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Titania initierar ett skriftligt förfarande under sitt 
utestående obligationslån
Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar att Bolaget idag har initierat ett 
skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2021
/2024 med ISIN SE0015530530 (”Obligationerna”) i syfte att få godkännande från innehavarna 
av Obligationerna (”Innehavarna”) att genomföra vissa ändringar av villkoren för Obligationerna 
för att möjliggöra släppandet av panterna över Bolagets aktier i syfte att möjliggöra ett 
framtida erbjudande till allmänheten av aktier Bolaget med efterföljande notering.

Titania har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (” ”), i egenskap av agent under Agenten
Obligationerna, ska skicka en kallelse till det Skriftliga Förfarandet, inklusive röstningsinstruktioner, 
(” ”) till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationer i skuldboken Kallelsen
förd av Euroclear Sweden per den 5 oktober 2021. Om Bolaget får Innehavarnas godkännande i 
det Skriftliga Förfarandet kommer Bolaget betala ut en ersättning (en s.k. consent fee) 
motsvarande 0,10 procent av det nominella beloppet under Obligationerna till Innehavarna.

Titania har mottagit indikationer från Innehavare representerandes en klar majoritet av det totala 
utestående nominella beloppet under Obligationerna om att de kommer rösta ja till förslaget i det 
Skriftliga Förfarandet.

Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande vid 
utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i de Skriftliga Förfarandena 
är den 13 oktober 2021 och deadline för att rösta i det Skriftliga Förfarandet är kl. 12:00 den 25 
oktober 2021.

För ytterligare information kring det Skriftliga Förfarandet hänvisas till Kallelsen, som finns 
tillgänglig på Titanias hemsida (www.titania.se) och på Agentens hemsida (www.stamdata.com).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-
10-06 16:40 CEST.

För mer information, kontakta:

Einar Janson, CEO
einar@titania.se, tel 08-6684444
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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. 
Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som 
arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare. Titania har 
funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under 
namnet Einar Janson Bygg.
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