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Finansiella rapporter
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Delårsrapport januari - september 2011
2011-08-25 Delårsrapport januari - juni 2011
2011-05-31 Delårsrapport januari - mars 2011
2011-04-19 LinkMeds årsredovisning 2010
Pressmeddelanden
2011-12-23 Rekonstruktionen av BioResonator har avbrutits
Allenex intressebolag BioResonator beviljades i mitten av oktober 2011
företagsrekonstruktion efter en tids likviditetsproblem.
2011-12-20 Uttalande från styrelsen för Allenex och offentliggörande av värderingsutlåtande
med anledning av Xenella Holdings offentliga uppköpserbjudande
Styrelsen för Allenex AB rekommenderar enhälligt aktieägarna i Allenex att inte acceptera
Xenella Holding ABs offentliga uppköpserbjudande.
2011-12-19 Erbjudandet om förtidsinlösen av konvertibel (”KV1”) nu avslutat
Allenex erbjudande om förtidsinlösen av konvertibel (”KV1”) avslutades fredagen den 16
december. Konvertibelinnehavare representerande ca 33,1 Mkr valde att acceptera
erbjudandet, varefter bolagets utestående konvertibelskuld (”KV1”) uppgår till ca 7,7 Mkr.
2011-12-13 Xenella Holding AB offentliggör erbjudandehandling avseende
kontanterbjudandet till aktieägarna i Allenex AB (publ) enligt reglerna om budplikt
Xenella Holding AB:s erbjudandehandling avseende kontanterbjudandet till aktieägarna i
Allenex AB (publ) enligt reglerna om budplikt har nu blivit godkänd av Finansinspektionen.
2011-11-30 Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Allenex AB
2011-11-28 Erbjuder förtidsinlösen av konvertibel (”KV1”)
Styrelsen i Allenex AB (publ) erbjuder konvertibelinnehavare förtidsinlösen av Allenex
konvertibel (”KV1”) till 100 procent av nominell kurs, motsvarande 30 kronor per konvertibel.
Acceptperioden för erbjudandet är mellan den 1 december till den 16 december 2011.
2011-11-23 Allenex styrelse utvärderar Xenella Holding ABs budpliktsbud
Antalet Goldcup 7154 AB, under namnändring till Xenella Holding AB (”Xenella”), har den
23 november 2011 enligt reglerna om budplikt offentliggjort ett kontanterbjudande till
aktieägarna i Allenex AB (publ) (”Allenex”) att överlåta samtliga sina aktier i Allenex till
Xenella (”Erbjudandet”). Xenella erbjuder 1,50 kronor kontant per aktie. Erbjudandet
omfattar inte Allenex konvertibler. Xenellas pressmeddelande avseende Erbjudandet finns
tillgängligt på Allenex hemsida (www.allenex.se).
2011-10-28 Avslutad emission föranleder budplikt på Allenex
Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) ökar sitt innehav i Allenex AB (publ) till
cirka 36 % respektive 32 %, vilket innebär att Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB

(publ) kan komma att bli skyldiga att lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i
Allenex.
2011-10-28 Allenex nyemission avslutad
Allenex nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare är nu avslutad
Totalt har 65 213 526 nya aktier tecknats med företrädesrätt under teckningstiden
motsvarande 97 820 289 kr eller 63,3 procent av emissionen.
2011-10-24 Valberedning för Allenex AB inför årsstämman 2012
I enlighet med beslut vid Allenex AB (publ) årsstämma den 10 maj 2011 skall ledamöterna i
valberedningen inför årsstämman 2012 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de
tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte
styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen utser sedan inom sig ordförande.
2011-10-17 BioResonator erhåller rådrum genom påbörjad rekonstruktion
BioResonator, ett av Allenex intressebolag, har efter en tids likviditetsproblem beviljats
rekonstruktion och påbörjar nu arbetet med att under ordnade former finna ny finansiering av
verksamheten.
2011-10-14 Allenex förlänger teckningstiden i företrädesemission
Styrelsen i Allenex AB (publ) har idag fattat beslut om att förlänga teckningstiden i den
företrädesemission som styrelsen beslutade om den 20 september 2011.
2011-10-13 Allenex presenterar hela produktportföljen inom transplantation på årets ASHI
möte
Allenex kommer nästa vecka på The American Society for Histocompatibility and
Immunogenetics (ASHI) mötet att presentera den kompletta produktportföljen inom
transplantation för första gången, som en grupp under den nya organisationen och det nya
företagsnamnet.
2011-10-12 XM-ONE erhåller USA-patent
2011-09-26 Allenex offentliggör prospekt
Allenex offentliggör prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.
2011-09-20 Allenex genomför garanterad företrädesemission och presenterar finansiella mål
för koncernen
Allenex styrelse beslutade den 20 september 2011 att genomföra en garanterad
nyemission om högst 154,7 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Företrädesemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
från Allenex största aktieägare.Allenex presenterar i samband med detta även långsiktiga
finansiella mål för
koncernen.
2011-09-07 Kommuniké från Allenex extra bolagsstämma
2011-09-07 Allenex håller extra bolagsstämma
2011-08-25 Allenex överlåter NovaHep och Recopharma
Allenex överlåter sina innehav i portföljbolagen NovaHep AB och Recopharma AB till
Alden Impact Capital AG, Zurich, som övertar ansvaret för den fortsatta finansieringen av
verksamheterna.
2011-08-09 Allenex kallar till extra bolagsstämma
2011-07-15 Ledningsförändring i Olerup SSP
Olle Olerup, som till nu har varit VD för Allenex dotterbolag Olerup SSP AB, lämnar idag med
omedelbar verkan sin befattning.

2011-06-28 Allenex säljer OrtoWay
2011-06-16 LinkMed byter namn till Allenex
På LinkMeds årsstämma den 10 maj, 2011 togs beslutet att byta namn på LinkMed AB (publ)
till det föreslagna namnet Allenex AB (publ). Det strategiska beslutet att fokusera
verksamheten på transplantationsområdet har medfört ett behov av att skapa en gemensam
identitet och ett enhetligt varumärke för verksamheterna inom detta område.
2011-06-08 Ny VD och stärkt kassa tar Likvor AB mot den internationella marknaden för
behandlingsbar demens
2011-05-25 Anders Karlsson ny VD för LinkMed
2011-05-24 LinkMed förvärvar viktigaste försäljningskanalen
LinkMed förvärvar NorDiags del i Olerup GmbH och kontrollerar därmed 75 procent av
bolaget. Såväl försäljning som vinst konsolideras in i koncernen från och med 1 juni 2011.
2011-05-16 BioResonator tar mark på global arena med nylanserad ögontrycksmätare
2011-05-11 Ytterligare en studie visar på att XM-ONE kan identifiera patienter som riskerar få
avstötningsreaktioner efter njurtransplantation
I en nyligen publicerad studie presenterad i den erkända tidsskriften Transplantation har
en grupp vid Johns Hopkins School of Medicine i Baltimore, USA kunnat visa att patienter
med antikroppar mot endotelceller påvisade med LinkMeds transplantationsföretag
AbSorbers korstest XM-ONE® har signifikant högre risk att råka ut för avstötningsreaktioner
jämfört med patienter som är negativa i detta test.
2011-05-10 Kommuniké från LinkMeds årsstämma 2011
2011-05-09 LinkMed senarelägger delårsrapporten
2011-05-04 Olerup SSP tecknar exklusivt försäljningsavtal för ny produkt med en
marknadspotential som är minst lika stor som dagens produktsortiment
LinkMeds transplantationsföretag Olerup SSP har tecknat ett femårigt exklusivt globalt
marknadsförings- och försäljningsavtal med det australiensiska företaget Conexio för SBT
Resolver™, HLA typning genom SBT teknologin och för mjukvara för sekvensanalys.
2011-04-19 LinkMed byter namn till Allenex och samlar koncernens svenska verksamhet
LinkMeds styrelse föreslår att bolaget i samband med årsstämman den 10 maj byter namn
till Allenex AB. Vidare kommer all verksamhet inom transplantation att flytta till ny
gemensam produktionsanläggning och nya kontorslokaler på Kungsholmen i Stockholm.
Alla dokument finns att ladda ner på Allenex webbplats, www.allenex.se
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