
   

 
 
 

 
 
 
 

Meddelande till obligationsinnehavare med anledning av 
ägarförändring 
 
Till följd av Mylans N.V.:s (”Mylan”) offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Meda AB 

(publ) (”Emittenten”) av den 10 februari 2016 har Mylan per den 5 augusti 2016 bekräftat att 

Mylan har blivit ägare till cirka 94 procent av aktierna och rösterna i Emittenten. Mylans förvärv 

av aktierna i Emittenten utgör en ägarförändring enligt obligationsvillkoren för var och en av 

2013/2018 SEK 600.000.000 obligationerna med rörlig ränta (ISIN: SE0005132180) och 

2014/2019 SEK 750.000.000 obligationerna med rörlig ränta (ISIN: SE0005991635), utgivna av 

Emittenten (tillsammans ”Obligationerna”). 

 

Med anledning av ägarförändringen har varje obligationsinnehavare rätt att begära inlösen av 

hela eller delar av sitt innehav i Obligationerna till ett pris om 100 procent av nominellt belopp 

(SEK 1.000.000 per MTN) tillsammans med upplupen, obetald ränta till och med Lösendagen 

(såsom definierat nedan), i enlighet med avsnitt 8 (Förtida Inlösen) i obligationsvillkoren. Den 

obligationsinnehavare som önskar nyttja rätten att begära återköp av hela eller delar av sitt 

innehav i Obligationerna ska underteckna och skicka en anmälningshandling till nedanstående 

e-postadress: 

 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 

E-post: sektradersgroup@seb.se 

 

Anmälningshandlingen skickas ut av Emittenten till obligationsinnehavare via Euroclear 

Swedens meddelanderutin och finns annars att tillgå genom att kontakta Skandinaviska 

Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) (se kontaktuppgifter ovan). Anmälningshandlingen innebär 

att information om vem som är ultimat ägare till Obligationer kommer SEB tillhanda. Vänligen 
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notera att komplett anmälningshandling måste ha kommit SEB tillhanda senast 4 oktober 2016 

för att vara giltig. Obligationsinnehavare har fram till dess rätt att återkalla inskickad anmälan. 

Lösendagen för obligationsinnehavare som i rätt tid anmält att de vill utnyttja sin rätt att begära 

inlösen av alla eller vissa av sina Obligationer med anledning av ägarförändringen är den 3 

november 2016 (”Lösendagen”). 

 

 
 
 

 

Vid eventuella frågor, kontakta: 
 

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability  tel: 0733-666 599 
  paula.treutiger@meda.se 

  

Denna information är sådan information som Meda AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2016 kl. 17:00 CET. 

 
MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder 
världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq 
Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se. 
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