
Alcadon beslutar om refinansiering av
befintliga lån, utökad checkkredit och
förvärvskredit för att säkerställa den
framtida tillväxtresan 
Alcadon har tagit beslut om refinansiering av verksamheten med SEB som ny huvudbank för koncernen.
Alcadon kommer under juli 2021 att lösa befintliga lån om ca 133 MSEK och ta upp nytt banklån om
130 MSEK, utöka befintlig checkkredit från 35 till 50 MSEK samt erhålla en förvärvskredit (RCF) om
60 MSEK att kunna nyttja för framtida förvärv. Refinansieringen bedöms minska
finansieringskostnaderna med ca 2,5-2,7 MSEK före skatt på årsbasis.

Villkor i korthet

- Banklån, 130 MSEK, rak amortering 7 år, ränta STIBOR 3M + 1,3-1,8 procentenheter beroende på
skuldsättningsgrad

- Checkkredit 50 MSEK, SEB basränta + 1,2 procentenheter, 0,4 procent i årlig kreditavgift

- Förvärvskredit 60 MSEK, ränta STIBOR 3M + 1,3-1,8 procentenheter beroende på
skuldsättningsgrad, 0,35 procent på ej nyttjat belopp

”Det är glädjande att vi nu säkerställt finansieringen för vår fortsatta tillväxtresa och vi ser
fram emot ett bra samarbete med SEB framöver. Vi har haft en bred upphandling och fått väldigt
bra respons från samtliga banker där intresset att få vara med på vår kommande tillväxtresa
varit stort.”

Niklas Svensson, CFO Alcadon Group

”Det är mycket positivt att refinansieringen ger Alcadon det handlingsutrymme vi önskar för att
stödja vår tillväxtagenda samtidigt som finansieringskostnaderna reduceras. Vi ser fram emot
samarbetet med SEB kommande åren”

Sonny Mirborn, CEO Alcadon Group

 
Stockholm den 11 juni 2021

Denna information är sådan som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-11 13:46 CET.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Sonny Mirborn, VD



Mobil: +46 70 639 50 92

E-post: smi@alca.se

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 11 323 07 32

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat
sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns
idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Örebro samt dotterbolaget Alcadon AS i Oslo,
Sandefjord, Hamar, Bergen samt Mosjoen i Norge. Vidare finns Alcadon representerat genom sitt danska
dotterbolag 6X International i Danmark och Alcadon GmbH i Tyskland. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i
Finland. 
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