Skriftligt beslutsförfarande för Hancap AB:s (publ)
obligationslån avslutat
Till
Fordringshavarna i Hancap AB:s (publ) (”Bolaget”)
obligationslån om upp till 60 000 000 SEK 2013/2018 (”Obligationerna”)
utgivet den 15 november 2013
ISIN: SE0005455607

(För förklaring av begrepp med inledande versal som inte definieras nedan hänvisas till
villkoren för Obligationerna (”Villkoren”).)
Om du är förvaltare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument eller om du på annat sätt innehar Obligationer för annans
räkning, vänligen vidarebefordra detta meddelande till innehavaren
snarast.
CorpNordic har den 14 februari 2014 i egenskap av Agent på Bolagets begäran påkallat
ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kunde godkänna eller avslå en begäran
från Bolaget. Förfarandet avslutades den 7 mars 2014 kl 16:00.
Bolagets begäran gällde ändringar av Villkoren för Obligationerna vilka innefattade en
höjning av lånets maximala belopp, samt en tidigareläggning av Bolagets möjlighet till
frivillig inlösen. Bolaget begärde vidare att fordringshavarna gav anstånd avseende
kravet på senaste tidpunkt för notering av Obligationerna. Se vidare under ”Begäran
och beslut nedan”.
Totalt mottog Agenten giltiga röster motsvararande 61,98% av det justerade
utestående obligationsbeloppet och kravet för beslutsförhet var därmed uppfyllt.

Begäran och beslut
1. Bolaget begärde att Villkor 2.1, med effekt från och med den 7 mars 2014,
ändras och ges följande lydelse:

”Det sammanlagda beloppet av obligationslånet uppgår till högst ett hundra
tjugofem miljoner (125 000 000) kronor och representeras av Obligationer, vardera
med ett nominellt belopp om tio tusen (10 000) kronor, (”Nominellt Belopp”).”
Fordringshavarna avslog denna begäran.
2. Bolaget begärde att Villkor 8.3 och 8.3 (a), med effekt från och med den 7
mars 2014, ändras och ges följande lydelse:

”8.3 Bolaget har rätt att inlösa alla (men inte endast vissa) Obligationer på varje
Bankdag som infaller efter Emissionsdagen. Bolaget kan utnyttja rätten genom att,
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i enlighet med punkt 17, meddela Fordringshavarna samt Agenten minst femton
(15) dagar och högst sextio (60) dagar i förväg. Sådant meddelande ska vara
oåterkalleligt och ange datum för inlösen och relevant Avstämningsdag.
Obligationerna ska inlösas till ett belopp som motsvarar:
(a) 104,0 procent av det Nominella beloppet, om inlösen sker under
perioden från Emissionsdagen till och med den dag som infaller två (2) år
efter Emissionsdagen;”
Fordringshavarna godkände denna begäran.
3. Bolaget begärde att fordringshavarna ger anstånd avseende kravet i Villkor 5
om när noteringen på NASDAQ OMX First North Bond Market ska vara
fullbordad till och med den 31 mars 2014.

Fordringshavarna godkände denna begäran.
Uppdaterade villkor bifogas detta meddelande och kan även laddas ner på Agentens
(www.corpnordic.com). Ändringen träder ikraft den 7 mars 2014.

För ytterligare information:
Agenten:
CorpNordic Sweden AB
Email: trustee@corpnordic.com;
Tel: +46 8 402 72 00
Bolaget:
Oskar Santesson, Controller
Email: oskar.santesson@santex.se
Tel: +46 035 172 300
Stockholm, 10 mars 2014
CorpNordic Sweden AB
i egenskap av Agent
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