
 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, 
Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion 
skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet 
(definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. 
Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta 
pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats på GBO:s webbplats för Erbjudandet (www.gbo-vigmed.se). 

 

 

Pressmeddelande 

30 mars 2017 

GBO förlänger acceptperioden i budet på Vigmed 

Den 27 februari 2017 offentliggjorde Greiner Bio-One GmbH ("GBO") ett rekommenderat 
offentligt erbjudande till aktieägarna i Vigmed Holding AB (publ) ("Vigmed") att överlåta 
samtliga aktier i Vigmed till GBO ("Erbjudandet") för 1,00 kronor kontant per aktie. 

Aktierna som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av den initiala acceptperioden den 27 mars 
2017 uppgår till totalt 42 709 627 aktier i Vigmed, motsvarande 65,0 procent av det totala 
antalet utestående aktier och röster i Vigmed. 

Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av bland annat att 
Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att GBO blir ägare till mer än 90 procent av samtliga 
aktier i Vigmed. Villkoret om lägsta acceptansnivå för närvarande inte uppfyllt. 

För att ge aktieägarna i Vigmed mer tid att utvärdera och att acceptera Erbjudandet, har GBO, 
istället för att återkalla Erbjudandet, beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 
20 april 2017 klockan 17.00. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande kvarstår oförändrade. 
Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart GBO offentliggjort att villkoren för 
Erbjudandet uppfyllts eller GBO annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning 
att sådant offentliggörande sker senast den 25 april 2017, beräknas redovisning av likvid kunna 
påbörjas omkring den 27 april 2017. 

GBO äger eller kontrollerar för närvarande inte några aktier i Vigmed eller några finansiella 
instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Vigmed. 

"Vigmed befinner sig i en utmanande operationell och kritisk finansiell situation och bolaget har 
ett omedelbart behov av ytterligare likvida medel. Vigmed behöver en strategisk partner med 
starka finanser för att lyckas i framtiden. Vi tror att GBO är den rätta partnern för Vigmed. Vårt 
erbjudande är skäligt och tilltalande, särskilt med beaktande av de omfattande 
kapitalinjektioner som krävs framöver", säger Rainer Perneker, VD för Greiner Bio-One-
koncernen. 
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För ytterligare information, kontakta: 

Georg Heftberger, Finansdirektör, Greiner Bio-One GmbH, tel. +43 664 8841 0683 

Eric Tapper, Hallvarsson & Halvarsson, tel. +46 8 407 21 80 

För information och dokumentation rörande Erbjudandet, se: www.gbo-vigmed.se 

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 30 mars 2017 klockan 08.00. 

Viktig information 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA genom 
post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller 
handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och 
Internet) i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant 
sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 
Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas 
på annat sätt i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, 
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade 
aktier för personer i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA får inte vidarebefordra detta 
pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. 

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida 
resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan 
information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande 
uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är 
beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som 
uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom 
Greiner Bio-One GmbH:s kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Greiner 
Bio-One GmbH har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information 
på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. 


