Pressmeddelande, den 24 juli 2020

TRYGGHEM LAMNAR INFORMATION OM SKRIFTLIGT
ROSTNINGSFORFARANDE AVSEENDE BOLAGETS
OBLIGATIONER
TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”Emittenten”) har idag instruerat Intertrust (Sweden) AB att initiera ett
skriftligt röstningsförfarande avseende Obligationerna som emitterades 25 maj 2016.
I korta drag innebär Emittentens förslag till Obligationsinnehavarna (i) att löptiden för Obligationerna förlängs
med 3 år (till den 20 maj 2023) för att ge Bolaget ytterligare tid att färdigställa projekten på Ekerö och att vissa
andra ändringar av villkoren görs för att ge bolaget nödvändig flexibilitet för att kunna slutföra projekten, (ii)
att bolaget ges ett temporärt anstånd med betalning av ränta på Obligationerna i väntan på att bolaget mottar
betalning avseende en kommande försäljning, (iii) att bolaget gör en partiell amortering av Obligationerna
motsvarande cirka SEK 40 miljoner i syfte att minska bolagets skuldbörda och (iv) att Obligationsinnehavarna
kvittar en del av Obligationerna (motsvarande cirka SEK 100 miljoner) mot nya preferensaktier i bolaget så att
bolaget kan återställa sitt eget kapital och undvika en tvångslikvidation samt stärka sin likviditet genom
minskade räntekostnader.
En investerarpresentation (som bland annat innehåller en längre bakgrundsbeskrivning, en likviditetsprognos
och riskfaktorer) samt en kopia på kallelsen till skriftligt röstningsförfarande (som innehåller fullständiga
detaljer och villkor avseende förslaget) finns att tillgå på Emittentens hemsida: trygghem.se
Avstämningsdagen (på vilken en Obligationsinnehavare måste äga en eller flera Obligationer för att få rösta i
det skriftliga röstningsförfarandet) är den 27 juli 2020 och omröstningen avslutas kl. 12:00 den 14 augusti
2020.
För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 08-23 52 00, E-post: info@trygghem.se
Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom
totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta
beslutsvägar.

