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SUOMINEN YHTYMÄ OYJ   PÖRSSITIEDOTE 21.8.2003 KLO 14.00

SUOMINEN OSTAA KOSTEUSPYYHKEIDEN VALMISTAJAN CODI INTERNATIONAL BV:N

Suominen on tänään allekirjoittanut aiesopimuksen hollantilaisen  Codi
International BV:n osakekannan ostamisesta yksityiseltä
osakesijoittaja Gilde Participates BV:ltä ja toimivalta johdolta.
Codi on Euroopan kolmanneksi suurin kosteuspyyhkeiden valmistaja.
Yhtiö toimii johtavien merkkituoteyritysten ja vähittäiskaupan
ketjujen sopimusvalmistajana. Velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa
euroa ja se lopullisesti määräytyy vuosien 2003 ja 2004
käyttökatteeseen perustuen. Kaupan arvioidaan toteutuvan syyskuun
loppuun mennessä. Kaupan ei arvioida edellyttävän
kilpailuviranomaisten käsittelyä. 

Kauppa rahoitetaan väliaikaisella pankkiluotolla, joka on tarkoitus
konvertoida osittain pitkäaikaiseksi pankkilainaksi ja osittain
muuttaa oman pääoman ehtoiseksi rahoitukseksi.

Ostettavan yhtiön vuoden 2002 liikevaihto oli 85,2 miljoonaa euroa,
liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen 4,1 miljoonaa
euroa. Henkilökuntaa yhtiöllä oli keskimäärin  346. Yhtiön kasvu on
ollut ripeää ja liikevaihdon vuonna 2003 arvioidaan ylittävän 100
miljoonaa euroa.  Liikevaihdosta puolet tulee lastenhoitotuotteista ja
loppu jakautuu tasaisesti henkilökohtaisiin hygieniapyyhkeisiin ja
kotitalouksien pyyhintätuotteisiin.  Yhtiön tuotantolaitokset
sijaitsevat Hollannin Veenendaalissa.

Yhtiön toiminta täydentää Suomisen toimintoja, kun kuitukankaiden
tuotannon ja jatkojalostuksen osaaminen yhdistyy samassa konsernissa.
Tuotetarjonta laajentuu ja täydentyy. Konserni tarjoaa asiakkailleen
nykyistä vahvemman ja kattavamman myynti- ja tuotekehityspanoksen.
Synergiahyötyä saadaan kuitukankaiden konsernin sisäisillä
toimituksilla. Myös joustopakkausten osalta on mahdollisuuksia
sisäisiin toimituksiin. 

Yrityskauppa toteuttaa Suomisen strategiaa kasvaa valituilla
toimialoilla ja vahvistaa markkina-asemaansa. Kauppa edesauttaa myös
orgaanisen kasvun toteuttamista Euroopan kosteuspyyhemarkkinoilla.

Kaupan taloudelliset vaikutukset

Kaupan vaikutuksesta Suomisen liikevaihto 2002 proforma-luvuilla on
noin 258 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma  noin 201 miljoonaa
euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2002 luvuilla on 1450. 

Kaupassa syntyvä konserniliikearvo on suuruusluokaltaan 35 miljoonaa
euroa. 

Kaupalla ei arvioida olevan vaikutusta kuluvan vuoden osakekohtaiseen
tulokseen. Vuodesta 2004 alkaen yritysjärjestelyn arvioidaan
parantavan selvästi konsernin osakekohtaista tulosta. 
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Väliaikaisen velkarahoituksen ajan, ennen kuin oman pääoman ehtoinen
rahoitus saadaan toteutettua, omavaraisuus on noin 30 %.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus

Suomisen hallitus on päättänyt selvittää mahdollisuudet toteuttaa oman
pääoman ehtoisena rahoituksena 20-30 miljoona euron määräinen emissio,
joko osakeantina tai pääomalainana. Emissio toteutetaan siten, että
yhtiön strategian mukainen rahoitusrakenne noin 40 prosentin
omavaraisuudesta toteutuu. Lopullinen päätös oman pääoman
rahoitusvaihtoehdosta on tarkoitus tehdä heti kaupan toteuduttua.

Konsernirakenne ja organisaatio

Yrityskaupan myötä Suomisen konsernirakenne muuttuu siten, että
Suomisen päätoimialat ovat Suominen Codi, Suominen Kuitukankaat ja
Suominen Joustopakkaukset.  Nauhatuotteiden liiketoiminta on osa
konsernin muuta liiketoimintaa.

Toimialoja johdetaan operatiivisten toimialahallitusten kautta.
Suomisen konsernin johtoryhmää täydennetään.  Tältä osin
organisaatiosta tiedotetaan kaupan toteuduttua. Codin operatiivinen
johto säilyy ennallaan. Toimitusjohtajana yhtiössä jatkaa B. Lindner.

Tiedotustilaisuus

Analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään asiasta
tiedotustilaisuus elokuun 22. päivänä klo 10.30 paikkana Tekstiili- ja
vaatetusteollisuus ry:n kabinetti, Eteläranta 10, 5. kerros, Helsinki.
Esityksen aineisto on myös nähtävissä Suomisen kotisivuilla
www.suominencorporation.com ja Codin kotisivuilla www.codi.nl.

Helsingissä elokuun 21. päivänä 2003
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