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3i sælger Xellia til Novo A/S 

 

3i Group plc (“3i”) og fonde, der administreres af 3i, har underskrevet en aftale om at sælge Xellia 
Pharmaceuticals (”Xellia”), en specialiseret lægemiddelproducent med fokus på udvikling, produktion 
og kommercialisering af antibiotika og anti-infektionsmedicin, til Novo A/S. Værdien af transaktionen 
er ca. 700 millioner dollar (DKK 4 milliarder). 

Xellia blev etableret i april 2008, da 3i købte det NYSE-noterede Alpharma Inc’s Active 

Pharmaceutical Ingredients (”API”) division med henblik på at udvikle Xellia fra at være leverandør af 

niche API’er til at blive en specialiseret farmaceutisk virksomhed. 

3i spillede en aktiv rolle i sammensætningen af Xellia’s bestyrelse og ledelse – først med 

introduktionen af Peter Chambré (tidligere CEO for Cambridge Antibody Technology) som 

bestyrelsesformand. I samarbejde med Peter Chambré og CEO Carl-Åke Carlsson arbejdede 3i med 

at udvikle selskabets strategi og komplementere bestyrelse samt ledelse. Herefter introducerede 3i 

Andreas Rummelt (tidligere CEO for Sandoz) og Benny Loft (CFO for Novozymes) til bestyrelsen. 

I løbet af 3i’s investeringsperiode, har Xellia investeret mere end 100 millioner dollars (DKK 570 

millioner) i forskning og udvikling (R&D) samt i udvidelse af kapaciteten i det globale 

produktionsnetværk, herunder et nyt fill-finish anlæg i København. Disse investeringer skabte en 

platform for fortsat vækst og marginforbedringer baseret på et bredere produktprogram og en 

attraktiv pipeline af nye produkter. Virksomhedens satsning på forskning og udvikling resulterede i 

15 nye ansøgninger om produktgodkendelser i 2012 og planer om op til 17 i 2013. 

Kasper Hansen, 3i Director udtaler: “Gennem de sidste fem år har 3i’s team arbejdet tæt sammen 

med Xellia’s fremragende ledelse for at styrke virksomhedens position som markedsleder og skabe 

en bred produktportefølje. Det har været en fantastisk oplevelse at arbejde sammen med Carl-Åke 

og ledelsesteamet og vi ser frem imod at følge Xellias fortsatte udvikling under Novo A/S’ ejerskab” 

Carl-Åke Carlsson, CEO, siger: "3i’s investering, ekspertise og engagement har gjort det muligt for 

Xellia at vokse og udvikle virksomheden til at blive en af de førende inden for udviklingen af anti-

infektions medicin. Vi ser nu frem til at samarbejde med Novo og drage nytte af deres store erfaring 

inden for life science, specielt med tanke på videreudvikling af virksomheden, herunder lanceringen 

af vores voksende pipeline af nye produkter” 
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Om 3i Group 
3i er en førende international investor, der fokuserer på risikovillig kapital til mellemstore 
virksomheder, infrastruktur og forvaltning af gæld i Europa, Asien samt Nord- og Sydamerika. For 
yderligere information, se www.3i.com 
 
Om Xellia 
Xellia er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med fokus på behandling af infektionssygdomme. 
Virksomheden har over 100 års erfaring og knowhow indenfor udvikling, produktion og 
kommercialisering af produkter til behandling af livstruende infektioner. Virksomheden har stigende 
omsætning til over 700 kunder i mere end 70 lande. Omsætningen i 2012 var 220 millioner dollars. 
Xellia, der har hovedkontor i Oslo, Norge, har produktionsfaciliteter i Danmark, Ungarn og Kina. 
Virksomheden beskæftiger for tiden 900 medarbejdere, heraf 400 i Danmark. 
 
Xellia er verdens førende leverandør af Vancomycin og Colistimethate Sodium (CMS) der begge 
bekæmper livstruende, multi-resistente bakterielle infektioner. Xellia udvikler også ny antibiotika, der 
er effektiv mod gram-negative bakterier i et udviklingsprojekt med SINTEF Materialer og kjemi 
(Trondheim) og Statens Serum Institut (København). Projektet støttes af en bevilling fra Norges 
forskningsråd. For yderligere information, se www.xellia.com 
 
Om Novo A/S 
Novo A/S, holdingselskabet i Novo Gruppen, er ansvarlig for forvaltning af Novo Nordisk Fondens 
formue, der p.t. har en værdi på mere end USD 30 milliarder.  
 
Novo A/S er et unoteret, dansk aktieselskab, der er 100% ejet af Novo Nordisk Fonden.  
 
Ud over at være hovedaktionær i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S formidler Novo A/S seed- og 
venturekapital til udviklingsselskaber og erhverver betydende ejerandele i veletablerede 
virksomheder inden for lifescience og bioteknologi, samt forvalter en bred portefølje af finansielle 
aktiver.  
 
Yderligere information kan findes på www.novo.dk 
 
Regulatoriske oplysninger 
Denne transaktion omhandlede en investeringsanbefaling af 3i Investments plc, efter rådgivning fra 
3i, Sverige. 
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