Avida Finans AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker
om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm
Avida Finans AB (publ) ("Bolaget" ) emitterade primärkapitaltillskott om 200 000 000 SEK den 26 juni 2019 på den svenska
obligationsmarknaden. Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en temporär
nedskrivningsstruktur och belöper med ränta om 3 månader STIBOR + 9,50 procent. Bolaget kommer att ansöka om att
notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel
på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.
Avida Finans AB (publ) ("Bolaget") emitterade primärkapitaltillskott om 200 000 000 SEK den 26 juni 2019 på den svenska obligationsmarknaden.
Instrumentet har en evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år, en temporär nedskrivningsstruktur och belöper med ränta om 3 månader STIBOR + 9,50
procent. Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp
till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt.
Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Bolagets
(https://www.avidafinance.com/sv/om-avida/debt-investors/) webbplatser.
Denna information är sådan information som Avida Finans AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl.15:45 CEST.
För ytterligare information kontakta:
Tord Topsholm, CEO på Avida, Telefon: +46 72-402 44 35. E-post: tord.topsholm@avida.se
Om Avida
Avida är ett kreditmarknadsbolag som sedan starten 1983 har fokuserat på att erbjuda lån till privatpersoner och företag. Vi är för närvarande cirka 120
anställda, med huvudkontor i Stockholm och kontor i Oslo och Helsingfors. Vi har en hög tillväxttakt i vår verksamhet som inte kommer att mattas av
framöver och vårt mål är att ha 10 miljarder kronor i total utlåning 2020. På Avida är vi inte som andra i vår bransch. Vi kommer alltid att anstränga oss lite
extra för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina planer och vi lovar att vi alltid ger våra kunder den uppmärksamhet de förtjänar.
Avida står under tillsyn av Finansinspektionen och vår aktie är noterad på Oslobörsens NOTC-lista. Som alla svenska banker och kreditmarknadsbolag
omfattas vi också av statens insättningsgaranti.

