MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE
Helsingfors, Finland, 28 juni 2013 kl. 13.30 CET
FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Munksjö Oyj publicerar prospekt för delningen av Ahlstroms affärsområde Label
and Processing i Brasilien
Finansinspektionen i Finland har idag godkänt den finskspråkiga versionen av
sammanfattningen och värdepappersnoten som bolaget har upprättat för emissionen av
aktier i samband med delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i
Brasilien (Coated Specialties). Sammanfattningen och värdepappersnoten tillsammans
med registreringsdokumentet publicerat den 16 november 2012 utgör bolagets prospekt
för aktier som emitteras som delningsvederlag.
Delningen utgör en del av transaktionen där Munksjö AB kombineras med Ahlstroms
affärsområde Label and Processing. Enligt delningsplanen övergår alla tillgångar och
skulder i Coated Specialties till Munksjö Oyj genom en partiell delning. Munksjö Oyj:s och
Ahlstrom Oyj:s styrelser undertecknade den 13 maj 2013 en ny delningsplan för Coated
Specialties och upphävde den tidigare delningsplanen. Den tidigare delningsplanen
upphävdes eftersom inte alla regulativa godkännanden erhölls innan beslutet som
fattades av Ahlstroms extra bolagsstämma den 27 november 2012 förföll. Ahlstrom har
sammankallat en extra bolagsstämma den 4 juli 2013 för att godkänna delningen av
Coated Specialties och verkställandet av delningen förväntas ske innan utgången av
2013.
Prospektet innehåller följande information som inte publicerats tidigare:
Eftersom handeln med Munksjö Oyj:s aktier inletts på Helsingforsbörsen har det
preliminära verkliga värdet (fair value) på den för Coated Specialties överförda
ersättningen uppdaterats i pro forma -informationen så att den motsvarar det noterade
priset för Munksjös aktie den 11 juni 2013 (6,10 euro). Baserat på detta aktiepris utgör det
preliminära verkliga värdet på den överförda ersättningen 75,0 miljoner euro jämfört med
det tidigare presenterade preliminära verkliga värdet på 112,4 miljoner euro. Skillnaden på
37,4 miljoner euro har bokförts som en minskning av goodwill och eget kapital. Det slutliga
värdet på den överförda ersättningen som hänför sig till Coated Specialties kommer att
motsvara Munksjöaktiens pris när delningen verkställs och således kommer det slutliga
värdet på den överförda ersättningen samt den relaterade goodwill -posten att förändras.
Den finskspråkiga versionen av prospektet och en inofficiell engelskspråkig översättning
finns tillgängliga på Munksjös webbplats www.munksjo.com senast den 1 juli 2013.
Munksjö Oyj

För mer information:
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Viktigt meddelande
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