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Pressinformation

Volvo tecknar låneavtal på 6,2 miljarder kronor
Volvo Treasury AB (publ), ett dotterbolag inom Volvokoncernen, har
framgångsrikt ingått ett internationellt syndikerat låneavtal på 6,2 miljarder
kronor (110 miljarder yen). Volvo Treasury har beslutat att använda syndikerat
lån i syfte att diversifiera sina finansieringskällor.

”Japan är en viktig marknad för Volvokoncernen och denna transaktion visar att
Volvokoncernen har etablerat en långsiktig relation med flera viktiga finansiella
institutioner i Japan”, säger Anders Osberg, VD för Volvo Treasury.
Det syndikerade lånet genomfördes i form av ett så kallat ”Ninjalån” 1, i vilket flera
japanska finansiella institutioner tillhandahåller finansiering till den icke-japanska
låntagaren Volvo Treasury.
Transaktionen hanterades av Mizuho Corporate Bank, Ltd och är det hittills största
beviljade Ninjalånet, både vad gäller volym och antal deltagande banker, till en ny
internationell låntagare i Japan.

1) Ett syndikerat lån där två eller flera Japanska finansiella institutioner lånar ut pengar till
icke-japanska bolag med säte utanför Japan.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och
industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i
19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 285 miljarder SEK och är noterat på
OMX Nordiska Börs Stockholm.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20080711 kl 09.00.
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1. Kategori:

Syndikerat långfristigt lån

2. Totalt belopp:

110 miljarder yen

3. Signering:

11 juli 2008

4. Lånedatum:

17 juli 2008

5. Förfallotid:

19 juli 2011 respektive 17 juli 2013 för det trerespektive femåriga delbeloppet

6. Ränta:

Rörlig ränta baserad på den mellan banker
gällande räntan

7. MLA & Bookrunner:

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

8. Agent:

Mizuho Corporate Bank, Ltd.

9. Deltagande långivare:

17 japanska nationella finansiella institutioner

Denna information publicerades 11 juli 2008 kl 09:00 CET.

2008-07-11
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson,
031-66 13 34.
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