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SANITEC EMITTERAR ÖVERTECKNAD FEMÅRSOBLIGATION OM 250
MILJONER EURO
03.05.2013 08:00 CEST
• Obligationsemissionen övertecknades fyra gånger
• Femårsobligationen har en rörlig ränta på Euribor + 4,75 procentenheter
• Intäkterna kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder och finansiera en utdelning till
aktieägarna
• Sanitecs justerade EBITDA ökade till 107,6 miljoner euro för räkenskapsåret 2012
• Det fria kassaflödet ökade till 55 miljoner euro för räkenskapsåret 2012
Sanitec har framgångsrikt emitterat en femårsobligation om 250 miljoner euro med en rörlig ränta på
Euribor + 4,75 procentenheter. Obligationsemissionen övertecknades fyra gånger om efter möten med
investerare i London, Edinburgh och Paris, medan planerade möten i Frankfurt och Amsterdam ställdes in.
Intäkterna kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder och finansiera en utdelning till
aktieägarna. Som ett resultat av refinansieringen övergår Sanitec till en kapitalstruktur som enbart är
uppbyggd kring obligationer och med en hävstångseffekt netto på 1,9 gånger 2012 års justerade EBITDA.
– Vi är mycket glada för det stora intresset som investerarna har visat för Sanitecs obligationsemission.
Obligationsemissionen gör att vi är i en bra position för att fortsätta att följa den tänkta strategin och
utveckla bolaget, kommenterar Peter Nilsson, vd och koncernchef, Sanitec Corporation.
Under senare år har Sanitec behållit eller stärkt sin ledande marknadsposition på viktiga marknader i Europa.
Bolagets strategiska fokus på resultatkonsolidering liksom tillväxt inom produktområdet Ceramics
Complementary Products (CCP) och i Östeuropa, har förbättrat justerad EBITDA från 77,1 miljoner euro 2010
till 107,6 miljoner euro 2012. Förra året genererade bolaget ett fritt kassaflöde om 55 miljoner euro.
– Sanitec har ännu inte nått sin fulla potential. Vi kommer att bygga vidare på vår starka historia och våra
starka varumärken, och kombinera detta med hög effektivitet och sann affärsskicklighet. Jag är övertygad
om att Sanitec kommer att kunna skapa en underliggande kraft som kommer att göra att bolaget förblir
marknadsledande även under de kommande åren, säger Peter Nilsson.
UBS (B&D) och Deutsche Bank stod för gemensam book-running samt var globala koordinatorer, tillsammans
med gemensam book-running från Danske Bank och DNB Markets.
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