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Trianon emitterar företagsobligationer om 250 Mkr 
 
Fastighets AB Trianon (”Trianon” eller ”Bolaget”) har beslutat att emittera icke 
säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr på den nordiska företags-
obligationsmarknaden. 
 
Trianon har idag framgångsrikt stängt böckerna i en emission av seniora icke säkerställda 
företagsobligationer om 250 Mkr inom ett rambelopp om 500 Mkr. Obligationslånet löper med 
en rörlig ränta om STIBOR 3m + 2,75% och har slutligt förfall i augusti 2023. Trianon kommer 
att ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Nasdaq Stockholms 
företagsobligationslista och kommer i samband därmed upprätta ett prospekt som ska 
godkännas av Finansinspektionen.  
 
Likviden från obligationsemissionen avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive 
nyproduktion, värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd samt förvärv. 
 
”Vi emitterade vår första företagsobligation för snart tre år sedan och i och med denna emission 
är Trianon fortsatt närvarande på den nordiska obligationsmarknaden, vilket inte minst är 
positivt från ett finansieringsperspektiv. Den ränta vi nu erhållit är väsentligt lägre än för tre år 
sedan - ett kvitto på att investerare uppskattar vårt fokus på att äga ett koncentrerat 
fastighetsbestånd med fokus på bostäder och samhällsfastigheter”, säger Olof Andersson, VD. 
 
Nordea har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Olof Andersson, VD 
040 611 34 97 
olof.andersson@trianon.se 
 
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig 
Telefon: 040-611 34 85 
E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se 
 
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 84 fastigheter om 401 000 kvm i 

uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. 

Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2020 på cirka 9,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. 
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Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se. 


