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UC AB:s ägare bidrar till att skapa ny nordisk 
kreditinformationsaktör   
  

Det börsnoterade finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto Group Plc 
(Asiakastieto) har träffat avtal med samtliga ägare i UC AB (UC) om att förvärva UC 
för 3,5 miljarder kronor. Swedbank äger 20 procent av aktierna i UC, som till idag 
betraktats som ett intressebolag, och kommer att erhålla 1 765 669 aktier i 
Asiakastieto, motsvarande 7,4 procent av bolaget, samt 200 miljoner kronor kontant. 
Swedbanks ägande i den nya koncernen är långsiktigt.  
 
För Swedbank innebär försäljningen en realisationsvinst på omkring 670 miljoner kronor 
som förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018 (baserat på Asiakastietos aktiekurs 
per den 23 april 2018 och aktuell EUR/SEK-valutakurs). Samgåendet är villkorat av 
godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. 
 
UC och Asiakastieto kommer tillsammans att bilda ett av de ledande företagen inom affärs- 
och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i 
fokus. Den nya koncernen är noterad på NASDAQ i Helsingfors. De båda företagen har 
redan idag liknande affärsmodeller, gemensamma värderingar och en gedigen historisk 
utveckling. Sammanslagning förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre 
tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och 
kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk 
marknad. 
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