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Swedish Match meddelar planerad separation av sin cigarrverksamhet
Swedish Match meddelade idag avsikten att separera sin cigarrverksamhet via en avknoppning till
aktieägarna och därmed helt och hållet lämna tillverkningen av röktobaksprodukter. Swedish Match
har inlett förberedelser för en separation av cigarrverksamheten och en påföljande notering på en
framstående aktiebörs i USA med ett slutgiltigt beslut om genomförande villkorat av sedvanliga
överväganden. Separationen förväntas vara klar tidigast under andra halvåret 2022.
I mer än 20 år har Swedish Match varit en pionjär i transformationen av sin affärsmodell bort från röktobak
som började med avyttringen av cigarettverksamheten 1999 och fortsatte med avyttringarna av
verksamheterna för piptobak och premiumcigarrer samt maskintillverkade cigarrer utanför marknaden i USA.
Efter att ha genomfört en grundlig strategisk översyn av koncernens verksamheter, markerar dagens
tillkännagivande om den planerade separationen av cigarrverksamheten i USA nästa kapitel i denna
transformation där rökfria produkter, såsom nikotinportioner och snus, kommer att spela en ledande roll för att
bygga ett starkare Swedish Match i linje med samhällstrender. Den planerade separationen av
cigarrverksamheten möjliggör ett ännu större fokus på att bygga Swedish Match närvaro inom den växande
kategorin för moderna rökfria produkter, samtidigt som den ger möjligheter och större flexibilitet för den
fristående cigarrverksamheten att genomföra sina egna strategiska planer för att skapa värde som ett
självständigt företag. Som ett fristående företag kommer cigarrverksamheten, bland andra fördelar, kunna
utforska ett bredare spektrum av tillväxtmöjligheter och optimera sin operativa modell och kapitalstruktur.
Swedish Match cigarrverksamhet är näst störst på marknaden för massmarknadscigarrer i USA 1 med en
marknadsandel mätt i volym om ca 23 procent och med starka positioner inom båda segmenten natural leaf
och homogenized tobacco leaf (HTL). Sedan 2015 har volymerna ökat i genomsnitt med nästan 10 procent
per år från drygt 1,2 miljarder cigarrer till drygt 1,9 miljarder cigarrer under 2020, drivet av kraftig tillväxt för
natural leaf. Under samma period har intäkterna också ökat med i genomsnitt nästan 10 procent per år från
313 till 493 MUSD, medan rörelseresultatet har ökat med 54 procent till 195 MUSD. Under de första sex
månaderna 2021, jämfört med samma period 2020, ökade försäljningen i lokal valuta med 25 procent till följd
av förbättrade priser och tvåsiffrig volymtillväxt, och rörelseresultatet ökade med 44 procent.
Produktportföljen inom cigarrverksamheten inkluderar natural leaf-cigarrer med ikoniska varumärken såsom
Garcia y Vega, Game och 1882 och HTL-varumärket White Owl som är välkänt över hela USA för sin kvalitet
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och sin långa historia. Portföljerna för både icke smaksatta och smaksatta cigarrer hör till de bredaste i
branschen. Verksamheten har effektiv och modern tillverkning i både USA och på Dominikanska republiken.
Utöver cigarrverksamheten inkluderar Swedish Match produktsegmenten Rökfria produkter och
Tändprodukter. För helåret 2020 redovisade produktsegmenten Rökfria produkter och Tändprodukter
sammanlagda intäkter om 11 799 MSEK (10 115) och ett sammanlagt rörelseresultat om 5 364 MSEK (4 235).
Räknat med oförändrade valutakurser ökade den sammanlagda försäljningen och rörelseresultatet för dessa
segment med 21 respektive 32 procent för helåret 2020. För de första sex månaderna 2021 redovisade dessa
segment sammanlagda intäkter om 6 404 MSEK (5 787) och ett sammanlagt rörelseresultat om 3 062 MSEK
(2 574). Räknat med oförändrade valutakurser ökade den sammanlagda försäljningen och rörelseresultatet för
dessa segment med 20 respektive 30 procent för sexmånadersperioden. Tillväxten drevs av den fortsatt
starka utvecklingen för nikotinportioner. Det klart marknadsledande varumärket inom nikotinportioner i USA är
ZYN som har haft en imponerande tillväxt med volymer överstigande 140 miljoner dosor under
tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2021.
Lars Dahlgren, verkställande direktör och koncernchef för Swedish Match säger: "Detta tillkännagivande utgör
ytterligare en milstolpe mot förverkligandet av vår ambition att bedriva en helt rökfri verksamhet med tydligt
ledarskap inom produkter med lägre risk som inkluderar ZYN - det största varumärket för nikotinportioner i
USA och globalt. Cigarrverksamheten fortsätter att utvecklas mycket väl. Dynamiken på marknaden är positiv,
vilket vi tror kommer att göra cigarrverksamheten till ett attraktivt fristående företag med en balans mellan
stark kassaflödesgenerering och attraktiv tillväxt. Det nya cigarrföretaget, med en oberoende och fokuserad
strategisk agenda, kommer att kunna utforska ett bredare spektrum av tillväxtmöjligheter och kunna etablera
effektiva och skräddarsydda operativa och legala strukturer utformade för långsiktigt värdeskapande. Med
förbehåll för utvecklingen på kapitalmarknaden förväntar vi oss att den nya fristående cigarrverksamheten
med sin starka kassaflödesprofil har möjlighet att kapitaliseras med en högre skuldsättning än vad som
historiskt varit fallet för Swedish Match, vilket skulle skapa möjlighet för Swedish Match att, vid en separation,
använda finansieringsintäkter för att ytterligare öka avkastningen till aktieägarna. Till dess att en separation är
genomförd kommer Swedish Match fortsätta att drivas som ett företag med ”business as usual” för våra
kunder och medarbetare."
Swedish Match förväntar sig att slutföra den planerade separationen tidigast under andra halvåret 2022. Efter
den planerade separationen av cigarrverksamheten till ett nytt fristående företag förväntar sig Swedish Match
att ge kommersiellt och administrativt stöd till det fristående cigarrbolaget under en övergångsperiod.
Slutförandet av den planerade separationen, de resulterande strukturerna och andra relaterade överväganden
är föremål för slutgiltigt godkännande av styrelse och aktieägare, en grundlig översyn av marknadsvillkor och
andra affärsvillkor, erforderlig dokumentation samt andra gängse godkännanden och konsultationer.
Goldman Sachs agerar exklusiv finansiell rådgivare till Swedish Match för den avsedda avknoppningen av
cigarrverksamheten.
___________
Kontakter:
Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Telefon 08 658 0441
Anders Larsson, Chief Financial Officer och Senior Vice President Group Finance
Telefon 010 139 3006
Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations
Telefon 070 938 0173
___________
Denna information är sådan information som Swedish Match AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 14 september 2021 kl. 18.00 CET.
___________
Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom
produktsegmenten Rökfria produkter, Cigarrer och Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i
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USA och i Skandinavien. Koncernens globala nettoomsättning var 17 496 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade
den 30 juni 2021. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).
Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, ZYN, Longhorn, Game, Red Man,
Fiat Lux och Cricket.
___________
Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 010 13 93 000
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com
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