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Mercada Oy laskee liikkeeseen 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
TÄTÄ LEHDISTÖTIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA
ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN
OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.
Mercada Oy laskee liikkeeseen 175 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudellisen
joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 24. lokakuuta 2022, sen kiinteä vuotuinen korko on
1,875 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 99,849 prosenttia. Lainaa merkitsi yhteensä noin
85 sijoittajaa.
Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään yhtiön olemassa olevien lainojen ennenaikaiseen
takaisinmaksuun ja uudelleenrahoitukseen. Joukkovelkakirjalainaa ei haeta listattavaksi.
”Olemme tyytyväisiä Mercadan ensimmäisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun suureen menestykseen.
Laina ylimerkittiin selvästi ja myytiin muutamassa tunnissa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku
monipuolistaa yhtiön rahoituspohjaa ja hyvä tulos markkinoilla korostaa yhtiön luottoaseman vahvuutta”,
toteaa toimitusjohtaja Harri Holmström.
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ja
Swedbank AB (publ) toimivat joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.
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Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Harri Holmström, p. +358 40 845 5726.
Mercada omistaa, hallinnoi ja kehittää pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja.
Kokonaisuuteen kuuluu kaikkiaan kolme kauppakeskusta Suomessa sekä yhteensä 38 kauppapaikkaa
Suomessa ja Ruotsissa. Mercadan omistamat kauppakeskukset ovat Veturi Kouvolassa, Karisma Lahdessa sekä
Merituuli Espoossa. Kauppapaikoissa ja -keskuksissa toimii yhteensä 13 K-citymarketia, 16 K-supermarketia, 1
K-market, 7 K-rautaa ja 1 K-rauta K-maatalous. Kauppapaikoista kuusi K-rautaa sijaitsee Ruotsissa. Mercadan
omistavat tasaosuuksin Kesko Oyj, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sekä ruotsalainen
henkivakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring AB.
Vastuuvapauslauseke
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai
osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, EteläAfrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa,
joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita
koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa
myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen
poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei
ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen)
(“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten
henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.
Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä
kuningaskunnassa ei ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, arvopapereita koskevaa esitettä. Näin ollen tämä
tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii)
Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja markkinalain sijoitustuotteiden
markkinointimääräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)
(“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusammattilaisille (investment professionals) ja (iii) Määräyksen
49(2)(a)–(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille (high net worth entities) taikka
muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä,
“asianmukaiset henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa suunnattu vain henkilöille, jotka ovat
esitedirektiivin (2003/71/EY, muutoksineen) mukaisia “kokeneita sijoittajia”. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä
sijoitustoiminta on ainoastaan asianmukaisten henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan
asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö, ei tule toimia tämän
tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

