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Solna den 8 mars, 2019 

Nobina AB offentliggör obligationsprospekt och 
ansöker om notering av obligationslån vid Nasdaq 
Stockholm 

Nobina AB (publ) (”Nobina”) offentliggjorde den 7 februari 2019 att bolaget har emitterat 
ett grönt obligationslån. Obligationen om SEK 500 miljoner har en löptid på fem år, till en 
rörlig ränta om tre-månaders STIBOR plus 155 räntepunkter vilket motsvarar en initial 
kupong på ca 1,47%. 
 
I och med emissionen av obligationslånet och i enlighet med villkoren för detta skall Nobina 
ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna notera 
obligationslånet har Nobina upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av 
Finansinspektionen och Nobina har ansökt om inregistrering av obligationslånet på 
marknaden för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel beräknas 
bli omkring den 12 mars 2019. 
 
Prospektet kommer finnas tillgängligt på Nobinas hemsida, www.nobina.com, och 
Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. 
 
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 i detta pressmeddelande är sådan som Nobina är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 17.15. 

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.   
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