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MegaFon julkaisee listautumisantinsa hintavälin
TeliaSonera vahvistaa, että MegaFon on tänään ilmoittanut julkaisevansa listautumisantiaan
koskevan esitteen ja hintavälin.
Hintaväliksi on asetettu 20–25 dollaria osaketta kohti. Annin vähimmäiskoon odotetaan olevan 1,7 miljardia
dollaria. Arvioiden mukaan hinnoittelu julkaistaan ja kaupankäynti aloitetaan 28.11.
MegaFonin markkina-arvo on hintavälin perusteella noin 11-14 miljardia dollaria.
”Olemme tyytyväisiä, että olemme päässeet prosessissa tähän vaiheeseen, ja odotamme listautumisannin
onnistuessaan tuottavan 9–11 miljardia Ruotsin kruunua TeliaSoneran toimitusjohtaja Lars Nyberg kertoo.
Kuten 24.4. alun perin ilmoitettiin, listautumisannin tuloksesta riippuen TeliaSonera voi pienentää nykyistä
35,6 prosentin omistusosuuttaan ja silti edelleen säilyttää pitkän aikavälin strategisen omistusosuutensa
vähintään yhden osakkeen yli 25 prosentissa MegaFonin koko osakekannasta listautumisannin jälkeen.
Koko tiedote on MegaFonin lehdistöpalvelussa.
9.10. päivätty lehdistötiedotteemme MegaFonin aikeesta edetä listautumisannin suhteen on
lehdistöpalvelussamme.
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 15.11.2012 klo 07.00 (CET).

Lisätietoja TeliaSoneran lehdistöpalvelusta: 46-771 77 58 30, 46-771 77 58 30, press@teliasonera.com,
TeliaSoneran internetsivujen Newsroom-osiosta, ja voit myös seurata meitä Twitterissä,
Twitter@TLSN_Media.

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be
sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange
Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(the “Securities Act”). In particular, the securities have not been and will not be registered under
the Securities Act, and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an
exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities
Act. The securities will not be registered under applicable securities laws of any state, province,
territory, county or jurisdiction of the United States, Australia, Canada or Japan. Accordingly,
unless an exemption under the relevant securities law is applicable, any such securities may not be
offered, sold, resold, delivered or distributed, directly or indirectly, in or into the United States,
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relevant laws of, or require registration thereof in, such jurisdiction. There will be no public
offering of such securities in the United States.
This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the
United Kingdom or (ii) to 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 companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being
referred to as “relevant persons”). The 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 document
or any of its contents.
In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive, the information and
documents on this portion of the website are only addressed to and are only directed at qualified
investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive (“Prospectus
Directive” means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD
Amending Directive, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes any
relevant implementing measure in each Relevant Member State and the expression “ 2010 PD
Amending Directive” means Directive 2010/73/EU).
These materials and information contained therein are not a public offer or advertisement of
securities in the Russian Federation and are not an offer, or an invitation to make offers, to
purchase, sell, exchange or transfer any securities in the Russian Federation or to or for the benefit
of any Russian person or entity, unless and to the extent otherwise permitted under Russian law, and
must not be made publicly available in Russia. Information contained in these materials is intended
only for persons who are "qualified investors" within the meaning of Article 51.2 of the Federal
Law No. 39-FZ "On the Securities Market" dated 22 April 1996, as amended (the "Russian QIs")
and must not be made available to any persons who are not Russian QIs or otherwise permitted
under Russian law to access such information. The GDRs have not been and will not be registered
in Russia and are not intended for “placement”, “public circulation” , “offering” or “advertising”
(each as defined in Russian law) in the Russian Federation except as permitted by Russian law.
Forward-Looking Statements
Statements made in the press release relating to future status or circumstances, including future
performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forwardlooking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on
circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not
differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many
factors, many of which are outside the control of TeliaSonera.
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.
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