
 

TeliaSonera tarjoaa verkkoyhteyksiä ja televiestintäpalveluja Pohjoismaissa ja Baltian maissa, Euraasian kehittyvillä 
markkinoilla – Venäjä ja Turkki mukaan lukien – sekä Espanjassa. TeliaSoneran palvelut auttavat ihmisiä ja yrityksiä 
viestimään helposti, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Yhtiön tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan suurin tai 
toiseksi suurin operaattori tarjoamansa parhaan asiakaskokemuksen ja korkealaatuisten verkkojen sekä 
kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. TeliaSonera on myös Euroopan johtava tukkumyyntitoimittaja kokonaan 
omistamansa kansainvälisen verkon kautta. Vuonna 2011 TeliaSoneran liikevaihto oli 104 mrd. kruunua, käyttökate 36,9 
mrd. kruunua ja osakekohtainen tulos 4,20 kruunua. TeliaSoneran osake noteerataan NASDAQ OMX:ssä Tukholmassa 
ja Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.teliasonera.com.  

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, 

JAPAN OR AUSTRALIA 

 
This announcement does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation to buy or subscribe for any securities, and 
neither this announcement nor any part of it shall form the basis of or be relied on in connection with or act as an inducement to enter into any 
contract or commitment whatsoever. 
 
This announcement is an advertisement and not a prospectus. Investors should not purchase or subscribe for any transferable securities 
referred to in this announcement except on the basis of information in the prospectus to be published by Kcell Joint Stock Company in 
due course in connection with the admission of its common shares in the form of global depositary receipts to the Official List of the 
United Kingdom Listing Authority and to trading on London Stock Exchange plc’s main market for listed securities. 
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TeliaSoneran tytäryhtiö Kcell ilmoitti aikovansa edetä kansainvälisen 
listautumisannin toteuttamisessa Lontoossa ja Almatyssa 

Kazakstanin johtava matkaviestintäpalvelujen tarjoaja Kcell ilmoitti tänään aikomuksestaan toteuttaa 
osakkeidensa listautumisannin GDR-talletustodistusten muodossa (Global Depositary Receipts) ja 
samanaikaisesti osakkeiden muodossa Kazakstanissa. 

 

Listautumisannissa myydään TeliaSonera AB:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Sonera Holding B.V:n 
omistamia osakkeita, joiden osuus Kcellin koko osakekannasta on enintään 25 prosenttia. 

 
“Kcell on tärkeä osa maailmanlaajuisia toimintojamme ja yksi TeliaSoneran menestyksekkäimmistä 
tytäryhtiöistä”, TeliaSoneran konsernijohtaja Lars Nyberg kertoo. “Olemme täysin sitoutuneita Kcelliin, joka 
saa edelleen hyötyä maailmanlaajuisen brändimme käytöstä sekä osallistumisesta kansainväliseen 
verkkovierailujärjestelmään ja yhteisiin teknologiahankkeisiin, jotka sisältävät koko TeliaSonera-konsernin 
yhteisen hankintatoimen. Varmistamme yhdessä Kcellin kanssa, että se noudattaa hyvän hallintotavan ja 
yhteiskuntavastuullisuuden parhaita kansainvälisiä käytäntöjä muuttuessaan pörssinoteeratuksi yhtiöksi.” 
 
“Olemme erittäin innoissamme Kcellin listautumisesta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tämä on 
merkittävä virstanpylväs yrityksellemme, joka on viimeisten neljäntoista vuoden aikana johtanut 
matkapuhelinalan muodostumista ja kehitystä Kazakstanissa”, Kcellin toimitusjohtaja Veysel Aral kertoo. 
“Odotamme, että listautumisanti auttaa meitä vahvistamaan brändiämme ja mainettamme entisestään, 
edistää pääsyämme kansainvälisille pääomamarkkinoille ja auttaa meitä kasvattamaan liiketoimintaamme 
entisestään.” 

 
Koko tiedote on Kcellin IR website. 

 
TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin arvopaperimarkkinalain (lagen om värdepappersmarknaden) ja/tai Ruotsin 
rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu 
julkaistavaksi 13.11.2012 klo 08:00 (CET). 

 
Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: +46-771 77 58 30, press@teliasonera.com, TeliaSoneran 
internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä, Twitter @TLSN_Media. 
 
Tulevaisuutta koskevat lausumat 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan 
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa 
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin 
ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi 
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, 
joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa. 

 

http://www.investors.kcell.kz/en/article/show/1488?navipageId=1191
mailto:press@teliasonera.com
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This press release does not constitute or form part of any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase nor shall it 
(or any part of it) or the fact of its distribution, form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefore. The offer and 
the distribution of this press release and other information in connection with the listing and offer in certain jurisdictions may be restricted 
by law and persons into whose possession any document or other information referred to herein comes should inform themselves about 
and observe any such restriction. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such 
jurisdiction. 
 
This communication is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within 
Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, 
and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) other persons to 
whom it may lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The offered securities are only 
available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only 
with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents. 
 
This press release is not an offer to sell nor a solicitation to buy any securities nor a prospectus for the purposes of EU Directive 
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") as may be amended 
from time to time. This communication is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus 
Directive. A prospectus will be prepared and made available by Kcell in accordance with the Prospectus Directive if any securities are 
issued and, when published, will be obtainable in accordance with the Prospectus Directive. Investors should not subscribe for or 
purchase any securities referred to in this press release except on the basis of the information contained in the prospectus to be 
published by Kcell in due course relating to the securities.The expression “Prospectus Directive” means Directive 2003/71/EC (and 
amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant 
implementing measure in the relevant Member State. 
 
This press release may not be published, distributed or transmitted in or into the United States. This press release does not constitute an 
offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities discussed herein. The securities mentioned herein have not been, and will 
not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United 
States unless they are registered under the Securities Act or pursuant to an exemption from registration. There will be no public offering 
of the securities in the United States. 

 
 

 
 


