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PRESSMEDDELANDE 
2021-07-14 

 
Rottneros ingår ny finansiering 
 
 
Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) har ingått ett nytt låneavtal med Danske Bank 
som möjliggör upptagande av ett lån om 150 miljoner SEK samt revolverande 
krediter om upp till 100 miljoner SEK. 
 
Rottneros kommer begära utbetalning av lånet om 150 MSEK den 19 juli 2021 i syfte att 
refinansiera samtliga Rottneros utestående obligationer med ISIN SE0010297804 (som 
bekräftat i pressmeddelande den 8 juli 2021).  
 
Den revolverande kreditfaciliteten kommer vid behov att nyttjas för allmänna 
bolagsändamål.  
 
Såväl lånet som eventuella revolverande krediter som tas upp under låneavtalet löper med 
ränta baserat på STIBOR 3 månader plus räntemarginal. Den nya finansieringslösningen 
beräknas sänka Rottneros finansieringskostnader med ca 13 MSEK per år. 
 
Lånet och låneavtalet har en löptid om två år, dock finns möjlighet till förlängning. 
 
Förtida inlösen av obligationen kommer att innebära en engångskostnad på 10 MSEK, vilket 
tas upp som finansiell kostnad i tredje kvartalet 2021. 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta:  
Monica Pasanen, finans- och ekonomidirektör, Rottneros AB,  
+46 (0)270 622 70, monica.pasanen@rottneros.com 
  
 
Denna information är sådan som Rottneros är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 14 juli 2021, kl. 9.00 (CEST). 
 
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuella avvikelser mellan 
de båda språkversionerna ska denna svenskspråkiga version ha företräde. 
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_________________________________________________________________________________ 

Rottneros är en fristående producent av marknadsmassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, 
börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma 
inom produktion och försäljning av marknadsmassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som 
tillverkar fibertråg, råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland och skogsaktören Nykvist Skogs 
AB. Koncernen har cirka 318 anställda och omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under verksamhetsåret 2020. 


