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Miksi Itella hakee rahoitusta joukkovelkakirjalainalla?

Itella käyttää rinnakkain erilaisia rahoitusmuotoja. Hyvän rahoitusasemansa ja luottokelpoisuutensa
ansiosta se pystyy valitsemaan kulloinkin edullisimman ja rahan käyttökohteen kannalta järkevimmän
rahoitusmuodon.

Joukkovelkakirjalaina laajentaa Itellan nykyistä rahoituspohjaa ja turvaa rahoituksen riittävyyden myös
pitkällä tähtäimellä. Yhtiön vuosien 2010 - 2014 strategia perustuu siihen, että se aikoo voimakkaasti
kehittää toimintaansa sekä peruspalveluissa että uusilla kasvavilla markkinoilla.

Mihin rahat käytetään?

Mitään akuuttia käyttötarvetta rahalle ei juuri nyt ole, vaan laina on pitkäaikaista rahoitusta tuleville
vuosille. Sen avulla pystytään toteuttamaan Itellan strategian mukaisia toimenpiteitä niin
viestinvälityksessä, logistiikassa kuin informaatiologistiikassakin.

Tuleeko Itellasta nyt velkaisempi yritys?

Joukkovelkakirjalaina ei sinällään lisää Itellan nettovelkaantuneisuutta. Uudella pitkäaikaisella lainalla
maksetaan pois lyhytaikaisia velkoja ja vapautetaan käytössä ollutta luottolimiittiä.

Miksi tällaista lainaa haetaan juuri nyt?

Globaali rahoituskriisi on vaikuttanut rahan hintaan siten, että joukkovelkakirjalaina on nyt verrattain
edullista rahoitusta Itellan kaltaiselle hyvän luottokelpoisuuden omaavalle yritykselle.



Muistio 2

Miksi joukkovelkakirja listataan pörssiin?

Joukkovelkakirjalainat ovat arvopapereita, jotka tyypillisesti listataan pörssiin. Listaaminen helpottaa
kaupankäyntiä joukkovelkakirjalla liikkeeseenlaskun jälkeen. Listattu arvopaperi on sijoittajille
houkuttelevampi sijoituskohde ja mahdollistaa näin liikkeeseenlaskijalle alemman korkotason.
Listaamisen avulla joukkovelkakirjalaina saavuttaa myös laajemman sijoittajakunnan.

Mitä joukkovelkakirjalainan listaus tarkoittaa Itellalle?

Itellan velkakirja tulee julkisesti noteerattavaksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin
Pörssissä. Samalla Itella sitoutuu noudattamaan Helsingin Pörssin sääntöjä koskien pörssivelkakirjan
liikkeeseenlaskijaa. Itellan tulee myös ottaa huomioon sisäpiirisäännöt sisäisessä tiedotuksessa ja
ulkoisessa viestinnässä.

Millainen tiedonantovelvollisuus Itellaa listauksen jälkeen koskee?

Itella on velvollinen toteuttamaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta kaikista sellaisista
seikoista, joilla voi olla vaikutusta sen kykyyn maksaa joukkovelkakirjan mukainen lainasumma
takaisin (muutokset vakavaraisuudessa, maksuvalmiudessa ja kyvyssä vastata sitoumuksista).

Tuleeko Itellasta pörssiyritys, kun joukkovelkakirja on listattu?

Ei tule. Joukkovelkakirjalainalla hankitaan velkarahoitusta, jolla ei ole mitään vaikutusta yrityksen
omistukseen. Itella Oyj:n kaikki osakkeet ovat edelleen Suomen valtion omistuksessa.


