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Index Invest International AB (publ) 
amorterar 50 250 000 kronor av bolagets 
utestående obligationslån 

 
Index Invest International AB (publ) (”Bolaget”) amorterar totalt 50 250 000 kronor av 
Bolagets obligationslån om maximalt 500 000 000 kronor (varav 284 625 000 kronor är 
utestående innan amortering) med ISIN SE0005797537 (“Obligationerna”). Återbetalningen 
utgör en s.k. “Mandatory partial repayment with Property Project Proceeds” enligt 
obligationsvillkoren och ska genomföras då Bolaget har fått intäkter från vissa 
fastighetsprojekt. 
 

Återbetalningen av Obligationerna kommer att ske den 30 juli 2018. Bolaget har idag meddelat 
samtliga innehavare av Obligationer att man utövat återbetalning av Obligationerna. Det 
utestående beloppet under Obligationerna uppgår till 284 625 000 kronor varav samtliga 
Obligationer kommer att amorteras ned med totalt 50 250 000 kronor beräknat pro rata, dvs. 
amortering sker med 134 000 kronor per Obligation (beräknat på ett nominellt värde om 759 000 
kronor per Obligation). Amorteringen sker till en premie om 101 procent och totalt återbetalas ett 
belopp om 50 752 500 kronor (dvs. 135 340 kronor per Obligation). 
 
Återbetalningen kommer att göras till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen, vilket blir 
den 23 juli 2018, är registrerade som innehavare av Obligationerna.  
 

Påkallandet av amorteringen är oåterkalleligt och lyder under svensk rätt.  
 
 

För mer information, kontakta:  
Rikard Björk, Presschef Index Invest International AB (publ)  
+46 70 710 69 53, rikard.bjork@indexresidence.se 
 

 
 
 
 
 
Om denna information 
Index Invest International AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om 
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som 
anges ovan, kl. 15:00 CEST den 10 juli 2018. 
 

Om Index Invest International AB (publ) 
Index Invest International AB (publ) (tidigare Index Residence AB (publ)) grundades 1998 i Stockholm. Vi är 
idag en oberoende investerargrupp inom fastigheter med en affärsstrategi som har ett tydligt fokus på 
bostadsutveckling i Sverige. Genom vår systerkoncern Index Investment Group arbetar vi i Nordamerika med 
såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter 

 
 
 
 


