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Meddelande till förlagslånsinnehavare 

 

Mangold meddelade i ett pressmeddelande den 23 september 2021 att Mangold avser påkalla förtida 
inlösen av bolagets utestående förlagslån ”Mangold AB SEK 40,000,000 Subordinated Fixed Rate Tier 2 
Bonds due 2026” med ISIN SE0008405872 (”Förlagslånet”). 

Mangold har per dagen för detta pressmeddelande i enlighet med villkoren informerat om förtida inlösen 
till alla ägare av Förlagslånet som är registrerade i Euroclear Swedens skuldbok. 

I enlighet med villkoren för Förlagslånet kommer Förlagslånet att inlösas på inlösendagen den 31 
december 2021 och kommer att inlösas till ett belopp uppgåendet till 100 procent av totalt utestående 
belopp (dvs, SEK 13,400,000). 

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen ej betald ränta, upp till och inkluderat inlösendagen kommer 
att betalas till varje person som är registrerad som innehavare av Förlagslånet i skuldboken som förs utav 
Euroclear Sweden, på avstämningsdagen som är den 31 december 2021. I samband med inlösen kommer 
Förlagslånet att avnoteras från Nasdaq First North Bond Market. 

 

 

 

För frågor kontakta: 
Rebecka Röös, Head of Marketing and Communication  
rebecka.roos@mangold.se 
+46 766 77 40 70 
 

Om Mangold 

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold 
Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står 

under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är 
medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq 
Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i bransch-

organisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier  
Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-503 000 50, 
www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant. 
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