Tillägg till Agnafit Bidco AB:s
erbjudandehandling avseende
erbjudandet till aktieägarna i
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

VIKTIG INFORMATION
Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i
någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag.
Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Erbjudanderestriktioner” på sidorna 54-55 i Erbjudandehandlingen (definieras
nedan). Ytterligare information om de villkor, restriktioner och ansvarsbegränsningar som gäller för Erbjudandet (definieras nedan) framgår av Erbjudandehandlingen.
Tilläggshandlingen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande Tillägghandlingen, eller som uppkommer med anledning
därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.
Denna Tilläggshandling har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument samt artikel 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Godkännandet av och registreringen hos
Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Erbjudandehandlingen eller Tilläggshandlingen är riktiga eller
fullständiga.
Informationen i denna Tilläggshandling avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Tilläggshandlingen. Det lämnas
ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Nasdaq Stockholms
Takeover-regler (”Takeover-reglerna”) eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig Agnafit Bidco (definieras nedan) uttryckligen all skyldighet att offentliggöra
uppdateringar eller revideringar avseende Tilläggshandlingen. Informationen i Tilläggshandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte
användas i något annat syfte.
Framtidsinriktad information
Information i Tilläggshandlingen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan generellt, men inte alltid, kännetecknas av
att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är, till sin natur, föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. På grund av flera faktorer, vilka i stor utsträckning
ligger utom Agnaft Bidcos och Sobis kontroll, kan det inte garanteras att framtida förhållanden inte väsentligen avviker från vad som uttryckts eller antytts i
den framtidsinriktade informationen.
All framtidsinriktad information lämnas per dagen för offentliggörande. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning, frånsäger sig Agnafit Bidco uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende framtidsinriktad information i Tilläggshandlingen
på grund av ändrade förväntningar avseende den framtidsinriktade informationen eller ändrade händelser, förhållanden eller omständigheter varpå någon
framtidsinriktad information är baserad. Läsaren uppmanas dock att ta del av eventuella ytterligare uttalanden som Agnafit Bidco eller Sobi har gjort eller kan
komma att göra.
Viktig information till aktieägare i USA
Erbjudandet som beskrivs i denna Tilläggshandling avser emitterade och utestående aktier i Sobi, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska
offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation
14E (”Regulation 14E”) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad (”U.S. Exchange Act”), i tillämplig utsträckning samt i övrigt i enlighet med
offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om
förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag), samt undantag från villkor, vilka
kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att medge undantag från villkor för
Erbjudandet (både under och efter utgången av acceptperioden) och aktieägarnas möjlighet att återkalla lämnad accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt
uppköpserbjudande enligt svensk rätt och ett offentligt uppköpserbjudande enligt amerikansk rätt. Innehavare av aktier i Sobi som är bosatta eller har hemvist
i USA (”Amerikanska Aktieägare”) uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.
Sobis finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att
upprättas i enlighet med IFRS, vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma
villkor som till övriga aktieägare i Sobi, till vilka erbjudandet görs. All informationsdokumentation, inklusive Tilläggshandlingen, dissemineras till amerikanska
innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka sådan dokumentation tillhandahålls till Sobis övriga aktieägare.
Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.
Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller
delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom Sobi och Agnafit Bidco är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras
ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Sobi
eller Agnafit Bidco eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få Sobi, Agnafit Bidco och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en
amerikansk domstol.
I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regleringar kan Agnafit Bidco och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående
(i egenskap av ombud för Agnafit Bidco eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt
eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i Sobi utanför USA i enlighet med tillämpliga undantag från Regulation 14E (eller andra värdepapper som kan
konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier). Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom
privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som
rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Vidare kan närstående till Agnafit Bidcos finansiella rådgivare
också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Sobi, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida
sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag och reglering. All information beträffande sådana köp kommer att offentliggöras, på svenska och genom en
icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande
krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag eller reglering.
Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt
federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att
konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Agnafit Bidco eller dess närstående och
deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig
för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.
Vare sig U.S. Securities and Exchange Commission eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat detta erbjudande, kommenterat huruvida erbjudandet är rättvist eller fördelaktigt, bedömt riktigheten eller lämpligheten av denna erbjudandehandling,
eller uttalat sig huruvida innehållet i denna erbjudandehandling är korrekt eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.
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Tillägg till Erbjudandehandlingen
Den 2 september 2021 offentliggjorde Advent International
Corporation1) (“Advent”) och Aurora Investment Pte Ltd2)
(“Aurora”), ett närstående bolag till GIC Pte Ltd (“GIC”),
genom Agnafit Bidco AB3) (”Agnafit Bidco”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedish
Orphan Biovitrum AB (publ) (“Sobi”, eller “Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Sobi till Agnafit Bidco4) (“Erbjudandet”).
Detta dokument (“Tilläggshandlingen”) utgör ett tillägg till
den av Agnafit Bidco upprättade erbjudandehandlingen, som
godkändes och registrerades av Finansinspektionen (“FI”)
den 21 september 2021 (FI:s diarienummer 21-23428) med
anledning av Erbjudandet (“Erbjudandehandlingen”). Erbjudandehandlingen publicerades den 21 september 2021 på
Agnafit Bidcos webbplats (www.agnafit-offer.com) samt på
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) webbplats
(www.sebgroup.com/prospectus).
Tilläggshandlingen, vilken har upprättats i enlighet med 2 a
kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt artikel 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2017/1129, godkändes och registrerades av FI den 13 oktober 2021 (FI:s diarienummer 21-25847)
och offentliggjordes den 13 oktober 2021 på ovan nämnda
webbplatser. Tilläggshandlingen ska läsas tillsammans med
och utgör en integrerad del av Erbjudandehandlingen i alla
avseenden. De definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även i Tilläggshandlingen.

Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av Sobis
pressmeddelande avseende preliminära siffror för tredje
kvartalet och för perioden januari till september 2021, som
offentliggjordes den 11 oktober 2021.
Pressmeddelandet är till fullo inkluderat i denna Tilläggshandling.
Aktieägare i Sobi som har accepterat Erbjudandet före
offentliggörandet av denna Tilläggshandling har, enligt
Nasdaq Stockholms Takeover-regler, rätt att återkalla avgiven
accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Til�läggshandlingen, dvs. senast den 20 oktober 2021. I övrigt
föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i
enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. För
att en återkallelse ska kunna göras gällande ska en skriftlig
återkallelse ha kommit SEB tillhanda till följande adress:
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Emissioner AB03,
Stjärntorget 4, 106 40 Stockholm, Sverige eller, vad avser aktieägare vars aktier inte är registrerade hos Euroclear Sweden AB,
till sådan person som anges i instruktionen från aktieägarens
depåbank, senast den 20 oktober 2021.
För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas vänligen till Erbjudandehandlingen som,
tillsammans med Tilläggshandlingen, hålls tillgänglig på ovan
nämnda webbplatser.

1) Genom AI Gemstone (Luxembourg) S.à r.l., en så kallad ”special purpose vehicle” som indirekt ägs av vissa private equity-fonder, vilka förvaltas av och/eller rådges av Advent International Corporation (med hemvist i USA) och dess närstående.
2) Aurora Investment Pte Ltd är en så kallad ”nominated investment vehicle” till GIC Special Investments Pte Ltd, som är ett dotterbolag till GIC Pte Ltd (med hemvist i Singapore).
3) Ett privat aktiebolag med organisationsnummer 559328-4085 och säte i Stockholm.
4) Exklusive egna aktier som ägs av Sobi (för närvarande 11 969 866 aktier).
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Sobis pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 11 oktober 2021

Sobi offentliggör preliminära siffror för tredje kvartalet och för perioden
januari till september 2021 med anledning av det pågående offentliga
erbjudandet avseende Sobi och förfinar finansiella utsikter för 2021
Den 2 september 2021 offentliggjorde Advent och GIC, genom Agnafit Bidco AB, ett offentligt
kontanterbjudande till Sobis aktieägare att överlåta sina aktier i Sobi till Agnafit Bidco AB till ett pris
om 235 kronor per aktie. Samma dag rekommenderade Sobis styrelse aktieägarna att acceptera det
offentliga erbjudandet från Agnafit Bidco AB. Acceptfristen för det offentliga erbjudandet löper ut
den 21 oktober 2021 (med förbehåll för eventuella förlängningar av acceptfristen). För mer
information om det offentliga erbjudandet från Agnafit Bidco AB, besök erbjudandets webbplats via
denna länk.
Mot bakgrund av det pågående offentliga erbjudandet har Sobis styrelse beslutat att, så snart som
möjligt efter kvartalets utgång, offentliggöra preliminära siffror för det tredje kvartalet och för
perioden januari till september 2021, i syfte att säkerställa att Sobis aktieägare har uppdaterad
finansiell nyckelinformation till sitt förfogande innan acceptfristen löper ut.
Den fullständiga kvartalsrapporten publiceras den 22 oktober 2021, efter att den har granskats av
Sobis revisorer och godkänts av Sobis styrelse. Publiceringen av den fullständiga kvartalsrapporten
har tidigarelagts för att underlätta finansieringsprocessen för det pågående offentliga erbjudandet.
Juli till september 2021
Intäkterna under tredje kvartalet beräknas uppgå till cirka 3 760 MSEK och EBITA* beräknas uppgå
till cirka 1 170 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om cirka 31 procent.
Intäkterna speglar den väntade effekten av en tidig säsongsstart för respiratoriskt syncytialvirus
(RSV) och användning av Synagis® i USA, samt tidigarelagda leveranser av Doptelet® till den
kinesiska samarbetspartnern Fosun efter det att Doptelet godkänts för nationell
läkemedelssubvention i Kina.
Den tidiga starten på RSV-säsongen bör i detta skede inte ses som en indikator på högre än normal
försäljning av Synagis för säsongen 2021/2022. Utvecklingen av säsongen som helhet är fortfarande
mycket osäker.
Försäljningen av Doptelet till Kina förväntas förbli volatil eftersom beställningar inkommer
oregelbundet och omfattar stora volymer. Den höga försäljningen under tredje kvartalet förväntas
inte upprepas under nästa kvartal.
Sobis kärnprodukter inom hemofili presterade i linje med förväntningarna både vad gäller
patienttillväxt och konsumtion per patient medan intäkterna motverkades av prissänkningar som
trätt i kraft tidigare under 2021, huvudsakligen i Tyskland.
EBITA-marginalen återspeglar kvartalets affärsmix i kombination med fortsatta investeringar i
forskning och utveckling samt försäljnings- och marknadsföringsstöd för pågående och framtida
lanseringar.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Postadress: SE-112 76 Stockholm, Sverige
Telefon: 08 697 20 00 | www.sobi.com
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Den höga andelen försäljning av Doptelet med lägre marginal till Kina påverkade både
bruttomarginalen och EBITA-marginalen negativt jämfört med tidigare kvartal.
Januari till september 2021
Intäkterna för perioden januari till september beräknas uppgå till cirka 10 630 MSEK och EBITA
beräknas uppgå till cirka 3 570 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om cirka 34 procent.
Finansiella utsikter 2021
Med hänsyn till Sobis resultat under tredje kvartalet förväntas intäkterna för helåret 2021 ligga i
intervallet 14 500-15 000 MSEK (tidigare 14 000-15 000 MSEK) med en förväntad EBITA-marginal i
intervallet 33-35 per procent (tidigare 30-35 procent) av intäkterna.
*Alternativt nyckeltal
Sobis revisorer har inte granskat de preliminära siffrorna men kommer översiktligt granska den finansiella
delårsrapporten per den 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum.

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl. 19:30 CEST.
Kontaktpersoner
Thomas Kudsk Larsen
Head of Communication & Investor Relations
Maria Kruse
Director of Communication & Investor Relations
Kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations respektive kontaktuppgifter för Media.
Sobi
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor
som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi,
immunologi samt för nischindikationer. Sobi har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika,
Mellanöstern, Ryssland och Asien. För 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Aktien (STO:
SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
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Kontaktuppgifter

Agnafit Bidco AB
c/o GOT YOUR BACK
Narvavägen 12
115 22 Stockholm
Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Besöksadress
Tomtebodavägen 23A
171 65 Solna
Sverige

J.P. Morgan Securities Plc
25 Bank Street
London, E14 5JP
Storbritannien

Evercore Partners International LLP
15 Stanhope Gate
London W1K 1LN
Storbritannien

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
Brunkebergstorg 2
103 90 Stockholm
Sverige

Weil, Gotshal & Manges (London) LLP
110 Fetter Lane
London EC4A 1AY
Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Kungsträdgårdsgatan 8
111 47 Stockholm
Sverige
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