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Hoist Group Holding Intressenter AB (publ) kallar till skriftligt förfarande i syfte 
att bland annat justera villkoren för sitt obligationslån 
 
Hoist Holding Intressenter AB (publ) ("Bolaget", och tillsammans med sina dotterbolag, "Koncernen") har 
idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), agent för Bolagets seniora säkerställda obligationslån 
om SEK 500 000 000, upp till SEK 1 000 000 000, med ISIN SE0010101576 ("Obligationen"), att kalla till 
skriftligt förfarande i syfte att få till stånd vissa ändringar i villkoren för Obligationen samt vissa ändringar 
i ett aktiepantavtal avseende aktierna i Bolaget, som ingåtts mellan Agenten och Bolaget 
("Aktiepantavtalet") ("Skriftligt Förfarande"). 
 
De föreslagna ändringarna motiveras av en förväntad ökning av Koncernens behov av rörelsekapital på 
kort till medellång sikt, drivet av en kombination av (i) den pågående implementeringen av Koncernens 
så kallade Software as a Service (SaaS) affärsmodell, vilket innebär färre förskottsbetalningar men ökade 
återkommande abonnemangsintäkter, (ii) tillfälligt längre betalningsvillkor för vissa kunder under den 
pågående COVID-19-pandemin, och (iii) ett potentiellt förvärv som Koncernen för närvarande är i 
förhandlingsprocess avseende (det ”Potentiella Förvärvet”). Om det Potentiella Förvärvet fullföljs 
kommer det i sin helhet att finansieras genom emission av aktier i Bolaget till säljarna av det Potentiella 
Förvärvet ("Emissionen”). 
 
Såsom beskrivs närmare i kallelsen till Skriftligt Förfarande som publicerats av Bolaget och  
Agenten idag och som har distribuerats till innehavarna av Obligationen                                                                                                  
("Obligationsinnehavarna") ("Kallelsen till Skriftligt Förfarande"), föreslår Bolaget att 
Obligationsinnehavarna genom det Skriftliga Förfarandet beslutar om följande (”Justeringarna”): 
 

(A) En ökning av den tillåtna storleken på Bolagets rörelsekapitalfacilitet med SEK 40 000 000, från 
SEK 75 000 000 till SEK 115 000 000; och 

(B) Vissa ändringar i Aktiepantavtalet i syfte att möjliggöra det Potentiella Förvärvet och Emissionen, 
med slutliga formuleringar att överenskommas mellan Agenten och Bolaget. 

 
I utbyte mot Obligationsinnehavarnas godkännande av Justeringarna erbjuder Bolaget en 
marginaljustering om plus 1,00 procent per år att träda i kraft vid ett utnyttjande av 
rörelsekapitalfaciliteten med mer än SEK 75 000 000 ("Margin Step-up"). Bolaget söker därmed även 
Obligationsinnehavarnas godkännande för vissa ändringar av villkoren för att möjliggöra Margin Step-up 
(tillsammans med Justeringarna, "Förslaget"). 
 
För en fullständig beskrivning av Förslaget, se Kallelsen till Skriftligt Förfarande på Bolagets webbplats. 
 
Pareto Securities AB agerar finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Magnus Lindholm, Chief Financial Officer, Hoist Group 

E-mail: magnus.lindholm@hoistgroup.com  

mailto:magnus.lindholm@hoistgroup.com

