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För omedelbart offentliggörande

Geberit har meddelat Sanitec om inlösenrätt gällande återstående aktier i
Sanitec; Geberit erbjuder 10,36 euro per aktie i inlösenförfarandet
Helsingfors, den 12 februari 2015, 20:05 CET / 21:05 EET
Geberit Investment Oy (“Geberit”) har meddelat Sanitec Abp (“Sanitec”) att det innehar mer än
nio tiondelar av Sanitecs samtliga aktier och röster. Följaktligen har Geberit meddelat om
rätten, som baserar sig på finska aktiebolagslagen kapitel 19 § 1, att till gängse värde lösa in
de aktier som innehas av övriga aktieägare i Sanitec.
Geberit har beslutat att utöva inlösenrätten och att lösa in alla aktier som innehas av
återstående aktieägare i Sanitec. Priset som kommer att erbjudas av Geberit i
inlösenförfarandet är 10,36 euro per aktie, vilket i euro motsvarar vederlaget om 97,00 kronor
som Geberit betalade i det offentliga uppköpserbjudandet som offentliggjordes den 14 oktober
2014.
Geberit har meddelat att Geberit svarar för all eventuell överlåtelseskatt som uppbärs i Finland
och härleds från inlösen samt för betalningar och avgifter som härleds från registreringar till
värdeandelssystemet vilka utförs till följd av inlösen. För att genomföra inlösen kommer Geberit
att inleda skiljeförfarande i enlighet med finska aktiebolagslagen.
Geberits anmälan om inlösenrätt och inlösningsanspråk som hänvisas till ovan är i sin helhet
bifogat till detta börsmeddelande som Bilaga 1.

För mer information, kontakta:
Niklas Alm, Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
tel. +46 76 855 7836
Noora Koikkalainen, Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. +358 10 662 5426

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sanitec ska offentliggöra enligt den svenska och finska lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 20:05 CET / 21:05 EET den 12
februari 2015.

Om Sanitec
Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena
med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den
lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept,
och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer
med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och
förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter.
Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa
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när det gäller badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702 miljoner euro. Vårt
produktionsnätverk består av 18 produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har Sanitec cirka
6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i Helsingfors, Finland. Aktierna i Sanitec Abp är noterade på NASDAQ
Stockholm under kortnamnet ”SNTC”.
För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.

Bilaga 1: Geberits anmälan om inlösenrätt och inlösningsanspråk, den 12 februari 2015
Sanitec Abp
Kaupintie 2
00440 Helsinki
Finland

ANMÄLAN OM INLÖSENRÄTT OCH INLÖSNINGSANSPRÅK ENLIGT
FINSKA AKTIEBOLAGSLAGENS 18 KAPITEL
Geberit Investment Oy (hädanefter “Geberit”), som indirekt ägs helt och hållet av Geberit AG,
innehar mer än nio tiondelar (9/10) av alla aktier och röster i Sanitec Abp (hädanefter “Sanitec”).
Som en följd till att den relevanta tröskeln har överskridits, har Geberit enligt finska
aktiebolagslagens 18:1 rätt att lösa in de övriga aktieägarnas aktier till ett gängse pris. Geberits
nuvarande innehav i Sanitec är 99.080.684 aktier, vilket motsvarar ungefär 99,22 procent1 av alla
aktier och röster i Sanitec.
Geberit har bestämt att utnyttja sin inlösenrätt med stöd av finska aktiebolagslagen och lösa in alla
övriga aktier som innehas av andra eventuellt återstående aktieägare i Sanitec (“Aktierna” och
separat, en “Aktie”). Geberits inlösningsanspråk som baserar sig på inlösenrätten lyder i sin
väsentlighet enligt följande:

1.

Inlösenbeloppet för Aktierna
Inlösenbeloppet för Aktierna är 10,36 euro per Aktie (“Inlösenbeloppet”), vilket i euro
motsvarar vederlaget om 97,00 svenska kronor som Geberit betalade i ett frivilligt, till
Sanitecs aktieägare riktat, offentligt erbjudande, som tillkännagavs den 14 oktober
2014 och gällde alla Sanitecs aktier (hädanefter “Erbjudandet”).2 Erbjudandet
lanserades av Geberit AG och slutfördes av Geberit.
Geberit har på basis av Erbjudandet fått äganderätt till 99,223 procent av alla aktier
och röster i Sanitec, och därmed överskridit tröskeln på nio tiondelar (9/10) av alla
aktier och röster i Sanitec. Följaktligen skall Lösenbeloppet på 10,36 euro per Aktie
anses vara gängse priset för Aktierna i enlighet med finska aktiebolagslagen.

2.

1

Överlåtelseskatt och betalningar

Exklusive de 139.198 egna aktier som innehavas av Sanitec.
Baserat på den rådande EUR/SEK valutakursen på sista dagen av den verkliga anbudsperioden, den 2 februari
2015.
3
Exklusive de 139.198 egna aktier som innehavas av Sanitec.
2
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Geberit betalar den eventuella överlåtelseskatten som uppbärs i Finland och härleds
från Aktiernas inlösande, samt vid registreringar till värdeandelssystemet uppkomna
betalningar och avgifter som bildas på grund av inlösandet.
Bakgrunden till Geberits anmälan om inlösenrätt och inlösningsanspråk samt vederlaget som
erbjudits i Erbjudandet kan hittas i Erbjudandehandlingen, som publicerades den 17 november
2014, och som finns tillgängligt på både svenska och engelska på Carnegies webbsidor
(www.carnegie.se) och Geberit AG:s webbsidor (www.geberit.com).
Geberit kommer att inleda ett skiljeförfarande i enlighet med finska aktiebolagslagen för att
genomföra inlösandet av Aktierna som avses i denna anmälan om inlösningsrätt och
inlösningsanspråk.
I Helsingfors den ___ februari 2015
Geberit Investment Oy

Namnteckning:

_____________________
Paula Linna
Genom fullmakt

På Sanitec Abp:s vägnar, har jag idag mottagit Geberit Investment Oy:s anmälan och kravet för
inlösen.
I Helsingfors den __ februari 2015

_______________________________
namn:
position:

