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Swedish Match växer på den amerikanska marknaden för rökfri
tobak

! Köper National Tobaccos varumärken för tuggtobak, Beech-nut, m fl.

! Köpet omfattar förutom varumärken, även receptur och lager

! Synergieffekter inom både tillverkning och distribution

! Positiva effekter för såväl vinst per aktie som kassaflöde

Swedish Match har ingått ett köpeavtal om förvärv av National Tobaccos varumärken för
tuggtobak, receptur och lager, för 165 miljoner USD. National Tobaccos största varumärke
för tuggtobak är Beech-nut. Andra varumärken är Durango, Trophy och Havana Blossom.

National Tobaccos tuggtobaksverksamhet med en försäljning på ca 50 miljoner USD,
kommer att integreras i Swedish Match befintliga produktionsanläggning i Owensboro,
Kentucky, vilket kommer att förbättra kapacitetsutnyttjandet. Integreringen av de nya
varumärkena i  koncernens försäljnings- och distributionsnät kommer att ge en ökad
effektivitet.

- Köpet ger oss tillgång till några av USAs äldsta och mest välrenommerade varumärken för
tuggtobak, säger Lennart Sundén, Koncernchef och VD i Swedish Match.

- Rökfri tobak - snus och tuggtobak - är ett av våra prioriterade områden, och vi kommer
därför att kunna utveckla de nya varumärkena. Vårt kapacitetsutnyttjande kommer att öka och
vårt amerikanska distributionssystem att stärkas, vilket ger förbättringar både vad gäller
vinsten per aktie och kassaflöde.

Swedish Matchs vinst per aktie år 2001 bedöms öka  med 10 - 13 öre.

Affärens genomförande är avhängigt av myndigheters godkännande och andra sedvanliga
villkor.

Merrill Lynch har varit rådgivare till Swedish Match i samband med affären.

***

Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett
brett utbud av OTP (Other Tobacco Products: rökfri tobak, cigarrer och piptobak), tänd-
stickor och engångständare. Produkterna säljs i 140 länder. Bolagets rullande tolvmånaders-
omsättning uppgår till ca 9.400 MSEK till och med 31 december 1999. Swedish Match-aktien
är noterad på Stockholms Fondbörs (SWMA) och på Nasdaq (SWMAY).



For US SEC purposes:
FORWARD LOOKING STATEMENTS: Certain matters discussed within this press release may constitute
forward-looking statements as that term is defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
Although management believes that its financial expectations are based on reasonable assumptions, it can give
no assurance that its expectations will be achieved. The following factors, among others, could cause the
Company's financial performance to differ materially from that expressed in such statements: (1) changes in
consumer preferences resulting in a decline in the demand for and consumption of chewing tobacco,  (2) an
increase in the price of raw materials, (3) additional governmental regulation of tobacco or further tobacco
litigation, and (4) enactment of new or significant increases in existing excise taxes.

***
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