Pressmeddelande
Stockholm, 7 juni 2017

Prospekt för Essity Aktiebolag (publ)
offentliggjort
SCAs dotterbolag, Essity Aktiebolag (publ), har upprättat ett prospekt avseende
upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm
med planerad första handelsdag den 15 juni 2017.
Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt
på SCAs hemsida (www.sca.com) och Essitys hemsida (www.essity.com).
Tidsplan för utdelning och notering av Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm
9 juni 2017. Sista dag för handel i SCA aktier med rätt till utdelning av aktier i Essity.
12 juni 2017. Första dag för handel i SCA aktier utan rätt till utdelning av aktier i Essity.
13 juni 2017. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Essity.
15 juni 2017. Beräknad första dag för handel med Essitys aktier på Nasdaq Stockholm.

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 juni, 08:00, 2017

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta:
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30
SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag som hållbart utvecklar, tillverkar och säljer
personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter. Genom det nyligen förvärvade bolaget
BSN medical tillhandahåller koncernen produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi.
Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken, som de globalt ledande TENA och Tork
samt andra varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Leukoplast Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda
och Zewa. Som Europas största privata skogsägare, lägger SCA stor vikt vid att bedriva ett hållbart skogsbruk.
2016 hade SCA omkring 46 000 medarbetare och omsättningen var cirka 117 miljarder kronor (12,4 miljarder
euro). SCA grundades 1929, har sitt huvudkontor i Stockholm, och är noterat på Nasdaq Stockholm. SCA vill
öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. För mer information, besök www.sca.com.

