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SANITEC OYJ EMITTERAR FÖRETAGSOBLIGATIONER OM 250 MILJONER
EURO
30.04.2013 08:00 CEST
Sanitec Oyj (”Sanitec”), den ledande tillverkaren av badrumsporslin och badrumsinredningar på bolagets
europeiska kärnmarknader meddelar i dag att bolaget erbjuder företagsobligationer med FRN-konstruktion
(Floating Rate Notes) till ett totalt kapitalbelopp om 250 miljoner euro med förfallodatum 2018 till
kvalificerade institutionella placerare i enlighet med regel 144A i amerikanska Securities Act från 1933, i
dess ändrade lydelse (”Värdepapperslagen”), inklusive ett fåtal placerare som inte är amerikanska
medborgare i enlighet med föreskrift S (Regulation S) i Securities Act.
Intäkterna kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder och erbjuda en utdelning till
aktieägarna.
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Noora Koikkalainen, Head of Corporate Communications
Mobil: +46 70 378 0811
E-post: noora.koikkalainen@sanitec.com (mailto:noora.koikkalainen@sanitec.com)

VIKTIGT FÖRVALTNINGSBESKED
Detta meddelande är inte avsett för spridning, direkt eller indirekt, i eller till USA (inklusive dess territorier
eller besittningar, samtliga USAs stater samt District of Columbia), Australien, Kanada eller Japan.
Spridningen av detta meddelande i viss övrig jurisdiktion kan också vara begränsat enligt lag. Personer som
kommer i besittning av detta meddelande ska informera sig om och följa eventuella sådana begränsningar.
En underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan innebära ett brott mot värdepapperslagen i sådan
jurisdiktion.
Det kommer inte att göras något offentligt erbjudande gällande obligationerna eller garantierna i USA. Detta
meddelande utgör inget erbjudande om att sälja eller en förfrågan om att köpa några obligationer, inte
heller kommer det att finnas några hänvisningar om en försäljning av obligationerna i någon jurisdiktion,
inklusive USA, där ett sådant erbjudande, en sådan förfrågan eller försäljning inte är tillåten. Obligationerna
får inte bjudas ut till försäljning eller säljas i USA utan registrering i enlighet med amerikanska Securities Act
eller ett tillämpligt undantag från registreringskraven i sagda värdepapperslag.
Erbjudandet om och försäljningen av företagsobligationerna kommer att göras i enlighet med ett undantag
från prospektdirektivet, som genomförts i medlemsländerna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), från kravet på att ta fram ett prospekt avseende erbjudanden om värdepapper. Detta meddelande
utgör inte ett tillkännagivande i enlighet med tillämpningen av prospektdirektivet.
Varken innehållet på Sanitecs webbplats eller någon webbplats som går att nå via hyperlänkarna på Sanitecs
webbplats är införlivade i, eller utgör någon del av, detta meddelande.
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