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SUOMINEN YHTYMÄ OYJ      PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30

SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä
listalleottoesite julkistetaan tänään. Suomenkielinen listalleottoesite on tästä päivästä  alkaen
saatavilla   Internetistä   osoitteista      www.suominen.fi,      www.nordea.fi/sijoita  ja
www.nordeasecurities.com sekä viimeistään 3.11.2003  alkaen   Nordea Pankki Suomi Oyj:n
omaisuuspalvelukonttoreista. Englanninkielinen listalleottoesite on saatavilla edellä mainituista
Internet-osoitteista arviolta 3.11.2003 alkaen. Suomisen osakkeenomistajat Suomessa saavat
listalleottoesitteen myös postitse.

Osakeannilla kerättävät varat käytetään Codi International BV:n oston osittaiseen rahoitukseen.
Listalleottoesite sisältää alla olevia oleellisia yrityskauppaa koskevia tietoja, joita ei ole aiemmin
julkistettu. Codin tilinpäätöstiedot ja muita tietoja on saatavilla listalleottoesitteestä.

Yrityskaupan ehdot

Codin koko osakekannan kauppahinnan alkumaksu oli noin 51 miljoonaa euroa, minkä lisäksi
Suominen otti vastatakseen Codin noin 11 miljoonan euron korolliset velat. Kauppaan liittyy
lisäksi ehto, jonka mukaan kauppahinta voi laskea, jos vuoden 2003 käyttökate ei vastaa
sopimuksessa määriteltyä tavoitetasoa, tai nousta, jos vuoden 2004 käyttökate ylittää
sopimuksessa määritellyn tavoitetason. 

Maksetun kauppahinnan alkumaksun perusteella muodostuva konserniliikearvo (pro forma
30.6.2003) on noin 38 miljoonaa euroa, minkä vuosipoisto 20 vuoden poistoajalla on noin 1,9
miljoonaa euroa. Mikäli Codin osakkeista maksetaan alkumaksun lisäksi lisäkauppahinnan
enimmäismäärä 8,7 miljoonaa euroa, nousee pro forma -konserniliikearvo noin 47 miljoonaan
euroon. Tällöin vuosipoisto on noin 2,3 miljoonaa euroa eli noin 0,4 miljoonaa euroa suurempi.

Yritysoston rahoitus

Codin osakkeiden hankintaa ja velan uudelleenrahoitusta varten Suominen sopi 12 kuukauden
pituisesta väliaikaisrahoituksesta. Luotonantaja on sitoutunut rahoittamaan yrityskauppaa
yhteensä 70 miljoonan euron luottojärjestelyillä. 

Suomisen tarkoituksena on korvata väliaikaisrahoitus pitkäaikaisilla luottojärjestelyillä ja oman
pääoman ehtoisella rahoituksella. Kahden sijoittajan kanssa on sovittu yhteensä 10 miljoonan
euron määräisistä osakeyhtiölain mukaisista pääomalainoista. Osakeannilla haetaan noin 21
miljoonan euron oman pääoman lisäystä. Väliaikaisrahoitusta on tarkoitus konvertoida
normaaleiksi pitkäaikaisiksi pankkiluotoiksi noin 40 miljoonan euron arvosta. Velkarahoituksen
lopulliseen kokonaistarpeeseen vaikuttaa osakeannilla kerättävien varojen määrä sekä
mahdollinen lisäkauppahinta tai kauppahinnan alennus, josta on sovittu kaupan ehdoissa.

Pro forma -konsernitilinpäätöstietoja (Suominen mukaan lukien Codi)

Esitetyt tilintarkastamattomat pro forma -tiedot kuvaavat Codin hankinnan vaikutusta Suomisen
tulokseen ja taseeseen. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan
havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna 
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oikeaa kuvaa taloudellisesta tuloksesta kyseisiltä kausilta eivätkä viitteitä Suomisen tulevasta
liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Pro forma -tiedot on laadittu KHT-yhdistyksen "Pro forma -taloudellinen informaatio” -ohjeen
edellyttämien periaatteiden mukaisesti siten, että pro forma tase 30.6.2003 on laadittu ikään
kuin hankinta olisi tapahtunut 30.6.2003 ja tuloslaskelmat kausilta 1.1.2003 - 30.6.2003 ja
1.1.2002 - 31.12.2002 on laadittu siten kuin hankinta olisi tapahtunut pro forma -kauden alussa
eli 1.1.2002. Esitetyt tuloslaskelmat ja tase eivät siten vastaa toisiaan.

Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot vuodelta 2002 perustuvat Suomisen tilintarkastettuun
konsernitilinpäätökseen 31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta ja Codin tilintarkastettuun
tilinpäätökseen vastaavalta tilikaudelta. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot jaksolta
1.1.2003 - 30.6.2003 perustuvat Suomisen tilintarkastamattomiin osavuosikatsaustietoihin ja
Codin tilintarkastamattomiin välitilinpäätöstietoihin ko. kaudelta. Tilintarkastamattomissa pro
forma -tiedoissa esitettyjen oikaisujen tarkoitus on kuvastaa sekä hankitun Codin
laskentaperiaatteiden oikaisua vastaamaan Suomisen laskentaperiaatteita että ko. hankinnan
vaikutusta koko konsernin tulokseen ja taseeseen hankinnasta aiheutuneet kustannukset
mukaan lukien. Oikaisut eivät sisällä mahdollisia tulevaisuuden synergiaetuja, säästöjä tai
kustannuksia.

Vuosina 2002 ja 2003 olennaisimmat laskentaperiaatteiden erot Suomisen ja Codin välillä
liittyivät kuluvan käyttöomaisuuden poistoaikoihin ja vaihto-omaisuuden arvostustapaan. Codin
käyttämät lyhyemmät poistoajat, jotka Hollannissa ovat samalla myös verotuspoistoja, on pro
forma -tiedoissa oikaistu vastaamaan Suomisen käyttämiä suunnitelman mukaisia poistoaikoja
ja toisaalta erotus on kirjattu poistoeroksi. Näin Codin taseeseen 30.6.2003 syntynyt
kumulatiivinen poistoero on laskettu ko. käyttöomaisuuserien hankintahetkistä lähtien. Codin
taseen vaihto-omaisuusarvoon sisältyy myös valmistuksen kiinteiden kulujen osuus, joka on
oikaistu pro forma -tiedoissa pois vaihto-omaisuusarvosta eli vastaamaan Suomisen
nykykäytäntöä.

Pro forma -tiedoissa esitetyt konsernitason tilintarkastamattomat oikaisut kuvastavat hankintaan
liittyvien rahoituselementtien, kuten osakeannin (olettaen, että osakeanti merkitään kokonaisuu-
dessaan), pääomalainojen ja muun lainan vaikutusta, Codin hankinnasta muodostuvaa
konserniliikearvoa, konserniliikearvon poistoa ja korkokulujen kasvua. Pro forma -tiedoissa on
huomioitu myös ylimääräisen yhtiökokouksen 22.10.2003 päättämän osingonjaon vaikutus
konsernin omaan pääomaan. Lisäksi Suomisen ja Codin välinen pro forma -kausien
kaupankäynti on huomioitu pro forma -tuloslaskelmissa konsernin sisäisenä liiketoimena, jolloin
em. erät on eliminoitu pois liikevaihdosta ja hankinnoista. Samoin keskinäisistä liiketoimista
konserniin syntynyt vaihto-omaisuuden sisäinen kate on eliminoitu pois pro forma -tiedoissa.
Kaikkien oikaisujen verovaikutukset on huomioitu.

Kauppakirjassa Codin osakkeiden kauppahinta on määritelty ehdollisena siten, että lopullinen
kauppahinta määräytyy Codin käyttökatteen perusteella vuosina 2003 ja 2004. Pro forma -
laskelmissa kauppahintana on käytetty varovaisuuden periaatetta noudattaen määriteltyä
todennäköistä kauppahintaa 51,3 miljoonaa euroa. Laskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia
kauppahintaan tehtäviä korjauksia, joilla toteutuessaan olisi vaikutuksia mm. konserniliikearvon
määrään. 
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Tilintarkastamattomia pro forma -tuloslaskelmatietoja 
1.1.2002 - 31.12.2002

(miljoonaa euroa) Suominen Codi Oikaisut
Yhdistynyt

yhtiö

Liikevaihto 1) 174,8 85,2 -2,4 257,6
Liikevoitto 2) 17,4 6,7 -1,5 22,6
Voitto ennen veroja 3) 15,1 6,3 -3,3 18,0
Välittömät verot -4,2 -2,2 0,4 -6,0
Tilikauden voitto 10,8 4,1 -2,9 12,0

Tilintarkastamattomia pro forma –tuloslaskelmatietoja 
1.1.2003 - 30.6.2003

(miljoonaa euroa) Suominen Codi Oikaisut
Yhdistynyt

yhtiö

Liikevaihto 1) 80,7 50,0 -2,8 127,9
Liikevoitto 4) 5,4 4,0 -0,8 8,6
Voitto ennen veroja 5) 4,3 3,7 -1,6 6,4
Välittömät verot -1,1 -1,3 0,2 -2,2
Tilikauden voitto 3,2 2,5 -1,5 4,2

Tilintarkastamattomia pro forma -tasetietoja 30.06.2003

(miljoonaa euroa) Suominen Codi Oikaisut
Yhdistynyt

yhtiö

Konserniliikearvo 6) 0,0 0,0 38,1 38,1
Muut aineettomat hyödykkeet 0,4 1,9 0,0 2,3
Aineelliset hyödykkeet 7) 84,6 11,6 6,2 102,4
Omat osakkeet 0,2 0,0 0,0 0,2
Muut sijoitukset 0,5 0,0 0,0 0,5
Pysyvät vastaavat yhteensä 85,7 13,5 44,3 143,4

Vaihto-omaisuus 8) 19,2 12,5 -0,5 31,2
Saamiset 9) 24,9 14,4 0,2 39,4
Rahat ja pankkisaamiset 1,2 0,0 0,0 1,2
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 45,4 26,9 -0,3 71,9

Vastaavaa yhteensä 131,0 40,3 44,0 215,3

Oma pääoma 10) 56,1 9,9 0,1 66,1

Pääomalainat 11) 0,0 0,0 10,0 10,0

Laskennallinen verovelka 12) 9,5 0,4 2,1 12,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 13) 27,9 0,0 31,8 59,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 37,5 30,1 0,0 67,6
Vieras pääoma yhteensä 74,9 30,4 33,9 139,3

Vastattavaa yhteensä 131,0 40,3 44,0 215,3
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1) Pro forma -oikaisu koostuu sisäisen liikevaihdon eliminoinnista
2) Pro forma -oikaisu koostuu konserniliikearvon poistosta -1,9 miljoonaa euroa (poistoajalla

20 vuotta) ja Codin poistojen oikaisusta vastaamaan Suomisen kirjanpitokäytäntöä +0,4
miljoonaa euroa

3) Pro forma -oikaisu koostuu poisto-oikaisujen lisäksi Codi-kaupan tuoman nettovelan
lisäyksen (41,8 miljoonaa euroa mukaan lukien pääomalainat) korkokulusta -1,8 miljoo-
naa euroa

4) Pro forma -oikaisu koostuu konserniliikearvon poistosta -1,0 miljoonaa euroa (poistoajalla
20 vuotta) ja Codin poistojen oikaisusta vastaamaan Suomisen kirjanpitokäytäntöä +0,2
miljoonaa euroa

5) Pro forma -oikaisu koostuu poisto-oikaisujen lisäksi Codi-kaupan tuoman nettovelan
lisäyksen (41,8 miljoonaa euroa mukaan lukien pääomalainat) korkokulusta -0,9 miljoo-
naa euroa

6) Pro forma -oikaisu koostuu Codi-kaupassa syntyvästä konserniliikearvosta (kauppahinta
51,3 miljoonaa euroa lisättynä asiantuntijakuluilla 0,5 miljoonaa euroa vähennettynä pro
forma -periaatteiden mukaan oikaistulla Codin omalla pääomalla 30.6.2003   13,7
miljoonaa euroa)

7) Pro forma -oikaisu koostuu Codin käyttöomaisuuden poistoaikojen oikaisuista
vastaamaan Suomisen laskentakäytäntöä

8) Pro forma -oikaisu koostuu sisäisten katteiden eliminoinnista sekä valmistuksen kiinteiden
kulujen osuuden poistosta vaihto-omaisuuden arvosta. Vaihto-omaisuuden sisäisten
katteiden tulosvaikutus pro forma -tuloslaskelmissa on nolla

9) Pro forma -oikaisu koostuu muiden oikaisujen tuottamista verosaamisista
10) Pro forma -oikaisu koostuu Osakeannin arvioiduista nettotuotoista 21,1 miljoonaa euroa,

pro forma -periaatteiden mukaan oikaistun Codin oman pääoman 30.6.2003 elimInoin-
nista -13,7 miljoonaa euroa, 22.10.2003 päätetystä osingonjaosta   -11,1 miljoonaa euroa,
kumulatiivisen poistoeron (6,2 miljoonaa euroa) oman pääoman osuudesta +4,1 miljoo-
naa euroa sekä sisäisten katteiden ja poistojen oikaisusta  -0,3 miljoonaa euroa

11) Pro forma -oikaisu koostuu Codi-kaupan osittaiseen rahoittamiseen otettavista pää-
omalainoista

12) Pro forma -oikaisu koostuu muiden oikaisujen tuottamista laskennallisista veroista
13) Pro forma -oikaisu koostuu Codi-kaupan rahoitukseen tarvittavasta pitkäaikaisesta

pankkirahoituksesta olettaen, että Osakeannilla kerätään 21,1 miljoonaa euroa kulujen
jälkeen

Tampereella lokakuun 29. päivänä 2003

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ
Heikki Bergholm
Toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Bergholm, puh. 010 214 300

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Rahoitustarkastus
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Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-
Afrikassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa eikä Yhdysvalloissa eikä tämä tiedote ole tarjous
tai pyyntö ostaa tai merkitä Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita missään sellaisessa maassa,
jossa tarjous tai pyyntö ostaa tai merkitä osakkeita edellyttäisi rekisteröintiä tai viranomaisten
hyväksymistä.
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act 1933) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeus-
tapauksissa.


