
 

 

Sid 1/2 

 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 21 maj 2021 
 
 

 
ADDvise Group begär inlösen av sitt utestående upp till 240 000 000 SEK 
seniora säkerställda obligationslån  

ADDvise Group AB (publ) ("ADDvise") meddelar härmed sin avsikt att återlösa sitt upp 
till 240 000 000 SEK seniora säkerställda obligationslån med fast ränta med ISIN 
SE0010298166 ("Obligationerna") i förtid i enlighet med klausul 8.3 (Frivillig inlösen av 
Bolaget) i villkoren för Obligationerna.  

Datumet för inlösen kommer att vara 18 juni 2021. Inlösensbeloppet för varje 
Obligation kommer att vara 100,00 procent av Obligationernas nominella belopp, plus 
upplupen men obetald ränta fram till (och inklusive) den tillämpliga inlösendagen. 
Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som 
obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 11 juni 2021). 

Skyldigheten för Bolaget att återlösa Obligationerna på Inlösendagen är villkorad av att 
villkoren för utbetalning av emissionslikviden från Bolagets upp till 500 000 000 SEK 
säkerställda obligationslån med ISIN SE0015222088 är uppfyllda.  

Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med 
inlösendagen och sista dagen för att handla med Obligationerna kommer att vara på 
eller omkring den 18 juni 2021. 
 

För vidare upplysningar: 
 
Rikard Akhtarzand, VD 
+46 765-25 90 71 
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se 

 
Viktig information: 

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 08:15 CEST. 
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Om ADDvise Group 
 
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och 
forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två 
affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig 
förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både 
geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First 
North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, 
CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på 
www.addvisegroup.se.   


