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PRESSMEDDELANDE 2020-06-10, kl 08:00 

 
 
Trianon har refinansierat befintliga banklån om 2,6 
miljarder 
 
 
Trianon har hittills under det andra kvartalet 2020 refinansierat 2,6 miljarder kronor 
i befintliga banklån samt erhållit nya lån och kreditbeslut i syfte att återköpa 
obligationer om 350 Mkr.   

Som tidigare pressmeddelats i samband med offentliggjort återköpserbjudande av 
seniora icke-säkerställda obligationer, har Trianon dessutom erhållit nya lån och 
kreditbeslut i syfte att återköpa obligationer med förfall i februari 2021 om 350 Mkr. 
Bolaget har för avsikt att löpande bedöma möjligheterna att göra eventuella ytterligare 
köp av obligationer över marknaden utöver avslutat återköpserbjudande 2 juni 2020. 

Den nya finansieringen innebär en förlängd kapitalbindning samt en sänkt 
genomsnittlig ränta.  

”Det är glädjande att vi genom goda relationer med våra banker kan refinansiera stora delar 
av vår låneportfölj under rådande osäkerhet på finansmarknaden. Med en stor andel bostäder 
och samhällsfastigheter i vår fastighetsportfölj har vi en stark finansiell ställning,” säger Olof 
Andersson VD på Trianon.  

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 
Olof Andersson, VD 
040 611 34 97 
olof.andersson@trianon.se 
 
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig 
040 611 34 85 
mari-louise.hedbys@trianon.se 
 
 
Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående 
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juni 2020, kl 08:00. 
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OM TRIANON 

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark 

tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att 

förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 360 000 kvm i 

uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 73 procent bostads- och samhällsfastigheter och 27 procent kontors- och handelsfastigheter. 

Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2020 på cirka 8,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.  

Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 

08-409 421 20, e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se  
 


