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Utlåtande från styrelsen med anledning av tilltillbakadragande 
av det offentliga kontanterbjudandet av Advent och GIC 

 
Styrelsen kommunicerar fortsatt engagemang för Sobi och Sobis strategi 

 
Håkan Björklund, styrelseordförande: ”Vi är lika engagerade som någonsin i att hjälpa människor med 
sällsynta sjukdomar. Styrelsen och jag har förtroende för Sobis vision: Att erkännas som en global ledare 
inom sällsynta sjukdomar. Vi har tagit viktiga steg mot denna vision de senaste åren och vi är stolta över de 
tydliga framsteg som gjorts. 
 
Vi har en stark tro på Sobis strategi och de möjligheter som ligger framför oss. Sobis strategi är tydlig och vi 
är övertygade om att företaget kommer att fortsätta fokusera och leverera på målen: Investera i 
Haematology, växa inom Immunology och Specialty Care, växa globalt, och investera i pipeline. Sobi har flera 
viktiga lanseringar av nya läkemedel och FoU-projekt att avancera, samtidigt som bolaget fortsätter att utöka 
den geografiska närvaron.” 
 
I en kommentar till budprocessen säger styrelseordföranden: "Som vi har meddelat stödde styrelsen det 
offentliga erbjudandet från Advent och GIC, eftersom vi trodde på transaktionens strategiska fördelar. 
Efterföljande diskussioner om det potentiella genomförandet av transaktionen har hanterats direkt mellan 
budgivningskonsortiet och Sobis aktieägare.” 
 
Som avslutning säger ordföranden: "Sobi har en tydlig mission: att utveckla och tillhandahålla innovativa 
behandlingar och tjänster för personer med sällsynta sjukdomar."  
 
Kontakter 
Kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations respektive till Sobis mediakontakter. 

 
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. Idag har Sobi cirka 
1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, ellanöstern 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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