PÖRSSITIEDOTE
8.5.2018

TVO laski liikkeeseen 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on laskenut liikkeeseen uuden 400 miljoonan
euron suuruisen joukkovelkakirjalainan.
Kuuden vuoden joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen TVO:n
joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa. TVO on hakenut lainalle
hyväksyntää Luxemburgin arvopaperipörssistä sen ottamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi pörssin säännellyllä markkinalla.
Lainan tuotto vastaa 6 vuoden Euro-swapkorkoa 0,566 % lisättynä 1,60 %:n
marginaalilla. Kuponkikorko on 2,000 % ja emissiohinta 99,075 %.
Lainan pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, MUFG, Natwest Markets plc ja
Swedbank.
Lainasta saatavat varat käytetään 4. helmikuuta 2019 erääntyvän
joukkovelkakirjalainan (XS0740810881) takaisinostotarjoukseen ja yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin.
Takaisinostatarjouksen tulokset ilmoitettiin 4. toukokuuta 2018. Hyväksyttävien
tarjousten määrä oli 306.548.000 euroa. TVO hyväksyi kaikki tarjoukset.
Lisätietoja:
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DISCLAIMER – INTENDED ADDRESSEES
Please note that the information contained in the Base Prospectus dated 4 July 2017
as supplemented on 24 April 2018 (the “Base Prospectus”) may be addressed to
and/or targeted at persons who are residents of particular countries (specified in the
Base Prospectus) only and is not intended for use and should not be relied upon by
any person outside these countries and/or to whom the offer contained in the Base
Prospectus is not addressed. Prior to relying on the information contained in the Base
Prospectus you must ascertain from the Base Prospectus whether or not you are part
of the intended addressees of the information contained therein. By accessing this
document, you will be deemed to certify that you are located outside the United States
and are not accessing the Base Prospectus from a location inside the United States.
Your right to access this service is conditional upon complying with the above
requirement.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja
luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n
valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja
vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

