Lantmännen erhåller en ”investment grade rating” från Moody’s
Lantmännen har idag erhållit en investment grade rating från kreditvärderingsinstitutet Moody’s med betyget Baa3, stabila utsikter
(”stable outlook”).
Lantmännen är sedan 2015 närvarande på den svenska kapitalmarknaden genom sitt obligationsprogram (MTN) med en emitterad volym som idag uppgår till 1
250 miljoner kronor av ett program på totalt 3 000 miljoner kronor. Dessutom har bolaget kortfristiga certifikatprogram på kapitalmarknaden i SEK (Sverige)
och i EUR (Finland).
– Det är positivt för Lantmännen att ha ett officiellt kreditbetyg som våra investerare kan relatera till. Kreditbetyget är i linje med våra förväntningar och är ett
kvitto på att vi är ett långsiktigt finansiellt stabilt företag. Detta förbättrar våra möjligheter till finansiering i framtiden, via svenska och internationella
kapitalmarknader, till fördelaktiga villkor. Vi får samtidigt en ökad tillgänglighet till kapital, säger Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör på Lantmännen.
Enligt Moody’s återspeglar Lantmännens Baa3-rating kooperativets starka ställning på marknaden. Företaget har betydande marknadsandelar med
diversifierade affärsområden och låg korrelation mellan segmenten sett till omsättning och lönsamhet.
– Lantmännens nya officiella kreditbetyg är mycket positivt inför Lantmännens planerade emission av långfristiga lån på den tyska kapitalmarknaden
(Schuldschein), säger Ulf Zenk.
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Läs mer om Lantmännens MTN-program på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-uppdaterar-mtn-program-och-offentliggorprospekt/
Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 10:30 CET.
Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har
verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest
kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har
funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

