
Прес-реліз Imperial Group 

Придбання трансформує бізнес у Сполучених 
Штатах 

Дочірня компанія Imperial Tobacco Group PLC («Imperial» або «Компанія») уклала 
договір купівлі-продажу з компанією Reynolds American Inc. («Reynolds») щодо 
придбання активів, у тому числі портфеля американських брендів сигарет, 
Winston, Maverick, Kool, Salem, та американського і міжнародного бренда 
електронних сигарет blu, а також загальнонаціонального штату спеціалістів з 
продажу, офісів та виробничих потужностей, які наразі належать компанії Lorillard 
Inc. («Lorillard», разом по тексту іменується «Угода»). Активи повинні бути придбані 
за оплату у розмірі 7,1 млрд. доларів США (4,2 млрд. фунтів стерлінгів), згідно з 
пропозицією придбання компанії Lorillard компанією Reynolds («Придбання»). Після 
коригування поточного розміру очікуваних податкових знижок у розмірі приблизно 
1,5 млрд. доларів США1, чиста вартість придбання становить 5,6 млрд. доларів 
США (3,3 млрд. фунтів стерлінгів), що передбачає збільшення  EBITDA (Прибуток 
до сплати податків, процентів, зношення та амортизації) в 6,9 рази. 

Стратегія 

 Ґрунтується на баченні компанії Imperial щодо інвестування у бренди, що 
розвиваються, та зростаючі ринки. 

 Значні інвестиції в найбільший в світі потенційно прибутковий ринок (за 
винятком Китаю) зі структурним потенціалом зростання, підкріпленим 
відносною доступністю. 

 Розширений бізнес в США приноситиме приблизно 24 % сукупного2 чистого 
прибутку від тютюнового ринку. 

Реалізація 

 Загальнонаціональний відділ продажу перетворює компанію Imperial на 
великого учасника ринку США з портфелем, що включає бренди Winston, 
Maverick, USA Gold, Kool та Salem, і загальною часткою ринку приблизно 
10%. 

 Поєднання бренда blu з «ноу-хау» компанії Imperial у сфері електронного 
диму забезпечує лідерство на ринку електронних сигарет та розвиває 
потенціал поширення на міжнародному ринку. 

 Чіткий процес інтеграції для американського бізнесу з Мартіном Орловскі 
(Martin Orlowsky), колишнім головою, президентом та виконавчим 
директором  компанії Lorillard, попередньо призначеним виконуючим 
обов’язки голови розширеного американського бізнесу. 

Фінансова складова 

 Угода, що повністю фінансується за рахунок боргових зобов’язань. Компанія 
Imperial розраховує зберегти свій інвестиційний кредитний рейтинг за своїми 
борговими зобов’язаннями, спираючись на сильні грошові потоки від 
придбаних активів. 



 Сигаретні бренди будуть придбані без прийняття попередніх зобов'язань 
щодо якості продукції, збитки за якими підлягають відшкодуванню компанією 
Reynolds.  

 Фінансово приваблива угода, що має, як очікується, принести прибуток 
більше 10% за перший повний рік після її укладення, що значно перевищує 
вартість капіталу компанії Imperial, і, як очікується, значно підвищить 
показник EPS за перший повний рік після укладення. 

Елісон Купер, виконавчий директор Imperial Tobacco Group, зазначає: 

«Це чудова можливість трансформувати наш бізнес у США та забезпечити значну 
присутність на найбільшому в світі доступному прибутковому ринку. Ми плануємо 
розробити портфель брендів у США в рамках національної дистрибуції та 
створити потужніший, більш конкурентоспроможний бізнес. Ми маємо намір 
інтернаціоналізувати бренд blu, американського лідера серед електронних 
сигарет, і підвищити його можливості зростання за допомогою наших «ноу-хау». 
Ми розраховуємо отримати можливості для оптимізації витрат завдяки інтеграції. 
Очікується, що придбання цих активів без прийняття попередніх зобов'язань щодо 
якості продукції для сигаретних брендів на обґрунтованих умовах, забезпечить 
прибуток більш ніж 10%, що значно перевищить вкладений капітал за перший 
повний рік, і, як очікується, значно підвищить прибутки за перший повний рік після 
завершення. Цінність, яку це створить для акціонерів, та стратегічні зміни нашої 
позиції на ключовому зростаючому ринку роблять цю можливість чудовою».  

1. Угода 

15-го липня дочірня компанія Imperial уклала договір купівлі-продажу з Reynolds 
щодо придбання певних брендів у США та інших активів, які вона отримає в 
розпорядження внаслідок придбання компанії Lorillard компанією Reynolds, про яке 
було оголошено сьогодні. Певні зобов’язання дочірньої компанії Imperial були 
гарантовані компанією Imperial. Ця Угода також зумовлена цим придбанням. 
Придбання підлягає затвердженню антимонопольним комітетом США. Процес 
такого затвердження може тривати, як мінімум, від 6 до 9 місяців. Після 
завершення Угоди компанія Imperial отримає: 

 Сигаретні бренди в США, що наразі належать компанії Reynolds, в тому 
числі Winston, Kool та Salem. 

 Сигаретний бренд в США, що наразі належить компанії Lorillard – Maverick. 
 Бізнес у сфері електронних сигарет, яким наразі володіє компанія Lorillard, 

що включає бренд blu в США та Великій Британії. 
 Інфраструктуру та фабрику, що наразі належать компанії Lorillard, у 

Грінсборо, Північна Каліфорнія, США. 

Угода передбачає низку взаємопов'язаних договорів на поставку та перехідних 
угод між розширеною компанією Reynolds та компанією Imperial стосовно 
безперервності поставок придбаних брендів, їх видимості в точках продажу та 
просування на ринок для придбаного бізнесу. Ключові умови цих угод були 
погоджені, та додаткова інформація буде включена в циркуляр до акціонерів. 

Бренди, які будуть придбані, в 2013 календарному році були продані в кількості 20 
млрд. штук, чистий прибуток склав 2,4 млрд. доларів США, прибуток від бренда – 
1,2 млрд. доларів США, EBITDA – 0,8 млрд. доларів США та операційний прибуток 
– 0,6 млрд. доларів США. Компанія очікує, що вартість основних фондів, які є 



предметом Угоди, складе близько 0,8 млрд. доларів США (без урахування 
відкладених податкових активів, товарних запасів та інших оборотних активів, які 
не будуть придбанні в рамках Угоди). 

Оплата у розмірі 7,1 млрд. доларів США (4,2 млрд. фунтів стерлінгів) буде 
повністю фінансуватися за рахунок заново відкритих банківських кредитів. 
Компанія Imperial може розглянути варіанти рефінансування цих кредитів у період 
до закриття Угоди. Рейтингові агентства (Standard & Poors, Moody`s and Fitch) 
провели консультації з питань, що стосуються фінансових параметрів, які 
випливають з угоди. Компанія Imperial розраховує, що існуючий інвестиційний 
кредитний рейтинг Компанії буде підтримуватися після завершення угоди. 

На сьогоднішній день розмір податкової економії від збільшення амортизації 
нематеріальних активів становить приблизно 1,5 млрд. доларів США1. 

Реалізація Угоди залежить, зокрема, від:- 

 Завершення придбання компанією Reynolds компанії Lorillard. 
 Затвердження придбання компанією Reynolds компанії Lorillard 

антимонопольним комітетом США. 
 Затвердження акціонерами компанії Imperial не Загальних зборах. 

Очікується, що Угода принесе прибуток від інвестованого капіталу більше 10% за 
перший повний рік, що перевищує середньозважену вартість капіталу Компанії, а 
також значно підвищить EPS за перший повний рік після укладення. Оплата 
передбачає збільшення EBITDA у 8,8 рази. Після коригування нинішньої вартості 
очікуваних податкових знижок у розмірі приблизно 1,5 млрд. доларів США1, чиста 
вартість придбання становитиме 5,6 млрд. доларів США, що збільшить EBITDA у 
6,9 рази. 

Сигаретні бренди 

Сигаретні бренди, що будуть придбані у США: - 

 Winston – преміум-бренд та наразі бренд № 7 в США з часткою ринку США у 
розмірі 2,2 %. Winston – бренд № 2 в світі з сильною невід’ємною цінністю 
бренда, яку компанія Imperial має намір оновити за допомогою інвестицій та 
виділення його як ключового. 

 Maverick – недорогий бренд з часткою ринку США у розмірі 2,0% та сильною 
позицією в ключових штатах. Бренд Maverick в останні роки розвивається та 
має потенціал у ціновому сегменті разом з існуючим брендом компанії 
Imperial – USA Gold. 

 Kool – бренд сигарет з ментолом з часткою ринку США у розмірі 1,9 %. 
Компанія Imperial має намір переорієнтувати та інвестувати в Kool як у 
частину розширеного портфеля. 

 Salem – бренд сигарет з ментолом з часткою ринку у розмірі 1,2 %. 

Ці бренди будуть поєднані з існуючим в США портфелем компанії Imperial у 
компанії Commonwealth-Altadis. Існуючий портфель брендів США компанії Imperial 
наразі нараховує 3 % частку ринку США, в основному з брендом USA Gold (частка 
– 1,2%), що збільшує присутність у цільових 19-ти штатах США з цілеспрямованою 
стратегією  маркетингу та збуту. 



Попередня відповідальність за якість продукції 

Бренди Winston, Maverick, Kool та Salem будуть придбані без прийняття 
попередньої відповідальності за якість продукції. Відшкодування такої 
відповідальності здійснюється компанією Reynolds згідно з умовами Угоди. 

Після завершення угоди компанія Imperial бере на себе зобов’язання первинного 
учасника виробництва згідно з Основним договором про урегулювання претензій 
(MSA) стосовно придбаних брендів (крім бренда blu), та її дочірні компанії очікують 
зберегти для наявних у США брендів Imperial стабілізовану знижку, залежну від 
частки ринку, передбачену MSA. 

Електронні сигарети 

Компанія Imperial також придбає бізнес у сфері електронних сигарет, який наразі 
належить компанії Lorillard, до якого входить бренд blu – бренд номер один на 
ринку електронних сигарет США з показником 45 %5 частки ринку роздрібної 
торгівлі у грошовому вираженні. За фінансовий рік до грудня 2013 чистий прибуток 
бренда blu склав 230 мільйонів доларів США. Компанія Lorillard також нещодавно 
придбала бізнес у Великій Британії, компанію SkyCig, через яку розпочали запуск 
бренда blu на ринку Великої Британії. Ринок електронних сигарет у США стрімко 
зростав протягом останніх років і зараз загалом перевищує 1,7 млрд. доларів 
США6, враховуючи онлайн-продажі. Міжнародний ринок електронних сигарет 
перебуває на початковій стадії розвитку зі значним споживчим інтересом, що 
надає можливості для сильнішого брендингу та вдосконалених технологій. 

Інші активи, що будуть придбані. 

Окрім брендів, компанія Imperial придбає певні активи (інфраструктуру), що наразі 
належить компанії Lorillard, в тому числі фабрику та офіс у Грінсборо та приблизно 
2 900 співробітників7, включно з основним загальнонаціональним штатом 
спеціалістів з продажу. 

Розширений бізнес у США 

Сукупна2 частка ринку розширеного портфеля становить приблизно 10% ринку 
сигарет США. Компанія Imperial також має значну присутність на ринку сигар з її 
провідними брендами Backwoods, Dutch Masters та Phillies. Управління бізнесом 
компанії Imperial на ринку сигар преміум-класу у США здійснюється окремо. 
Придбання blu призведе до беззаперечного лідерства на роздрібному ринку 
електронних сигарет. 

2. Ринок Сполучених Штатів 

Американський ринок тютюну є другим за обсягом продажів у світі (не враховуючи 
Китай) та найбільшим за прибутковістю (не враховуючи Китай). За останніми 
кон’юнктурними даними, загальний обсяг американського ринку становить 272 
млрд. сигарет. 

На ринок США припадає значна частка світових прибутків, що становить, за 
оцінками, 25% світових доходів тютюнової промисловості (не враховуючи Китай). 
За підрахунками3, загальний прибуток тютюнової промисловості в США минулого 



календарного року склав більше 14 млрд. доларів США від чистої суми продажів  
більше 35 млрд. доларів США. 

Наразі ринок перебуває на стадії помірного зниження обсягу (приблизно4 -4% до 
березня 2014 року), але й досі пропонує можливості для руху вперед. В основному 
це пов'язано з дуже доступною ціною сигарет на ринку США відносно місцевої 
купівельної спроможності. 

Конкуренція на ринку США включає в себе місцеві компанії з мінімально 
розвиненим міжнародним бізнесом, в основному, компанію Altria та розширену 
компанію Reynolds. 

США, через Управління харчових продуктів та лікарських засобів, забезпечують 
відносно стабільне нормативно-правове середовище. 

3. Стратегія компанії Imperial для розширеного американського 
бізнесу 

Компанія Imperial має чітко визначену стратегію щодо інвестування в зростаючі 
ринки – ринки, де вона зможе збільшити свою частку на наявному потенційно 
прибутковому ринку. США є одним зі зростаючих ринків компанії Imperial, 
враховуючи розмір і зростання його потенційного прибуткового фонду і незначну 
присутність компанії Imperial на ринку. Компанія Imperial розробила чітку стратегію 
розвитку, що викладена нижче: 

Стратегія розробки портфеля брендів з основною орієнтацією на Winston та 
blu, підкріплена вторинним акцентом на бренди Maverick, Kool або USA Gold 
залежно від штату. 

 Winston стане основним продуктом у рамках стратегії компанії Imperial у 
США. Результати дослідження в США посилили впевненість компанії 
Imperial, що бренд Winston може бути оновлений. Це провідний світовий 
бренд (№ 2 у світі), який має суттєву потенційну цінність в США і раніше 
продемонстрував значні можливості для зростання за умови збільшення 
інвестицій. 

 blu стане основним продуктом портфеля брендів на ринку електронних 
сигарет, поєднуючи значну цінність і впізнаваність бренда і технологію blu з 
«ноу-хау» та досвідом дочірньої компанії Imperial, Fontem Ventures 

 Maverick, як і раніше, буде основним продуктом у ціновому сегменті ринку, 
який показує стабільне зростання. 

 Kool – бренд сигарет з ментолом зі значною регіональною присутністю, 
отримає інвестиції на загальнонаціональній основі, спираючись на існуючу 
цінність. 

 USA Gold залишатиметься в центрі уваги відповідно до стратегії його 
оновлення, але з більш широким загальнонаціональним поширенням. 

Інші бренди в портфелі будуть значною мірою працювати для максимізації 
грошових коштів. 

Дистрибуція, трансформована з огляду на національну платформу, 
присутність на ринку та асортимент продукції. 



Ми сподіваємось, що угода сприятиме підсиленню штату спеціалістів з продажів  
компанії Imperial, завдяки чому буде створено надійну та досвідчену команду з 
відмінним знанням брендів та споживачів. Перехід від цілеспрямованої 
присутності в 19-ти штатах до матеріальної присутності на всій території США 
значно поліпшить здатність компанії Imperial конкурувати та реалізовувати свої 
амбіції щодо зростання. Більша лінійка продукції буде підтримувати збільшення 
інвестицій в технології продажів. Портфель сигаретної продукції різних цінових 
категорій, в тому числі сигар для масового ринку та бренда-національного лідера 
серед електронних сигарет, зробить наш бізнес набагато привабливішим для 
роздрібних продавців. Більше торгових візитів, міцніші відносини з роздрібними 
продавцями, ширше охоплення ключових клієнтів та в результаті здатність досягти 
значнішого місця на полицях, мерчандайзингу та присутності в точках продажу 
стане ключовою відмінністю після укладення Угоди, яка буде підтримувати 
збільшення інвестицій у бренд. 

Оптимізація витрат від об’єднання бізнесу. 

Інтеграція придбаних активів з активами компанії Commonwealth-Altadis надає 
можливість тісної взаємодії. Очікується, що ця синергія призведе до зростання 
бізнесу внаслідок інтеграції та раціоналізації розширеного бізнесу в питаннях: 
споживання тютюнових та нетютюнових виробів; виробництва; витрат на 
маркетинг; інтеграції продажу та маркетингу; та функцій бек-офісу. 

Компанія Imperial прагне, щоб зусилля під час взаємодії внаслідок цієї Угоди були 
спрямовані на реалізацію стратегії збільшеного портфеля брендів, сфокусованої 
на брендах Winston, blu та комбінації брендів Maverick, USA Gold та Kool. 

Інтернаціоналізація електронних сигарет blu 

Ґрунтуючись на сильній платформі бренда та технології, які бренд blu впровадив 
на американському ринку, в поєднанні з «ноу-хау» та досвідом компанії Imperial 
через її дочірню компанію Fontem Ventures, створено суттєву можливість для 
прискорення поширення  присутності електронних сигарет blu на міжнародному 
ринку, що розвивається. 

4. План інтеграції 

Мартін Орловскі (Martin Orlowsky), колишній голова, президент та виконавчий 
директор  компанії Lorillard, приєднався до компанії Imperial як попередньо 
призначений виконуючий обов’язки голови розширеного бізнесу компанії Imperial у 
США. Він завоював відміну репутацію в цій сфері завдяки успішному досвіду 
роботи в компанії Lorillard. Пан Орловскі працює на консультативних засадах та до 
завершення угоди буде зосереджений на підготовці інтеграційного плану. Він  
розпочне виконання своїх формальних обов’язків після завершення Угоди та 
працюватиме над: 

 Інтеграцією бізнесу. 
 Досягненням тимчасових домовленостей щодо постачання та виходу на 

ринок продукції компаній Lorillard та Reynolds. 
 Реалізацією стратегії портфеля брендів для розширеного бізнесу. 



На період до завершення угоди тимчасові домовленості дозволять компанії 
Imperial мати доступ до управління компаніями Lorillard та Reynolds зі 
збереженням незалежності та конфіденційності між відповідними сторонами. 

Спираючись на досвід попередніх придбань, компанія Imperial використовуватиме 
головні ресурси інтеграції, призначені для того, щоб у результаті розширений 
бізнес у США отримав сильну управлінську команду та будувався за рахунок 
найкращих з придбаних активів та активів компанії Commonwealth-Altadis. 

Після того як Угоду буде завершено, розпочнеться перехідний період, протягом 
якого компанія Reynolds вироблятиме Winston, Kool та Salem на замовлення 
компанії Imperial, а компанія Imperial виготовлятиме Newport на замовлення 
компанії Reynolds. 

5. Фінансовий вплив на компанію Imperial 

Оплату буде здійснено готівкою за рахунок заново відкритих банківських кредитів, 
які вже введені в дію. Компанія Imperial може розглянути варіанти рефінансування 
цих кредитів у період до закриття Угоди. За рахунок цих нових позик також будуть 
рефінансуватися існуючі основні банківські позики. Умови основного банківського 
кредиту були переглянуті та змінені на більш привабливі, з новим строком на п'ять 
років до 2019 року. 

Рейтингові агентства (Standard & Poors, Moody`s and Fitch) провели консультації з 
питань, що стосуються фінансових параметрів, які випливають з угоди. Компанія 
Imperial розраховує, що існуючий інвестиційний кредитний рейтинг Компанії буде 
підтримуватися після завершення угоди. 

Для прискорення темпів погашення заборгованості компанія Imperial призупинила 
свою програму зворотного викупу акцій (раніше – 500 млн. фунтів стерлінгів на 
рік). Станом на сьогоднішній день в поточному фінансовому році придбано 14,16 
млн. акцій вартістю 339 млн. фунтів стерлінгів. 

Намір компанії Imperial збільшити дивіденди щонайменше на 10 % за 2014 
фінансовий рік залишається незмінним. 

Очікується, що Угода принесе прибуток від інвестованого капіталу, який 
перевищуватиме середньозважену вартість капіталу Компанії, а також підвищить 
показник EPS компанії Imperial за перший повний рік після укладення. 

Спираючись на сукупну2 фінансову інформацію, прибуток компанії Imperial від 
тютюнового бізнесу в США становитиме приблизно 24% загального чистого 
прибутку компанії. 

6. Інформація для акціонерів 

Враховуючи обсяг Угоди відносно розміру компанії Imperial, це угода першого 
класу відповідно до правил лістингу FCA і тому вона підлягає ухваленню 
акціонерами компанії Imperial. Питання ухвалення Угоди буде розглянуте на 
Загальних зборах, які, як очікується, відбудуться в найближчі місяці. Циркуляр, у 
якому викладені подальші відомості про Угоду, в тому числі рішення для 
ухвалення, має бути надісланий акціонерам у встановленому порядку. 



Правління вважає, що Угода в цілому відповідає інтересам акціонерів. Відповідно, 
згідно зі своїми поточними фідуціарними зобов’язаннями, Правління одноголосно 
рекомендує акціонерам голосувати на користь рішення на Загальних зборах. 

Акціонерам рекомендується повністю прочитати циркуляр, що буде їм надісланий, 
перш ніж вирішити, яких заходів вжити щодо Загальних зборів, і вони не повинні 
покладатися тільки на узагальнену інформацію, викладену в цій заяві. 

Компанія Credit Suisse Securities (Europe) Limited («Credit Suisse») виступає єдиним 
спонсором та спільним фінансовим радником, а компанія Goldman Sachs 
International («Goldman Sachs») виступає спільним фінансовим радником компанії 
Imperial щодо Угоди. 

Застереження 

Випуск, публікація або поширення цієї заяви в інших юрисдикціях, окрім Великої 
Британії, можуть бути обмежені законом, і тому будь-які особи, які 
підпорядковуються законам будь-якої юрисдикції, окрім Великої Британії, повинні 
самостійно ознайомитися та дотримуватися всіх вимог. Ця заява була 
підготовлена з метою дотримання Правил лістингу і межі інформації, яку 
дозволено розголошувати, можуть відрізнятися від таких меж подібної інформації, 
яка могла б бути розголошена, якщо б ця заява була підготовлена відповідно до 
законів та норм будь-якої юрисдикції за межами Англії. Ця заява не передбачає, не 
становить та не є частиною будь-якої пропозиції продажу, купівлі чи оформлення 
підписки на будь-які цінні папери, залучення до будь-якого голосування або 
ухвалення в будь-якій юрисдикції, в тому числі в США. Акціонерам компанії 
Imperial рекомендується уважно прочитати офіційну документацію щодо Угоди, 
щойно вона буде їм надіслана. Будь-яка відповідь на пропозиції повинна бути 
здійснена тільки на підставі інформації, викладеній в офіційній документації. 

Компанія Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Credit Suisse), що уповноважена 
Службою пруденційного нагляду та діяльність якої регулюється Службою 
пруденційного нагляду і Управління фінансової діяльності Великої Британії, діє 
виключно як єдиний спонсор та спільний фінансовий консультант компанії Imperial 
Tobacco Group PLC і ні для кого іншого у зв'язку зі змістом цієї заяви і Угоди. 
Компанія не несе відповідальності перед будь-якою особою, окрім компанії Imperial 
Tobacco Group PLC, за забезпечення захисту, що надається клієнтам компанії 
Credit Suisse, а також за надання консультацій щодо Угоди, змісту цієї заяви або 
будь-яких питань у зв’язку з цим документом. Окрім обов'язків і зобов'язань, що, за 
наявності, можуть бути накладені на компанію Credit Suisse згідно з Законом про 
фінансові послуги та ринки або системою нормативного регулювання, 
запровадженою відповідно до нього або будь-яких інших законів, ані компанія 
Credit Suisse, ані її дочірні підприємства, філії чи підконтрольні компанії не несуть 
та не беруть на себе будь жодних обов'язків, зобов’язань чи відповідальності 
взагалі (прямих або непрямих, зазначених в договорі, внаслідок делікту, згідно зі 
статутом чи іншого характеру) перед будь-якою особою, яка не є клієнтом компанії 
Credit Suisse у зв'язку з цією заявою, будь-яким положенням, що міститься в цьому 
документі, чи будь-чим іншим. Компанія чи її дочірні підприємства, філії чи 
підконтрольні компанії не надають будь-яких запевнень чи гарантій, прямо чи 
опосередковано, у зв'язку зі змістом цієї заяви, в тому числі щодо її точності, 
повноти чи перевірки, або щодо будь-якої іншої заяви, зробленої чи яка має бути 
зроблена компанією Credit Suisse, або від її імені стосовно компанії Imperial 



Tobacco Group PLC або угоди, і жодна частина цієї заяви не розглядається і не 
буде розглядатися як обіцянка або запевнення, ані в минулому, ані в майбутньому.  
Відповідно, компанія Credit Suisse відмовляється повною мірою, дозволеною 
законом, від усіх і будь-яких зобов’язань чи відповідальності перед будь-якою 
особою, що не є клієнтом компанії Credit Suisse, що можуть виникнути внаслідок  
делікту, за контрактом або іншим чином (крім випадків, зазначених вище), які вони 
могли б мати стосовно цієї або будь-якої подібної заяви. 

Компанія Goldman Sachs International, що уповноважена Службою пруденційного 
нагляду та діяльність якої регулюється Службою пруденційного нагляду і 
Управління фінансової діяльності Великої Британії, діє на користь компанії Imperial 
Tobacco Group PLC і ні для кого іншого у зв'язку з Угодою і не буде нести 
відповідальність перед жодною особою, окрім компанії Imperial Tobacco Group 
PLC, за забезпечення захисту, що надається клієнтам компанії Goldman Sachs 
International, або за надання консультаційних послуг у зв'язку з Угодою чи стосовно 
будь-яких питань стосовно цього документа. 

Інформація щодо прогнозуючих заяв 

Ця заява містить твердження, які вважаються або можуть вважатися 
«прогнозуючими заявами». Ці прогнозуючі заяви можна визначити за 
використанням прогнозуючої термінології (в тому числі терміни «сподівається», 
«оцінює», «планує», «в проекті», «передбачає», «очікує», «має намір», «може», 
«буде» чи «має», або, в кожному разі, їх негативні чи інші форми) чи подібної 
термінології, або за обговореням стратегії, планів, цілей, завдань, майбутніх подій 
або намірів. Ці прогнозуючі заяви включають всі питання, які не є історичними 
фактами. Вони з'являються в ряді місць у тексті цієї заяви та включають, але не 
обмежуються ними, заяви про наміри, сподівання та поточні очікування компанії 
Imperial, що стосуються, окрім іншого, бізнесу компанії Imperial, результатів 
діяльності, фінансового стану, перспектив, зростання, стратегій і галузі, в якій вона 
працює, а також тих активів компаній Reynolds та Lorillard, які є предметом Угоди. 
За своєю природою, прогнозуючі заяви пов'язані з ризиком та невизначеністю, 
оскільки вони стосуються майбутніх подій і обставин. Прогнозуючі заяви не є 
гарантією майбутніх результатів діяльності, і фактичні результати діяльності 
компанії Imperial, її фінансовий стан, а також розвиток ринків і галузі, в якій 
компанія здійснює діяльність, можуть істотно відрізнятися від тих, що викладені 
або передбачаються прогнозуючими заявами, що містяться у цій заяві. Те саме 
стосується й активів компаній Reynolds та Lorillard, які є предметом угоди. Крім 
того, навіть якщо результати діяльності, фінансовий стан і розвиток ринків і галузі, 
в якій працює компанія Imperial, збігаються з прогнозуючими заявами, що 
містяться в цій заяві, ці результати або розвиток подій не можуть бути 
показниками результатів або розвитку подій в наступні періоди. Ряд чинників може 
призвести до результатів і розвитку подій, які значно відрізнятимуться від 
викладених або передбачених у прогнозуючих заявах, включаючи, без обмежень, 
загальні економічні та ділові умови, тенденції в галузі, конкуренцію, зміни в 
законодавстві, коливання валютних курсів, зміни в бізнес-стратегії, політичну та 
економічну невизначеність та інші фактори, про які йдеться в цій заяві. 
Прогнозуючі заяви можуть істотно відрізнятися, і часто відрізняються, від реальних 
результатів. Жоден з майбутніх прогнозів, очікувань, оцінок чи перспектив у цьому 
документі не повинен розглядатися як прогноз чи обіцянка, вони не повинні бути 
прийняті як такі, що передбачають будь-які вказівки, запевнення чи гарантії щодо 
правильності, вичерпності чи повноти викладення у цьому документі припущень, 



на яких такі прогнози, очікування, оцінки чи перспективи були підготовлені. Будь-
які прогнозуючі заяви, викладені в цій заяві, дійсні тільки станом на їхні відповідні 
дати, відображають поточну точку зору компанії Imperial щодо майбутніх подій та 
пов’язані з ризиками, що стосуються майбутніх подій, та іншими ризиками, 
невизначеністю та припущеннями щодо діяльності компанії Imperial, результатів 
діяльності та стратегії зростання. Враховуючи ці ризики, невизначеності та 
припущення, одержувачу не слід надмірно покладатися на ці прогнозуючі заяви, як 
на передбачення фактичних результатів або іншим чином. Слід окремо розглянути 
чинники, зазначені в цьому документі, на додаток до факторів ризику, які можуть 
вплинути на діяльність компанії Imperial, викладених в розділі «Фактори ризику» 
річного звіту Компанії за 2013 рік, що може призвести до відмінності фактичних 
результатів до прийняття будь-якого рішення щодо Угоди, а також активів компаній 
Reynolds та Lorillard, які є предметом угоди. Відповідно до вимог FCA, Лондонської 
фондової біржі, Правил лістингу та Принципів відкритості та прозорості (та/або 
будь-яких нормативних вимог) або чинного законодавства, компанія Imperial 
повністю відмовляється від будь-яких обов’язків та зобов'язань оприлюднити 
результати будь-яких змін прогнозуючих заяв, викладених у цій заяві, які можуть 
виникнути в результаті зміни очікувань компанії Imperial, або відобразити події або 
обставини, що виникнуть після дати цього повідомлення. Жодне положення цього 
документа не передбачає прогнозування прибутку або оцінки прибутку і жодне 
положення цього документа не повинне тлумачитися в значенні, що прибуток на 
акцію Imperial, змінений внаслідок укладення Угоди, обов'язково відповідатиме чи 
перевищуватиме попередні або оприлюднені прибутки на акцію компанії Imperial 
або відповідних підприємств, які знаходяться в центрі уваги Угоди. 

Примітки для редакторів 

Компанія Imperial Tobacco Group PLC – міжнародна тютюнова компанія з сильними 
міжнародними сигаретними брендами і світовий лідер у виробництві різаного 
тютюну, сигар преміум-класу, сигаретного паперу та трубок. Група має у своєму 
розпорядженні 46 виробничих майданчиків, налічує приблизно 35 000 
співробітників та здійснює свою діяльність на більш ніж 160 ринках. 

У 2013 році компанія переорієнтувала свою географічну присутність на зростаючі 
та прибуткові ринки, і сьогодні управляє ринками, ґрунтуючись на стратегічній ролі, 
яку вони відіграють, а не на їхній географічної близькості. 

Зростаючі ринки характеризуються великими потенційними прибутками та/або 
обсягами продажу. Ми воліємо мати частку ринку менше 15 відсотків і бачити 
суттєві можливості для зростання частки і прибутку в довгостроковій перспективі. 
До наших основних зростаючих ринків входять США і деякі ринки ЄС, Східної 
Європи, Азії та Близького Сходу. Ми вимірюємо продуктивність наших зростаючих 
ринків відносно частки ринку та показників прибутків, а якість нашого зростання – 
прогресом наших брендів, що розвиваються. 

На прибуткових ринках ми маємо відносно велику частку, в основному більше 15 
відсотків. Наша мета полягає в максимізації прибутку за активного управління 
часткою ринку нашої продукції. До наших головних прибуткових ринків входять 
Велика Британія, Німеччина та інші ринки ЄС, Австралії, Східної Європи та 
Африки. Ми вимірюємо продуктивність наших прибуткових ринків відносно частки 
ринку і показників доходів, а якість нашого зростання – прогресом наших брендів, 
що розвиваються. 


