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ÅR PACKAGING GROUP HAR FRAMGÅNGSRIKT EMITTERAT ETT OBLIGATIONSLÅN PÅ 35 

MILJONER EURO 

 

ÅR Packaging Group AB (“ÅR Packaging”) har den 11 mars 2015 med framgång emitterat ett till 

obligationslån på 35 miljoner euro på samma villkor som det utestående obligationslånet på 80 

miljoner euro, 3 mån EURIBOR + 5,75 % 2013/2017. De medel som erhållits genom 

tilläggsemissionen kommer, tillsammans med bolagets kassa och ett nytt banklån, att användas 

för att finansiera förvärvet av MeadWestvacos förpackningsverksamhet i Europa.  

 

Obligationslånet, som förfaller i juli 2017, har en rörlig kupongränta på 3 mån EURIBOR + 5,75 % 

(betalas kvartalsvis). Emissionskursen var 101,5 % i förhållande till lånets nominella värde.   

 

Marknaderna förhöll sig positivt till transaktionen, vilket påvisas av att obligationslånet 

övertecknades. Sammanlagt över 25 institutionella investerare tecknade obligationslånet och med 

den stora efterfrågan stängdes teckningsböckerna samma dag som lånet emitterades.  

 

”Vi är nöjda över att finansieringen av företagsförvärvet är bekräftat. Detta visar tydligt att ÅR 

Packagings starka utveckling under de senaste åren har mottagits väl på obligationsmarknaderna 

och förtroendet för bolaget har ökat” säger Harald Schulz, vd för ÅR Packaging Group. 

 

”Denna framgångsrika emission är ett bevis på ÅR Packaging Groups starka utveckling och på 

förvärvets ypperliga strategiska lämplighet. Vi är nöjda över att vi fortsättningsvis åtnjuter ett 

starkt förtroende bland investerarna på den Nordiska obligationsmarknaden” säger Sebastian 

Burmeister, CFO för Ahlström Capital.   

 

Pareto Securities AB arrangerade emissionen av obligationslånet.  

 

 

Tilläggsinformation: 

 

Sebastian Burmeister, CFO för Ahlström Capital Oy och styrelsemedlem i ÅR Packaging Group AB  

Telefon +358 50 346 3584, e-mail sebastian.burmeister@ahlstromcapital.com 
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ÅR Packaging Group 
ÅR Packaging Group är ett av Europas ledande bolag inom förpackningsindustrin med en årlig omsättning 
på över 400 miljoner euro och med 1 600 anställda i 14 fabriker i sju länder. Bolagets tre 
huvudaffärsområden är Food packaging, Barrier packaging och Branded products. Huvudkontoret ligger i 
Lund, Sverige. ÅR Packaging Group grundades år 2011 genom en fusion av A&R Carton Group, en av Europas 
ledande förpackningskoncerner, och Flextrus, som är ett ledande bolag i norra Europa inom flexibel 
förpackning. 
 
Ahlström Capital 
Ahlström Capital är ett av Finlands största investeringsbolag. Bolaget skapar värde för sina ägare genom 
investeringar i börsnoterade och onoterade företag och fastigheter. Ahlström Capital-koncernens 
balansomslutning överstiger en miljard euro och årsomsättningen uppgår till cirka 1,5 miljarder euro. I 
Ahlström Capitals portfölj ingår betydande innehav i de börsnoterade bolagen Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj, 
Outokumpu Oyj och Suominen Oyj. Utöver ÅR Packaging Group AB innehåller portföljen även andra direkta 
industriella investeringar som t.ex. innehav i Destia Group Oyj och Enics AG, liksom betydande fastighets- 
och skogsinnehav. 
 

 

  

 


