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Pressmeddelande 2020-08-18 
 
 

SHH Bostad AB (publ) påkallar förtida inlösen av samtliga 
utestående obligationer  
 
 
SHH Bostad AB (publ) (“SHH”) meddelar idag att bolaget påkallar en frivillig förtida inlösen av de 
seniora säkerställda obligationer 2017/2021 som SHH emitterade den 7 juni 2017 (ISIN 
SE0009984172) om totalt 230 miljoner kronor (inom en ram om maximalt 500 miljoner kronor) med 
avtalat förfallodatum den 7 juni 2021 (”Obligationerna”).  
 
SHH kommer idag att meddela obligationsinnehavarna att samtliga Obligationer kommer att lösas in 
i förtid den 18 september 2020 (”Återlösendagen”) med den 11 september 2020 som 
avstämningsdag. Enligt villkoren för Obligationerna kommer det förtida inlösenbeloppet att uppgå till 
101,95 procent av det nominella beloppet (samt upplupen och obetald ränta). 
 
SHH ersätter Obligationerna med en traditionell bankfinansiering om upp till 250 miljoner kronor 
med räntevillkor motsvarande de utestående Obligationerna, dvs STIBOR 3m plus 6,5 procent.  
 

För mer information 

För mer information vänligen kontakta Misha Moeremans d’Emaus, vd och koncernchef SHH Bostad 
AB (publ), telefon 070-372 12 14, mm@shhbostad.se eller Ando Wikström, ekonomi- och finanschef 
SHH Bostad AB (publ), telefon 070-324 34 33, aw@shhbostad.se. 
 

Offentliggörande 

Informationen är sådan som SHH Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners 
försorg för offentliggörande den 18 augusti 2020, kl. 14.30 CEST.  

 

Kort om SHH Bostad 

SHH är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som erbjuder prisvärda bostäder och 
samhällsfastigheter. Vår verksamhet omfattar hela kedjan från köp av mark för hyresrätter, 
bostadsrätter och samhällsfastigheter till försäljning av hyresrätter, bostadsrätter samt långsiktig 
förvaltning av samhällsfastigheter. SHH har färdigställt cirka 1 600 prisvärda boenden över hela 
Sverige sedan start 2010. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 mars 2020 till 3 372 
boenden varav 822 i produktion och 2 550 bedömda byggrätter. Mer information finns 
på www.shhbostad.se.   


