København Lufthavne A/S gennemfører salget af sin ejerandel i
Newcastle International Airport
Fondsbørsmeddelelse nummer 14/2012
København, den 16. november 2012
Som meddelt ved fondsbørsmeddelelse 11/2012 indgik Københavns Lufthavne A/S, CPH, den 26. oktober
2012 en aftale om at sælge sin ejerandel på 49 procent af aktiekapitalen i NIAL Group Ltd. (NIAL), som er
moderselskab til Newcastle International Airport, til en fond administreret af AMP Capital Investors Limited
(Køber).
Salget var betinget af gennemførslen af refinansiering af NIAL’s eksisterende koncernfacilitet og ny
gældsfinansiering fra LA7 og Køber. Disse betingelser er nu opfyldt og salget er derfor gennemført d.d.
Salget vil påvirke årets resultat før skat med i størrelsesordenen DKK 750-770 mio. Avancen på salget er
beregnet på baggrund af Nationalbankens officielle kurs pr. d.d. Frasalget af NIAL vil blive indregnet i CPH’s
regnskab for fjerde kvartal 2012
En del af CPH’s strategi har siden 2007 været at fokusere aktiviteterne på drift og udvikling af Københavns
lufthavne. Dette er desuden beskrevet i World Class Hub strategien, der blev fremlagt den 1. marts 2012.
Salget af NIAL skal ses som et led i realiseringen af denne strategi.
Aftalen om support service indgået mellem CPH’s datterselskab Copenhagen Airports International A/S og
NIAL ophører med gennemførelsen af salget. CPH vil dog for nuværende fortsat levere visse it-ydelser til
NIAL.

Om AMP Capital
AMP Capital er et specialiseret investeringsselskab med AUD 126,9 mia. i forvaltning pr. 30. juni 2012 og
over 250 investeringsmedarbejdere. AMP Capital er en af de mest erfarne globale forvaltere af
infrastrukturinvesteringer med over 20 års erfaring og var en af de første til at investere i infrastruktur i form
af deltagelse i finansieringen af Sydney Harbour Tunnel i 1988.
AMP Capital forvalter i dag unoterede og noterede infrastrukturinvesteringer i Asien, Europa, Nordamerika,
Australien og New Zealand. AMP Capital er et datterselskab af AMP Limited. AMP blev grundlagt i 1849 og
har over 160 års erfaring inden for finansielle ydelser og er et af Australiens største pensionsselskaber for
private og virksomheder.
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