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Pressmeddelande 2022-02-17 

Nobina meddelar avnotering och frivilligt 
återköpserbjudande enligt obligationsvillkor 
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna 
obligationer med rörlig ränta 2019/2024 (”Obligationerna”) och villkoren för 
Obligationerna (”Obligationsvillkoren”). 

Så som aviserat genom Nobinas pressmeddelande den 3 februari 2022 var gårdagen, 
den 16 februari 2022, sista dag för handel i aktierna i Nobina på Nasdaq Stockholm. 
Avnoteringen utgör en särskild händelse enligt Obligationsvillkoren (De-listing Event) och 
Nobina har idag skickat underrättelse om avnoteringen till direktregistrerade innehavare 
av Obligationerna samt deras agent Nordic Trustee. 
Avnoteringen medför en rätt för respektive obligationsinnehavare att inom en viss tid 
begära att Nobina återköper alla, eller endast några, av deras obligationer till ett pris 
motsvarande 101 procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen obetald 
ränta. 
Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och deras agent, som innehåller 
mer information kring återköpsrätten, finns tillgänglig på Nobinas webbsida 
https://www.nobina.com/investors/financial-information/green-bond/.  
Bolaget har lämnat i uppdrag till Swedbank att vara så kallad paying agent i samband 
med återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Gelinder, finans- & 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. 

Koncernen är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland och omsatte 2020/2021 närmare 11 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena 
Samtrans, Göteborgs Buss, Telepass respektive Ørslev.  

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com   
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