
 

 

Akademibokhandeln Holding AB (publ) påkallar förtida 
inlösen av obligationer med ISIN SE0009690084 
 

Pressmeddelande, Stockholm, 21 februari 2019 kl. 7.45 (CET) 

Akademibokhandeln Holding AB (publ) (“Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget kommer att 

genomföra en förtida inlösen av sina utestående obligationer 2017/2021 med ISIN 

SE0009690084 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.  

Bolaget kommer idag att skicka en underrättelse om förtida inlösen till direktregistrerade ägare och 

registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken som förs av Euroclear Sweden 

per den 20 februari 2019. Underrättelsen är oåterkallelig.  

Datum för inlösen är satt till den 19 mars 2019. I anledning av den amortering som skedde den 12 

mars 2018 är det utestående nominella beloppet 950 000 kronor. I enlighet med villkoren för 

Obligationerna kommer Obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande summan av 103 procent 

av det utestående nominella beloppet (dvs. 978 500 kronor per Obligation). 

Inlösenbeloppet, inklusive upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att 

betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 12 februari 2019, som är den relevanta 

avstämningsdagen i enlighet med villkoren för Obligationerna, är registrerad som innehavare av 

Obligationer i skuldboken som förs av Euroclear Sweden. Inlösen av Obligationerna kommer att 

finansieras genom ett lån till Bolaget från dess indirekta aktieägare Volati AB (publ). I samband med 

inlösen kommer Obligationerna att avregistreras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm.  

På grund av det kontoförande betalningssystem som upprätthålls av Euroclear Sweden måste 

samtliga utestående Obligationer lösas in på dagen för inlösen, vilket även inkluderar Obligationer 

som innehas av Bolaget på den relevanta avstämningsdagen. På grund av detta administrativa 

förfarande kommer Bolaget således att cancellera Obligationer som innehas av Bolaget på den 

arbetsdag som föregår den relevanta avstämningsdagen (dvs. en arbetsdag före den 12 mars 2019) i 

syfte att undvika att finansiera inlösen av Obligationer som innehas av Bolaget. Eftersom villkoren för 

Obligationerna inte uttryckligen medger att Bolaget får cancellera Obligationer som innehas av 

Bolaget, har Bolaget ansökt om en s.k. teknisk waiver från agenten under Obligationerna, Nordic 

Trustee & Agency AB (publ), vilken har beviljats.  

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att 

köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Bolagets värdepapper. 

 

Denna information är sådan information som Akademibokhandeln Holding AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 7.45 CET.  



 

For mer information, vänligen kontakta: 

Maria Edsman, VD 

Telefon: 076-888 26 10 

Mejl: maria.edsman@akademibokhandeln.se 

 

Om Akademibokhandeln Holding AB (publ) 

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges ledande bokhandelsaktör med de 

starka och uppskattade varumärkena Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet 

erbjuder Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker och inspirerande varor 

för alla som vill skriva, rita, pyssla, planera och förvara. Bokus är bokhandeln på nätet som erbjuder 

mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela världen, samt abonnemangstjänsten Bokus 

Play. Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns tillgänglig på hemsidorna 

www.akademibokhandelnholding.se och www.volati.se. 
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