FNG Nordic AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av
obligationslån
FNG Nordic AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 25 juli 2019 ett seniort obligationslån om
SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om
STIBOR 3m + 6,75 procent per annum och har slutförfall 25 juli 2024.
Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq
Stockholm (eller en annan reglerad marknad) och med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt.
Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper
erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv
2003/71/EG (”Förordningen”). Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida
(www.fi.se) och på Bolagets webbplats (www.fng.eu).
Denna information är sådan information som FNG Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
Förordningen. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 18 september 2019 kl. 18.
För ytterligare information, var god kontakta:
Dieter Penninckx, CEO, dieter.penninckx@fng.eu

FNG Nordic AB (publ) publishes bond prospectus and intends to apply for admission to trading of its
bonds
FNG Nordic AB (publ) (the “Company”) issued on 25 July 2019 a senior bond loan of SEK 1,500,000,000
on the Swedish bond market. The bonds carry a floating interest of STIBOR 3m + 6.75 per cent per annum
and matures 25 July 2024.
The Company intends to apply for admission to trading of the bonds on the Corporate Bond list at Nasdaq
Stockholm (or another regulated market) and in connection therewith, the Company has prepared a prospectus. The prospectus has been approved by, and registered with, the Swedish Financial Supervisory Authority
in accordance with Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of The Council of 14 June
2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a
regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the “Regulation”). The prospectus will be available
on the Financial Supervisory Authority’s website (www.fi.se) and on the Company’s website (www.fng.eu).
This information is information that FNG Nordic AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below,
at 6pm CET on 18 September 2019.
For further information, please contact:
Dieter Penninckx, CEO, dieter.penninckx@fng.eu

