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PRESSMEDDELANDE 16 DECEMBER 2015 (CET)

CareDx lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande till samtliga
aktieägare i Allenex -- för att kunna skapa ett internationellt
transplantationsdiagnostikbolag med stark närvaro och
direktdistribution i både USA och Europa
CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) – CareDx, Inc. (”CareDx”), ett bolag inom
molekylär
diagnostik
fokuserat
på
utveckling,
marknadsföring
och
kommersialisering av kliniskt differentierade och värdefulla övervakningslösningar
för transplantationsmottagare, lämnar ett rekommenderat offentligt erbjudande
till aktieägarna i Allenex AB ("Allenex") att överlåta samtliga aktier i Allenex
(”Erbjudandet"). Allenex aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (OMX).
Tillsammans skapar CareDx och Allenex ett internationellt transplantationsdiagnostikbolag med ett sammanhängande produktutbud inom transplantation.
Ollerup SSP och AlloMap är grundläggande diagnostikslösningar som är välkända
av aktörer inom transplantationsbranschen. Det kombinerade bolaget kommer ha
en närvaro och direktdistribution i både USA och Europa.
Erbjudandet i korthet


Aktieägarna i Allenex, förutom Midroc Invest AB, FastPartner AB och Xenella Holding
AB som kontrollerar cirka 78 procent av aktierna i Allenex (”Majoritetsägarna”),
erbjuds att överlåta samtliga sina aktier i Allenex i utbyte mot ett vederlagsalternativ
bestående av kontanter (det ”Kontanta Vederlagsalternativet”) eller ett
vederlagsalternativ bestående av en kombination av kontanter och stamaktier i
CareDx (det ”Kombinerade Vederlagsalternativet”). Majoritetsägarna erbjuds och har
åtagit sig att sälja sina aktier i Allenex i Erbjudandet för ett kombinerat
vederlagsalternativ som till form och värde är identiskt med det Kombinerade
Vederlagsalternativet men där del av kontantdelen utgörs av en villkorad uppskjuten
kontantdel som vid full utbetalning är identisk med vederlaget som erbjuds under det
Kombinerade Vederlagsalternativet (det ”Uppskjutna Vederlagsalternativet”).


Det Kontanta Vederlagsalternativet: CareDx erbjuder aktieägarna i
Allenex ett kontant vederlag om 2,50 kronor per Allenex-aktie. Det
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Kontanta Vederlagsalternativet motsvarar ett totalt värde om cirka 300,7
miljoner kronor.1


Det Kombinerade Vederlagsalternativet: CareDx erbjuder samtliga
aktieägare i Allenex 1,731 kronor per Allenex-aktie och 0,01298 CareDxaktier per Allenex-aktie. Det Kombinerade Vederlagsalternativet värderar
varje Allenex-aktie till cirka 2,42 kronor och motsvarar ett totalt värde
om cirka 291,1 miljoner kronor.2



Det Uppskjutna Vederlagsalternativet: CareDx erbjuder Majoritetsägarna,
och Majoritetsägarna har accepterat att sälja sina aktier i Allenex i
Erbjudandet för (i) 0,01298 CareDx-aktier per Allenex-aktie och (ii) en
initial kontantutbetalning om 1,191 kronor per Allenex-aktie och (iii) upp
till
0,540
kronor
per
Allenex-aktie
som
potentiella
extra
kontantutbetalningar baserat på uppfyllandet av specifika kommersiella
och finansiella vederlagsmål (”Vederlagsmålen”) i det fjärde kvartalet
2015 och under 2016.3



Majoritetsägarnas åtagande att sälja sina aktier i Allenex i samband med
Erbjudandet är endast villkorat av att Erbjudandet förklaras ovillkorat
senast den 8 april 2016.



Det erbjudna priset för aktierna, baserat på det Kontanta Vederlagsalternativet,
representerar en premie om cirka 24 procent för Allenex-aktien på Nasdaq
Stockholm jämfört med stängningskursen om 2,02 kronor den 15 december 2015,
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och 17 procent
jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,14 kronor mätt över
en period av 30 kalenderdagar som avslutas den 15 december 2015.



Det erbjudna priset för aktierna baserat på det Kombinerade Vederlagsalternativet,
representerar en premie om cirka 20 procent för Allenex-aktien på Nasdaq
Stockholm jämfört med stängningskursen om 2,02 kronor den 15 december 2015,
den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och 13 procent
jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,14 kronor mätt över
en period av 30 kalenderdagar som avslutas den 15 december 2015.

1

Baserat på 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
Det implicita värdet om 2,42 kronor per Allenex-aktie och Erbjudandets totala värde om 291,1 miljoner kronor
baseras på i) en växelkurs SEK/USD om 8,4990 kronor per den 15 december 2015, ii) stängningskursen för
CareDx-aktier om 6,25 dollar per den 15 december 2015 (sista handelsdagen före offentliggörandet av
Erbjudandet), och iii) 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
3
Det totala värdet av den initiala kontantutbetalningen och de villkorade kontantutbetalningarna kommer under
inga omständigheter att överstiga 1,731 kronor per Allenex-aktie men kan bli lägre om något av Vederlagsmålen
inte uppfylls. Givet detta kommer värdet av det Uppskjutna Vederlagsalternativet maximalt motsvara värdet av det
Kombinerade Vederlagsalternativet.
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Styrelsen i Allenex rekommenderar enhälligt Allenex aktieägare att acceptera
Erbjudandet.4



Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. CareDx kommer att
finansiera kontantdelen av Erbjudandet genom egna befintliga likvida medel.



Erbjudandet omfattas inte av anmälningsplikt till några konkurrensmyndigheter.



Anmälningsperioden i Erbjudandet förväntas löpa från den 10 februari 2016 till den 2
mars 2016.

Uttalande från CareDx
“Allenex AB har en ideal strategisk passform för CareDx. Båda organisationerna har
väletablerade produkter, starka relationer med transplantationscenter i nyckelregioner och
lång erfarenhet inom transplantationsdiagnostik”, säger Peter Maag, PhD, VD och
verksamhetsansvarig för CareDx. ”Förvärvet är i linje med vår tillväxtstrategi. Det
gemensamma bolaget kommer att möjliggöra produktutveckling inom ett komplext och
kostsamt område inom hälsovård. Vi ser med tillförsikt an på möjligheterna att dra nytta av
våra delade värdegrunder med patienten i fokus och ständig innovation. Det kombinerade
bolaget kommer att besitta djup expertis och erfarenhet inom transplantation från båda
organisationerna”, avslutar Mr. Maag.
Uttalande från Allenex och Majoritetsägarna
”Allenex är ledande inom HLA-testning ledd av vårt flaggskepp Olerup-testet för att matcha
transplantationsmottagare med donerade organ. Jag är mycket glad över möjligheten att slå
samman
Allenex
och
CareDx.
CareDx
fokus
på
att
förbättra
livet
för
transplantationspatienter genom en övervakningstestning som AlloMap kompletterar våra
produkter bra. Vårt samgående erbjuder patienter och läkare ett bredare utbud av lösningar
inom transplantationsdiagnostik, vilket bör stärka de sistnämndas arbete med att
tillhandahålla en långsiktig och personligt anpassad patientvård.”
”Styrelsen har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Allenex att acceptera
Erbjudandet. Det är vår bedömning att Allenex och CareDx på ett bra sätt kompletterar
varandra, såväl geografiskt som vad gäller produktportfölj. Vi har även i vår samlade
bedömning beaktat utsikterna för Allenex som ett självständigt bolag och de risker som är
förknippade med ett sådant scenario. Vi fastställer att kombinationen av de två bolagen
4

Styrelseledamöterna Oscar Ahlgren, styrelseledamot i Midroc Invest AB och Xenella Holding AB, samt Sven-Olof
Johansson, VD i och huvudägare av Fastpartner AB samt styrelseledamot i Xenella Holding AB, har på grund av
intressekonflikt, baserad på ovan nämnda åtaganden, inte deltagit i styrelsens behandling eller beslut i anledning
av frågor relaterade till Erbjudandet. Samtliga övriga styrelseledamöter i Allenex, vilka alla är oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare, har deltagit i handläggningen av ärendet
och styrelsen har således varit beslutsför.
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möjliggör för Allenex att på bästa sätt realisera sin potential”, sa Anders Williamsson,
styrelseordförande i Allenex.
”Vi är övertygade om att en kombination av Allenex och CareDx, vilket skapar en starkare
internationell aktör inom transplantationsdiagnostik, är långsiktigt strategiskt rationellt och
har en tydlig industriell logik”, säger Oscar Ahlgren, styrelseledamot i Midroc Invest AB och
Xenella Holding AB, och Sven-Olof Johansson, VD och största aktieägare i Fastpartner AB
och styrelseledamot i Xenella Holding AB.
Bakgrund och motiv
CareDx och Allenex kommer tillsammans utgöra ett internationellt bolag inom
transplantationsdiagnostik med stark närvaro och direktdistribution i både USA och Europa.
CareDx och Allenex kompletterande täckningsområden och produktportföljer, skapar ett
sammanhängande utbud inom transplantation, vilket skapar en strategisk fördel för att
adressera stora delar av den internationella marknaden för transplantationsdiagnostik.


Denna kombination skapar synergier för kommersiella kanaler med möjlighet till
korsförsäljning av CareDx och Allenex produkter eftersom produktportföljerna ofta
riktar sig till samma organtransplantationspatient och samma transplantationscenter
på sjukhusen.



Dessutom delar det nya kombinerade bolaget en stark teknologi- och
innovationsplattform inom både traditionell sekvensering och nästa generation
sekvensering, vilket borde ge utrymme att utveckla nya, resultatorienterade och
personliga lösningar för patienthantering.



Målet är att skapa ett internationellt transplantationsdiagnostikbolag med visionen
att förändra den långsiktiga patientvården genom att erbjuda personligt anpassade
lösningar för patienthanteringen som bygger på insikter från klinisk diagnostik.

Ledning och anställda
CareDx värdesätter de färdigheter och kunskaper som Allenex ledning och anställda
besitter, och har inte för avsikt att göra några väsentliga förändringar vad gäller Allenex
anställda eller Allenex befintliga organisation och verksamhet, inklusive anställningsvillkor
och platserna där verksamheten bedrivs.
Erbjudandet
Det Kontanta Vederlagsalternativet
Allenex aktieägare, med undantag för Majoritetsägarna, erbjuds ett kontant vederlag om
2,50 per Allenex-aktie.
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Det Kombinerade Vederlagsalternativet
Alternativt erbjuder CareDx samtliga aktieägare i Allenex, förutom Majoritetsägarna,
följande:


1,731 kronor per Allenex-aktie; och



0,01298 CareDx-aktier per Allenex-aktie.

Det Kombinerade Vederlagsalternativet värderar varje Allenex-aktie till cirka 2,42 kronor.5
Det Uppskjutna Vederlagsalternativet
CareDx erbjuder, och Majoritetsägarna har åtagit sig att sälja sina aktier i Allenex i
Erbjudandet för:


1,191 kronor per Allenex-aktie;



Maximalt upp till 0,540 kronor per Allenex-aktie, villkorat av att vissa specifika
kommersiella och finansiella Vederlagsmål i det fjärde kvartalet 2015 och under
2016 är uppfyllda; och



0,01298 CareDx-aktier per Allenex-aktie.

Vederlaget under det Uppskjutna Vederlagsalternativet, givet att alla Vederlagsmålen
uppnås, är identiskt med vederlaget i det Kombinerade Vederlagsalternativet och värderar
varje Allenex-aktie till 2,42 kronor.6
Om Allenex genomför en utdelning, eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna,
där avstämningsdagen inträffar innan redovisning av vederlag i Erbjudandet sker, kommer
vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.
Om Erbjudandet accepteras i sin helhet i enlighet med det Kombinerade
Vederlagsalternativet och tillsammans med det Uppskjutna Vederlagsalternativet, emitteras
1 561 344 CareDx-aktier i enlighet med Erbjudandet, motsvarande cirka 13,1 procent av
CareDx utestående aktier. Efter fullföljandet av Erbjudandet, om samtliga aktieägare i
Allenex (förutom Majoritetsägarna) accepterat det Kombinerade Vederlagsalternativet
tillsammans med Majoritetsägarnas acceptans av det Uppskjutna Vederlagsalternativet, får

5

Det implicita värdet om 2,42 kronor per Allenex-aktie baseras på i) en växelkurs SEK/USD om 8,4990 kronor per
den 15 december 2015, ii) stängningskursen för CareDx-aktien om 6,25 dollar per den 15 december 2015 (sista
handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), och iii) 120 288 448 utestående Allenex-aktier.
6
Se not 5.
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tidigare aktieägare i Allenex ett innehav av CareDx-aktier som motsvarar cirka 11,6 procent
av de utestående aktierna och rösträtterna i det kombinerade bolaget.7
Enbart hela CareDx-aktier kommer att överlämnas till aktieägare i Allenex som accepterar
Erbjudandet. Andelar av aktier kommer att läggas samman och säljas på Nasdaq Global
Select Market på uppdrag av de berörda aktieägarna i Allenex, och de genomsnittliga
nettointäkterna kommer därefter att fördelas mellan dessa aktieägare i relation till storleken
på respektive aktieägares andel av en CareDx-aktie.
CareDx har inte betalat någon kontant utdelning på sina aktier och har för närvarande inte
för avsikt att inom den närmaste framtiden betala någon kontant utdelning på sina aktier.
Courtage kommer ej att utgå i samband med redovisning av vederlag för de Allenex-aktier
som CareDx förvärvar under Erbjudandet.8
För de Allenex-aktier som i enlighet med det Kombinerade Vederlagsalternativet överlåts
mot CareDx-aktier, bör någon omedelbar svensk beskattning inte utlösas för de enskilda
ägarna av Allenex-aktier, i enlighet med villkoren för framskjuten beskattning. Under
förutsättningen att dessa villkor är tillämpliga kommer omkostnadsbeloppet gällande de
avyttrade Allenex-aktierna att överföras på CareDx-aktierna (det vill säga aktierna i CareDx
kommer av skatteskäl att bedömas som förvärvade för samma belopp som
omkostnadsbeloppet för de avyttrade Allenex-aktierna). Någon omedelbar beskattning bör
inte heller utlösas för aktiebolag för de Allenex-aktier som överlåts mot CareDx-aktier i
enlighet med det Kombinerade Vederlagsalternativet, eller de aktier i Allenex som säljs i
utbyte mot CareDx-aktier i det Uppskjutna Vederlagsalternativet, enligt reglerna om
uppskovsgrundande andelsbyten. Under förutsättning att dessa regler är tillämpliga kan ett
aktiebolag begära uppskov med beskattningen av vinsten. För de Allenex-aktier som
överlåts i) för en kontant ersättning i enlighet med det Kombinerade Vederlagsalternativet
eller ii) för kontant ersättning i enlighet med det Kontanta Vederlagsalternativet, är
försäljningen av Allenex-aktier en beskattningsbar transaktion som kan ge upphov till en
kapitalvinst eller kapitalförlust. För enskilda individer som är skattepliktiga i Sverige ligger
skattesatsen för kapitalinkomster på 30 procent. För aktiebolag beskattas kapitalvinster
normalt med 22 procent bolagsskatt. Aktieägare i Allenex bör konsultera sina
skatterådgivare rörande svensk eller annan skatteeffekt som uppstår till följd av de olika
alternativen, inklusive konsekvenserna av föreslagna ändringar av tillämpliga lagar.
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. CareDx kommer att finansiera
kontantdelen av Erbjudandet genom egna befintliga likvida medel. CareDx har erhållit ett
bindande lånelöfte från Oberland Capital SA Davos LLC (”Oberland Capital”) enligt vilket
7

Baserat på 120 288 448 utestående aktier i Allenex och 11 902 363 utestående aktier i CareDx.
Om utdelning betalas på CareDx-aktier i framtiden, kommer de CareDx-aktier som emitteras som vederlag i
Erbjudandet att äga samma rätt till sådan utdelning som tidigare emitterade CareDx-aktier med rätt till utdelning,
förutsatt att avstämningsdagen för sådan utdelning infaller efter redovisning av Erbjudandet.
8
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Oberland Capital åtagit sig att låna ut upp till 16 miljoner dollar för att CareDx ska kunna
återbetala vissa existerande lån som kan behöva refinansieras i samband med
genomförandet av Erbjudandet.
Utbetalning av lånet med Oberland Capital är villkorat av att villkoren för Erbjudandet
uppfylls eller, efter medgivande från Oberland Capital, frånfalles, och av vissa andra
standardbegränsningar, såsom frånvaro av insolvens. Därutöver innehåller lånelöftet inga
andra villkor för utbetalning än sådana villkor som CareDx råder över. Dessa andra villkor är
i allt väsentligt att CareDx använder utbetalt lånebelopp för att återbetala de existerande
lån som kan behöva refinansieras i samband med genomförandet av Erbjudandet, att
CareDx fullbordat ställandet av vissa överenskomna säkerheter, att CareDx skuldsättning
inte överstiger visst överenskommet belopp, att CareDx inte överträtt någon av vissa
begränsade utfästelser avseende CareDx egna förhållanden eller något av vissa begränsade
materiella åtaganden, och att CareDx fullgjort sina åtaganden i lånelöftet (bland annat
erlagt överenskomna avgifter).
Vid offentliggörandet av Erbjudandet har CareDx inget innehav av Allenex-aktier eller andra
finansiella instrument som ger finansiell exponering gentemot Allenex-aktien, inte heller har
CareDx under de sex månader som föregick offentliggörandet av Erbjudandet förvärvat eller
gått med på att förvärva (annat än föranlett av avtalen med Majoritetsägarna; se
”Åtagandet att acceptera Erbjudandet” nedan), Allenex-aktier eller finansiella instrument
som innebär en finansiell exponering gentemot Allenex-aktien.
Erbjudandets värde och budpremie
Det Kontanta Vederlagsalternativet värderar varje Allenex-aktie till SEK 2,50 kronor och
motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om 300,7 miljoner kronor.9
Det Kontanta Vederlagsalternativet motsvarar en premie om:
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cirka 24 procent jämfört med stängningskursen för Allenex-aktien på Nasdaq
Stockholm den 15 december 2015 om 2,02 kronor, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;



cirka 17 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,14 kronor mätt över en period av 30
kalenderdagar som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;



cirka 16 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,16 kronor mätt över en period på tre

120 288 448 utestående Allenex-aktier och baserat på villkoren i det Kontanta Vederlagsalternativet.
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månader som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet; och


cirka 12 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,23
kronor för Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm mätt över en period på sex månader
som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före offentliggörandet
av Erbjudandet;

Det Kombinerade Vederlagsalternativet värderar varje Allenex-aktie till SEK 2,42 kronor och
motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om 291,1 miljoner kronor.10
Det Kombinerade Vederlagsalternativet motsvarar en premie om:
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cirka 20 procent jämfört med stängningskursen den 15 december 2015 för Allenexaktien på Nasdaq Stockholm om 2,02 kronor, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;



cirka 13 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,14
kronor för Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm mätt över en period av 30
kalenderdagar som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet;



cirka 12 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,16 kronor mätt över en period på tre
månader som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet; och



cirka 9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för
Allenex-aktien på Nasdaq Stockholm om 2,23 kronor mätt över en period på sex
månader som avslutas den 15 december 2015, den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet.

Se fotnot 2.
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Rekommendation från styrelsen i Allenex
Styrelsen i Allenex rekommenderar enhälligt Allenex aktieägare att acceptera Erbjudandet. 11
Åtagande att acceptera Erbjudandet
Den 15 december undertecknade CareDx ett avtal med var och en av Majoritetsägarna
Midroc Invest AB, FastPartner AB och Xenella Holding AB, som kontrollerar cirka 78 procent
av aktierna i Allenex, enligt vilket Majoritetsägarna åtagit sig att sälja sina aktier i i utbyte
mot det Uppskjutna Vederlagsalternativet (och inte det Kontanta Vederlagsalternativet eller
det Kombinerade Vederlagsalternativet), förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat senast
den 8 april 2016.
Villkor för erbjudandet
Fullföljandet av Erbjudandet är, utöver ovan, villkorat av att:
(i)

erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CareDx blir ägare till inte
mindre än 78% av det totala antalet aktier i Allenex;

(ii)

inga omständigheter, som CareDx inte hade kännedom om vid tidpunkten
för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt
påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka,
Allenex eller dess dotterbolags försäljning, resultat, likviditet, soliditet,
eget kapital eller tillgångar;

(iii)

varken Erbjudandet eller förvärvet av Allenex helt eller delvis omöjliggörs
eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering,
domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon
motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas
och som CareDx inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för
Erbjudandets offentliggörande;

(iv)

Allenex inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra
förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande; och

11

Styrelseledamöterna Oscar Ahlgren, styrelseledamot i Midroc Invest AB och Xenella Holding AB, samt Sven-Olof
Johansson, VD i och huvudägare av Fastpartner AB samt styrelseledamot i Xenella Holding AB, har på grund av
intressekonflikt, baserad på ovan nämnda åtaganden, inte deltagit i styrelsens behandling eller beslut i anledning
av frågor relaterade till Erbjudandet. Samtliga övriga styrelseledamöter i Allenex, vilka alla är oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare, har deltagit i handläggningen av ärendet
och styrelsen har således varit beslutsför.
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(v)

ingen information som offentliggjorts av Allenex eller lämnats av Allenex
till CareDx är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att
Allenex har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av
Allenex.

CareDx förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av
ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (ii) – (v) får
emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen
är av väsentlig betydelse för CareDx förvärv av aktier i Allenex.
CareDx förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående
villkor att fullfölja Erbjudandet.
CareDx i korthet
CareDx, med huvudkontor i Brisbane i Kalifornien, USA, är ett bolag inom molekylär
diagnostik med fokus på upptäckt, utveckling och kommersialisering av kliniskt
differentierade
diagnostiska
övervakningslösningar
av
högt
värde
för
transplantationsmottagare. Bolaget har kommersialiserat AlloMap, en lösning för att testa
genuttryck som hjälper läkarna att identifiera hjärttransplantationsmottagare med stabila
organfunktioner och låg sannolikhet för måttlig/svår akut cellulär avstötning. CareDx
utvecklar även produkter för övervakning efter transplantationen.
AlloMap återfinns för närvarande på en marknad värd över 100 miljoner dollar i USA.
Bolaget utvecklar ett liknande övervakningstest för njurtransplantationsmottagare.
Möjligheterna på den amerikanska njurtransplantationsmarknaden värderas till cirka 1
miljard dollar, eller cirka 10 gånger den amerikanska hjärttransplantationsmarknaden.
Per den 30 september 2015 hade CareDx totalt 91 anställda. Den totala omsättningen 2014
var 27 miljoner dollar, respektive 21 miljoner dollar för perioden januari–september 2015.
CareDx börsnoterades i juli 2014 och aktierna handlas på Nasdaq Global Markets. CareDx
börsvärde per den 15 december 2015 uppgick till cirka 74 miljoner dollar.
Finansiella effekter för CareDx
Nedanstående oreviderade finansiella information rör information tagen från respektive
bolags redovisade finansiella resultat. CareDx redovisar i enlighet med U.S. GAAP medan
Allenex redovisar i enlighet med IFRS, och det förekommer skillnader i bolagens
redovisningsprinciper. Den finansiella informationen utgörs av de två bolagens
sammanlagda inkomster från de olika verksamheterna under den relevanta tidsperioder för
att illustrera det nya kombinerade bolagets försäljning och resultat som om aktiviteterna
bedrivits inom samma koncern från början av den redovisade perioden.
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Helåret 2014 (MSEK)12
Intäkter

CareDx
232,1

Allenex
135,5

Justeringar
-

Det nya
kombinerade
bolaget
367,6

10,6

22,9

-

33,5

6,6

15,2

-

21,8

68

55

-

123

Rörelseresultat
Nettointäkter
Antal anställda

De sammanlagda inkomsterna ska inte ses som proformainformation eftersom inga
justeringar har gjorts för effekterna av framtida förvärvsanalyser, skillnader i
redovisningsprinciper och transaktionskostnader. Finansiell proformainformation för det nya
kombinerade bolaget under U.S. GAAP kommer att inkluderas i erbjudandehandlingen som
rör Erbjudandet, och kan skilja sig väsentligt från den kombinerade finansiella informationen
häri.
Företagsbesiktning (Due Diligence)
CareDx har genomfört en företagsbesiktning (Due Diligence), i enlighet med vad som är
brukligt och tillämpligt, i samband med att Erbjudandet utarbetats. Allenex har meddelat
CareDx att bolaget inte har erhållit någon icke offentliggjord information som rimligen skulle
kunna förväntas påverka priset på Allenex-aktien i samband med Erbjudandet. Dessutom
har Allenex genomfört en företagsbesiktning, i enlighet med vad som är brukligt och
tillämpligt, av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende CareDx, i
enlighet med tillämpbara svenska regler.
Uttalande från Aktiemarknadsnämnden med anledning av Erbjudandet
Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2015:42 medgivit en förlängning av tidsfristen
för
att
upprätta
och
hos
Finansinspektionen
ansöka
om
godkännande av
erbjudandehandlingen från fyra veckor från offentliggörandet av Erbjudandet till sex veckor
från offentliggörandet. Skälet till förlängningen är den tidskrävande processen att förbereda
pro-forma finansiell information, inklusive konverteringen av Allenex räkenskaper från IFRS
till U.S. GAAP. Aktiemarknadsnämnden har i sitt uttalande 2015:42 även beviljat CareDx
dispens från punkten II.10 i Takeover-reglerna som föreskriver att alla innehavare av aktier
med identiska villkor skall erbjudas ett identiskt vederlag per aktie. Vidare har
Aktiemarknadsnämnden uttalat att det inte strider mot god sed på aktiemarknaden att i
erbjudandedokumentationen utelämna information om Vederlagsmålens specifika innehåll
och storlek eftersom Vederlagsmålen är att anse som känsliga utifrån ett kommersiellt
perspektiv.
12

Alla belopp i USD har räknats om till SEK, baserat på växelkurs USD/SEK om 8,4990.
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Preliminär tidplan


9 februari 2016: Beräknat datum för offentliggörande av Erbjudandehandlingen



10 februari – 2 mars 2016: Beräknat datum för anmälningsperioden



9 mars 2016: Beräknat datum för redovisning av vederlag

CareDx förebehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden, liksom att senarelägga
tidpunkten för redovisning av vederlag. CareDx kommer att offentliggöra eventuell
förlängning av anmälningsperioden och/eller senareläggning av datum för redovisning av
vederlag genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.
Erbjudandet omfattas inte av anmälningsplikt till några konkurrensmyndigheter.
Tvångsinlösen och avnotering
Om Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CareDx blir ägare till mer än 90 procent
av det totala antal aktier i Allenex, så avser CareDx att påkalla tvångsinlösen av det
resterande antalet aktier i enlighet med tillämpliga regler i aktiebolagslagen (2005:551)
samt att verka för att Allenex aktien avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.
Tillämplig lag och tvister
Erbjudandet, och de avtal som ingåts mellan CareDx och Majoritetsägarna med anledning
av Erbjudandet, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande,
eller som uppkommer i anslutning till Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt,
varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Takeover-reglerna och
Aktiemarknadsnämndens avgörande och uttalande rörande tolkning och tillämpning av
Takeover-reglerna, och i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och
uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande
Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på
Erbjudandet. Vidare har CareDx, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga
uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 15 december 2015 genom avtal åtagit sig
gentemot NASDAQ OMX Stockholm att följa ovan angivna regler, avgöranden och
uttalanden samt att underkasta sig de sanktioner som NASDAQ OMX Stockholm kan ålägga
CareDx vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 16 december informerade CareDx
Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot NASDAQ
OMX Stockholm.
Rådgivare
CareDx har anlitat ABG Sundal Collier AB som finansiell rådgivare; Baumgarten Byström
Rooth & Tallavaara Advokater AB som juridisk rådgivare avseende svensk rätt; och Wilson
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Sonsini Goodrich & Rosati som juridisk rådgivare avseende amerikansk rätt i samband med
Erbjudandet.
----------------------------------------------------------------Brisbane, California, USA 16 December 2015 (CET)
CareDx, Inc.
Styrelsen
Informationen i detta pressmedelande lämnas av CareDx i enlighet med Takeover-reglerna.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2015, kl. 07:30.
----------------------------------------------------------------Information om Erbjudandet
Information om Erbjudandet finns tillgängligt på www.caredx.com.
CareDx kommer att arrangera ett konferenssamtal för att diskutera Erbjudandet den 16
december 2015 kl. 08:00 Eastern Standard Time (14:00 CET). Intressenter kan ansluta sig
till konferenssamtalet genom att ringa 855-420-0616 (inom USA) eller +1 678-304-6848
(utanför USA). Lösenordet för deltagandet är 6934784. En ljudupptagning kommer också
finnas tillgänglig på www.caredx.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media (Europa):
Publik – Catarina Wigén
+46 706 775 937
catarina.wigen@publik.se

Investors (Europa):
ABG Sundal Collier – Sebastian Alexanderson
+46 856 628 679
sebastian.alexanderson@abgsc.se

Media (USA):
CareDx – Molly Martell
+1 415 287 2397
mmartell@caredx.com

Investors (USA):
Westwicke – Leigh Salvo
+1 415 513 1281
leigh.salvo@westwicke.com

13

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och detta Erbjudande omfattar inte dessa
länder och inte heller kommer någon överlåtelse av aktier att accepteras från eller på uppdrag av
innehavare i dessa länder, ej heller i någon annan jurisdiktion där detta Erbjudande och där
distributionen av pressmeddelandet och accepterandet av varje form av överlåtelse av aktier strider
mot tillämpliga lagar och förordningar eller kräver ytterligare erbjudandehandlingar, registreringar
eller andra åtgärder utöver dem som svensk lag kräver.
Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats i enlighet med bestämmelserna
i United States Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon
delstat i USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från registreringskravet, regel 802, från
United States Securities Act 1933, med ändringar. Bolaget kommer att tillhandahålla formuläret CB
rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC (Securities and Exchange
Commission).

Viktig information
Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell
avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till
personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas
eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt
svenska regler.
Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att
distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i
något land där distribution eller erbjudande skulle kräva att några sådana ytterligare
åtgärder vidtas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – CareDx
kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av
Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts
kan komma att lämnas utan avseende.
Emissionen av aktier i samband med Erbjudandet har inte registrerats enligt United States
Securities Act 1933, med ändringar, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i
USA, och emitteras med tillämpning av undantaget från registreringskravet från United
States Securities Act 1933, med ändringar, i enlighet med regel 802. Bolaget kommer att
tillhandahålla formuläret CB rörande erbjudandet och försäljningen av sådana aktier till SEC
(Securities and Exchange Commission). I övrigt kommer Erbjudandet att följa i Sverige
tillämpliga myndighetskrav.
Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom
eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av
mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel,
till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inbegriper men
är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk
överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på
något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer
som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller
Sydafrika. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan
dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras,
vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika eller till en person som kommer ifrån, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ettresultat av
en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en
person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika
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eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för
en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje
person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han eller hon
inte kommer ifrån, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller att han eller hon på icke-diskretionär basis
agerar på uppdrag av en huvudman som inte kommer ifrån, befinner sig i eller ger en
instruktion om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland eller Sydafrika. CareDx kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt
Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade
adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker,
fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade
aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får
inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade
dokument, till sådana personer.
Anmälningsperioden för Erbjudandet såsom angivits i detta pressmeddelande har inte
inletts.
I samband med det föreslagna samgåendet mellan CareDx och Allenex kommer en
erbjudandehandling för Erbjudandet att ges in och publiceras av Finansinspektionen
eftersom det kommer innehålla viktig information om Erbjudandet.
Framåtriktad information
Uttalandena i detta pressmeddelande som rör framtida händelser och status samt
omständigheter, är så kallad framåtriktad information. Här ingår även uttalanden som rör
framtida finansiella resultat eller rörelseresultat, utveckling, kommersiella aktiviteter,
tillväxt och andra planer samt fördelar med Erbjudandet. Sådana uttalanden kan vanligtvis,
men inte alltid, identifieras genom att viss framåtriktad terminologi används, som
”förväntas”, ”anser”, ”antar”, ”tror”, ”fortsätter”, ”har för avsikt”, ”har som mål”,
”prognostiserar”, ”planlägger”, ”överväger”, ”planerar”, ”söker att”, ”bedömer”,
”uppskattar”, ”kunde”, ”borde”, ”känns”, ”kan”, ”kommer”, ”skulle”, ”potentiell” eller andra
liknande uttryck och synonymer samt negationer av dessa uttryck. Framåtriktade
uttalanden bär per automatik på inbyggda risker och osäkerhetsfaktorer, eftersom de rör
händelser och är beroende av omständigheter som eventuellt kan komma att inträffa i
framtiden. Det finns ingen garanti för att det faktiska resultatet inte kommer att avvika
väsentligt från vad som uttrycks eller antyds av dessa framåtriktade uttalanden på grund av
flera olika faktorer, varav många ligger utanför CareDx kontroll. I dessa risker och
osäkerhetsfaktorer ingår risken att villkoren för Erbjudandet inte uppfylls och att
transaktionen inte genomförs; risken att Allenexs och CareDx verksamheter inte kan
integreras framgångsrikt; risken att synergieffekterna inte realiseras eller inte realiseras i
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förväntad utsträckning; risken att det nya kombinerade bolaget inte kan realisera finansiella
mål och/eller operativa strategier: risken att produkterna som det nya kombinerade bolaget
lanserar inte kommersialiseras framgångsrikt eller att kommersialiseringen går
långsammare än förväntat; risken att fördelarna från den kompletterande produktportföljen
inte realiseras; risken att tvister kan uppkomma i respektive bolag och/eller med anledning
av samgåendet; risken att slitningar i samband med samgåendet gör det svårt att
upprätthålla vissa strategiska relationer; samt risken att intresset för det nuvarande
produkterbjudandet inte visar sig vara hållbart och att det nya kombinerade bolaget inte
kan upprätthålla dagens intäktsnivåer. Bland dessa risker och osäkerhetsfaktorer ingår även
de risker och osäkerhetsfaktorer som återfinns i det dokument som CareDx lämnat in till
SEC i USA (Securities and Exchange Commission), som återfinns på www.sec.gov och som
kommer att diskuteras i Erbjudandehandlingen som CareDx ska lämna in till
Finansinspektionen vid ett framtida datum. CareDx uppmanar investerarna att vara
försiktiga med att förlita sig allt för mycket på de framåtriktade uttalandena i detta
pressmeddelande. Vart och ett av de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är
kopplat till det datum det formulerades och CareDx har inga skyldigheter (och ålägger sig
inte heller några skyldigheter) att uppdatera eller revidera sådana uttalanden, vare sig som
ett resultat av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom då tillämpliga
lagar, regler och förordningar så kräver.
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