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Pressmeddelande 2021-05-10 

Green Bond Impact report 2020 – Nobina redovisar 
miljövinsterna från sin gröna obligation 
I februari 2019 emitterade Nobina en grön obligation om 500 MSEK - den första i 
Norden kopplad till kollektivtrafiken. Nobina har dessutom i mars 2021 
framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK inom ramen för sitt 
befintliga gröna obligationslån. Idag publicerades 2020 års rapport och visar att 
den gröna finansieringen har lett till minskade utsläpp om 8 127 ton 
koldioxidekvivalenter under det andra året. 

Den gröna obligationen hade vid rapportens publicering finansierat bland annat 54 
helelektriska bussar och 97 bussar som helt drivs av fossilfria drivmedel. Utöver dessa 
har Nobina även beställt ytterligare 28 elbussar som inväntar leverans och som kommer 
finansieras av tilläggsemissionen från mars 2021 och därmed bidra till ännu större 
miljövinster framöver. 
Bara under 2020 har utsläppen reducerats med 8 127 koldioxidekvivalenter jämfört med 
bussar drivna med fossila drivmedel. En siffra som motsvarar de årliga utsläppen från 3 
400 personbilar. Samtidigt och kanske den största effekten är att 6 miljoner fossilfria 
resor har genomförts under året med de 151 bussar som finansierats genom den gröna 
obligationen. 
− Detta är ett tydligt bevis på hur näringslivet och grön finansiering kan påskynda 
omställningen av samhället och bidra till att vi snabbare uppnår en 100% fossilfri 
kollektivtrafik i Norden. Men det är också ett väldigt konkret exempel som återigen 
påminner om hur hållbarhet är en integrerad del av Nobinas strategi och hur 
kollektivtrafiken möter samhällets klimatmål och flera av vår tids stora 
framtidsutmaningar, säger Magnus Rosén, koncernchef och vd på Nobina. 
Inför den initiala emissionen granskades det gröna ramverket av det oberoende klimat- 
och miljöforskningsinstitutet Cicero som gav Nobina högsta betyget, ”Dark Green”.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Gelinder, finans- och IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 
David Erixon, kommunikationschef 
david.erixon@nobina.se   +46 72 967 02 84 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 12 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje 
dag, året runt, väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Från norr till söder, i stadsmiljö och 
på landsbygden. Till nästa hållplats, eller hela vägen hem. Tillsammans med våra resenärer och uppdrags-
givare är vi stora nog att göra skillnad, på riktigt. Från ett välkomnande bemötande och en bekväm bussresa, 
till ny smart teknik som bidrar till fler fossilfria resor. En unik möjlighet att skapa förändring. 

https://www.nobina.com/siteassets/financials/bond/nobina_20_greenbond.pdf
https://www.nobina.com/siteassets/dokument/rapporter/2021/nobina_swe_ars2020.pdf
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Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020-21 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärket 
Samtrans respektive Örslev. Nobina är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com 
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