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Pressmeddelande 2022-05-31 

Nobina meddelar utfall av röstningsförfarande 
samt löser in resterande obligationer 
Hänvisning görs till Nobina AB:s (publ) (“Nobina”) seniora säkerställda gröna 
obligationer med rörlig ränta 2019/2024, (”Obligationerna”). 

Det röstningsförfarande avseende ändring av villkoren för Obligationerna, vilket så som 
meddelat i tidigare pressmeddelande initierades den 10 maj 2022, är nu avslutat. 
Obligationsinnehavarna har röstat för den begärda villkorsändringen. 
Nobina avser nu att lösa in samtliga utestående Obligationer i förtid, i enlighet villkoren 
(så som ändrade). Inlösen av Obligationerna kommer att ske den 10 juni 2022 och 
inlösensbeloppet för respektive Obligation kommer att uppgå till 101 procent av det 
nominella beloppet. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är 
registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna som upprätthålls 
av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 2 juni 2022. 
I samband med förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq 
Stockholms lista för hållbara obligationer samt därefter cancelleras. 
Nobina kommer även att skicka en formell underrättelse om förtida inlösen till alla 
direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare enligt skuldboken förd av 
Euroclear Sweden. 
  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Gelinder, finans- & IR-chef 
mattias.gelinder@nobina.com   +46 72 967 02 61 

Om Nobina 
Vi är Nobina. Med 13 000 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 2021/2022 närmare 13 miljarder 
kronor. På den svenska och danska marknaden erbjuder Nobina även omsorgsresor under varumärkena 
Samtrans, Telepass, Göteborgs Buss respektive Ørslev. 

Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. 

Mer information finns på: www.nobina.com  
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