
 

Solna den 31 januari, 2019 

Nobina undersöker möjligheten att 
emittera ett första grönt obligationslån  

Nobina AB (publ.) (“Nobina”), den ledande bussoperatören i Norden, har engagerat 

Swedbank och SEB att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 4 och 

5 februari med hänsyn till bolagets nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer. 

En SEK-denominerad senior säkerställd transaktion med 5 års löptid och rörlig ränta kan 
komma att följa, bland annat förbehållet rådande marknadsvillkor. 
 
Nobina har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i 
bolagets verksamhet. Likviden från en potentiell grön obligation avses användas i enlighet 
med bolagets ramverk för gröna obligationer till att finansiera eller refinansiera, helt eller 
delvis: 
-Fossilfria fordon som elektriska bussar eller fordon som drivs av bio-bränsle 
-Laddningsinfrastruktur för bussar 
 
Nobinas gröna obligationsramverk har erhållit en mörkgrön skuggning, vilken är den högsta 
möjliga, av utvärderingsinstitutet CICERO. 
 
Som tidigare har kommunicerats så har Nobina tilldelats ett ”Investment Grade” 
kreditbetyg, BBB- (stabil utsikt) av Fitch Ratings. 
 
Swedbank (Issuing Agent & Joint Bookrunner) och SEB (Joint Bookrunner) agerar som 
finansiella rådgivare för transaktionen och Gernandt & Danielsson agerar som juridisk 
rådgivare. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mattias Gelinder, Finans- och IR-chef, +46 72 967 02 61 

Per Skärgård, Ekonomidirektör, +46 8 41 06 50 56  

 

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 31 januari, 2019, kl. 08:00.  

Arrangörernas målmarknad är icke-professionella kunder, professionella kunder och jämbördiga motparter (alla 
distributionskanaler). 



 

Om Nobina 
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende 
prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med 
en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ 
som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller 
andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även 
särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK 
(2017/18), har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: 
www.nobina.com.   

 


