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Arise emitterar ett grönt obligationslån om 350 miljoner kronor och refinansierar utestående
obligationslån 2012/2015
Arise AB (publ) har beslutat att emittera ett nytt obligationslån i syfte att refinansiera utestående
obligationslån 2012/2015 (ISIN: SE0004518769) (”Obligationslån 2012/2015”). Det nya
obligationslånet är, precis som Obligationslån 2012/2015, ett icke efterställt och icke säkerställt
obligationslån om nominellt 350 miljoner kronor och tre års löptid (ISIN: SE0006220059)
(”Obligationslån 2014/2017”). Räntan är rörlig motsvarande STIBOR 3M plus 6%. Arise kommer att
ansöka om notering av Obligationslån 2014/2017 på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med
emissionen tecknade Arise 34 miljoner kronor av Obligationslån 2014/2017.
Enligt villkoren för Obligationslån 2012/2015, som förfaller till betalning den 23 mars 2015, finns en
möjlighet till förtida frivillig inlösen. Bolaget planerar att utnyttja denna rätt och kalla till förtida
inlösen med beräknad inlösendag den 29 september 2014. I samband med detta planeras
Obligationslån 2012/2015 att avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm Corporate Bond List med
beräknad sista dag för handel den 17 september 2014.
Obligationslån 2014/2017 är ”grönt” enligt DNV GL som i samband med emissionen har gett ett
utlåtande baserat på Green Bond Principles. Även om likviden inte är direkt hänförlig till specifika
projekt bedöms Obligationslån 2014/2017 vara i linje med syftet med Green Bond Principles, vilket är
att främja investeringar i nya och befintliga projekt med miljömässig nytta. Arise är ett bolag vars
syfte är att utveckla och äga vindkraft och är på så sätt dedikerat till att skapa miljömässig nytta
genom att producera miljövänlig el.
ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare med Mannheimer Swartling som
deras legala rådgivare, medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till Arise, i samband med
emissionen av Obligationslån 2014/2017 samt refinansieringen av Obligationslån 2012/2015.
Halmstad den 1 september 2014
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