Pressmeddelande 29 november 2016
Uttalande från styrelsen för MediRox med anledning av Ahead Globals höjda erbjudande om
14,00 kronor per aktie.
Styrelsen har inom sig utsett en oberoende Kommitté bestående av styrelseordföranden Peter Schmid
och styrelseledamöterna Tomas Lindahl och Elvar Theodorsson (”Kommittén”) för att företräda
MediRox i samband med Ahead Globals Budpliktserbjudande.
MediRox oberoende kommitté har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna i MediRox att
acceptera Ahead Globals höjda erbjudande.
Bakgrund
Detta uttalande (”Uttalandet”) görs av Kommittén för MediRox Aktiebolag
(”MediRox” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkten II. 19 Nasdaq Stockholms Takeoverregler
(”Takeover-reglerna”).
Den 19 oktober 2016 offentliggjorde Ahead Global Investment Ltd, ett kontant budpliktsbud till
aktieägarna i MediRox att överlåta sina aktier i MediRox till Ahead Global om 13,00 kronor per Aaktie och 13,00 per B-aktie (”Erbjudandet”).
Den 28 november 2016 offentliggjorde Ahead Global i ett pressmeddelande att utifrån redan
inlämnade aktier i Budpliktsbudet och ytterligare aktier som Ahead Global förvärvat utanför
marknaden att Ahead Global äger cirka 39,6 procent av aktierna och 50,9 procent av rösterna i
MediRox. Samtidigt offentliggjorde Ahead Global en höjning av vederlaget i erbjudandet till 14,00 kr
per A-aktie och 14,00 kronor per B-aktie. I samband med detta förlängde Ahead Global
acceptperioden i Erbjudandet till och med kl 17:00 den 12 december 2016. För mer information om
Ahead Globals Erbjudande och villkoren för detta Erbjudande hänvisas till Ahead Globals
pressmeddelande från den 28 november 2016.
Kommitténs utvärdering av det höjda erbjudandet
Kommittén har tidigare enhälligt rekommenderat aktieägarna i MediRox att acceptera Ahead Globals
erbjudande om 13 kronor per aktie. För ytterligare information om Kommitténs bedömning av Ahead
Globals Erbjudande och skälen för dess rekommendation, samt dess uppfattning om den inverkan som
genomförandet av Erbjudandet kan ha på MediRox, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om
Ahead Globals strategiska planer för MediRox och de effekter som dessa kan förväntas ha på
sysselsättningen och de platser där MediRox bedriver sin verksamhet, hänvisas till Kommitténs
uttalande och Mangold Fondkommission AB värderingsutlåtande från den 15 november 2016 som
finns tillgängligt på http://www.medirox.se/Investors.
Ahead Globals höjning av Erbjudandet till 14,00 kronor per MediRox-aktie motsvarar en premie om:
- cirka 29 procent respektive 26 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och B-aktier om 10,85 SEK
respektive 11,03 SEK på AktieTorget under de senaste trettio handelsdagarna fram
till och med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före
offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av
rösterna i MediRox).
- cirka 22 procent respektive 19 procent i förhållande till den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för MediRox A-aktier och B-aktier om 11,52 SEK
respektive 11,77 SEK på AktieTorget under de senaste sex månaderna fram till och
med den 22:a september 2016 (vilket var den sista handelsdagen före

offentliggörande av att Ahead Global passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i
MediRox).
- cirka -9,5 procent respektive ca +8 procent i förhållande till betalkursen för MediRox A-aktier
respektive B-aktier om 14,80 SEK respektive 12,95 SEK på AktieTorget den 18:e oktober 2016 (vilket
var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Budpliktsbudet).
Kommittén i Medirox återupprepar sin enhälliga rekommendation till aktieägarna att acceptera Ahead
Globals erbjudande. Varje aktieägare i MediRox är dock ansvarig för att väga för- och nackdelar och
fatta sitt eget beslut om huruvida Erbjudandet skall accepteras eller ej.
Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.
Tvist i anledning av Uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Schmid, styrelseordförande och medlem av den oberoende kommittén , telefon +46 70 373 81 43
Denna information är sådan som MediRox AB ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande
av ovan ansvarig person den 29 november 2016, kl. 11.30.
Om MediRox AB
MediRox utvecklar och säljer reagens och kontroller för rutinanalyser inom koagulationsdiagnostik.
MediRox är noterat på AktieTorget.

