
 

Pressmeddelande 
 
 

Orexo offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av 
företagsobligationer 

 
Uppsala - 16 mars 2021 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 4 februari 2021 att 
Bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner svenska 
kronor, inom ett ramverk om 1 miljard svenska kronor (”Obligationerna”). Obligationerna löper 
med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 375 bps per år och förfaller slutligt till betalning i 
februari 2025.  
 
Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av 
Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och Bolaget har med anledning 
av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet 
finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.orexo.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. 
Bolaget kommer att lämna in ansökan om upptagande till handel och första dag för handel 
beräknas bli omkring den 18 mars 2021. 
 

För ytterligare information, kontakta: 
 
Orexo AB (publ) 
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef  Lena Wange, IR & Communications Director 
Tel: 018 780 88 00  Tel: 018 780 88 00 
E-mail: ir@orexo.com  E-mail: ir@orexo.com 
 
Om Orexo 
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier som fyller ett viktigt behov inom det 
växande området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. 
Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. 
Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där 
Orexo säljer sin ledande produkt ZUBSOLV® för behandling av opioidberoende. Totala 
nettoomsättningen 2020 uppgick till SEK 664 m och antalet anställda till 138. Orexo är noterat på 
Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. 
Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. 

För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på 

Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2021, kl 18.45 CET. 
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