägarlånen (s.k. kvittningsemission). Ett 

sådant förfarande bedöms gynna såväl Nordisk Bergtekniks finansiella situation långsiktigt såväl som 

dess nuvarande likviditet som soliditet och påverkar inte negativt Obligationerna eller Nordisk 

Bergtekniks möjlighet till återbetalning av dessa.  

Nordic Trustee har godkänt Nordisk Bergtekniks begäran om undantag i enlighet med punkt 18.1 (a) i 

Obligationsvillkoren. 

Swedbank AB (publ) som agerar som Original Super Senior Facilities Creditor (såsom definierat i 

Obligationsvillkoren) i enlighet med finansieringsdokumenten (Eng. Finance Documents) under 

Obligationen har även godkänt begäran om eftergift. 

Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik. 

För ytterligare information, kontakta: 

Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928 

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121 

Om Nordisk Bergteknik 
Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och 

grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, 

spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och 

Norge.  

Om Pegroco 
Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora 

onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos 

preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm. 

För mer information: 
För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD, Pegroco Invest AB, e‑post: 

victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64 01. 

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market 

Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se. 

Denna information är sådan information som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 15:45 CET. 

 


