Pressmeddelande, Stockholm 17 april 2019

Logistri Portfolio 1 AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande
Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets SEK 375 000 000
säkerställda obligationslån med ISIN SE0010413989 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt
förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra, bland annat, de allmänna
villkoren för Obligationerna ("Obligationsvillkoren"). Syftet med ändringarna är, bland annat, att
möjliggöra:
-

-

-

en överlåtelse av en fastighetsportfölj från Bolagets moderbolag Logistri Fastighets AB (publ)
("Moderbolaget") till Bolaget ("Överlåtelsen");
att Bolaget ska överta samtliga rättigheter och förpliktelser under Moderbolagets SEK 350 000
000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0012455020 ("Moderbolagets Obligationslån")
genom ett emittentbyte ("Emittentbytet");
kvittning av del av fordran mellan Moderbolaget och Bolaget som uppstår vid Överlåtelsen
med hela fordran som uppstår mellan Bolaget och Moderbolaget vid Emittentbytet;
för Bolaget att ge ut ytterligare obligationer under Obligationsvillkoren till ett belopp om SEK
350 000 000 ("Ytterligare Obligationer") under ett totalt rambelopp om SEK 725 000 000 till
syfte att återlösa Moderbolagets Obligationslån genom att byta obligationer under
Moderbolagets Obligationslån till obligationer under de Ytterligare Obligationerna; och
konsolidering av Bolagets Obligationsvillkor med de allmänna villkoren för Moderbolagets
Obligationsvillkor.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga
obligationsinnehavare den 17 april 2019. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att in avslutas
den 16 maj 2019. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella
kriterierna per den 25 april 2019 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara
direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto
registrerat hos Euroclear Sweden AB.
Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (www.logistri.se) och på Stamdata
(www.stamdata.com).
För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, vd
Telefon: +46 8 402 53 87
Information:
Denna information är sådan som Logistri Fastighets AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2019.

