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RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) påkallar skriftligt förfarande i 
syfte att godkänna försäljningen av POP och göra vissa justeringar i 
finansieringsdokumenten  
 
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") påkallar skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande") 
för obligationslånet med ISIN SE0010625830 ("Obligationslånet") i syfte att besluta om vissa 
ändringar av villkoren för Obligationslånet ("Obligationsvillkoren").  
 
Genom pressmeddelande den 10 mars 2021 offentliggjorde Bolaget att det ingått avtal om 
försäljning av samtliga aktier i Polarn O. Pyret AB ("Transaktionen").  
 
Syftet med det Skriftliga Förfarandet är bland annat att, mot att ett visst belopp av Obligationslånet 
återbetalas, godkänna Transaktionen, godkänna att vissa säkerheter under Obligationslånet släpps i 
samband med Transaktionen, godkänna att ny säkerhet ställs för Obligationslånet över en revers från 
köparen i Transaktionen, besluta om vissa begränsningar av Bolagets betalningsansvar under 
Obligationslånet kopplat till köparens betalningsansvar under reversen, samt besluta om vissa övriga 
justeringar av Obligationsvillkoren och övriga Finansieringsdokument som följer av kallelsen till 
skriftligt förfarande ("Notice of Written Procedure"). 
 
För en fullständig beskrivning av förslagen som är föremål för det Skriftliga Förfarandet, se Notice of 
Written Procedure som idag publicerats på Bolagets hemsida.    
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Kristian Lustin, VD och koncernchef, Tel: 08-410 520 00, e-post: kristian.lustin@retailandbrands.se 

 

Bilder för journalistiskt bruk www.rnb.se/Press/ 

Följ oss på www.linkedin.com/company/rnb-retail-and-brands-ab/ 
 
 
Denna information är sådan information som RNB RETAIL AND BRANDS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 
den 22 mars 2021 klockan 19:30 CET. 
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