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Titania offentliggör obligationsprospekt och 
ansöker om upptagande till handel av sina 
obligationer vid Nasdaq Stockholm
Titania Holding AB (publ) (”Titania”) emitterade den 16 mars 2021 seniora säkerställda 
företagsobligationer med en initial volym om 400 miljoner kronor inom ett maximalt 
rambelopp om 500 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om tre år och löper med en 
ränta om 3m Stibor plus 800 bps.

Enligt obligationsvillkoren har Titania åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av 
obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och bolaget har med anledning 
av detta upprättat ett noteringsprospekt som i dag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet 
finns tillgängligt på bolagets webbplats  och Finansinspektionens webbplats www.titania.se www.fi.

. Ansökan om upptagande till handel har lämnats in och första dag för handel beräknas bli se
omkring den 7 maj 2021.

För mer information, kontakta:

Einar Janson, VD Titania
 tel 08-6684444einar@titania.se

Om Titania

Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen som på några få år 
etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt. 
Det finns flera anledningar till detta, men den viktigaste är troligen det genomtänkta och unika 
arbetssättet, för kontroll och kontinuitet i hela värdekedjan – från de allra tidigaste skedena till 
förvaltningen av de färdiga bostäderna.

Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som 
arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare. Namnet Titania 
anspelar på grundämnet Titan som både är ett mycket starkt, men också lätt och användbart 
material. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som 
enskild firma under namnet Einar Janson Bygg. Titania har idag ca 2000 bostadsbyggrätter i 
projektportföljen.
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