
 

 
Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal 
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Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök 
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ÖKAT ÄGANDE I NIPD GENETICS 

Medicover AB (publ) (“Medicover”) har åtagit sig att förvärva aktier från befintliga aktieägare i 
NIPD Genetics (“NIPD”). Genom förvärvet ökar Medicover’s ägande i NIPD från 18,9 procent 
till 87,2 procent. Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas 
godkännas under första kvartalet 2022. 

Köpeskillingen för de förvärvade aktierna (68,3 procent) beräknas uppgå till 44,4 MEUR utan 
övertagande av skuld, motsvarande ett enterprise value om 65,0 MEUR. Förvärvet 
finansieras med befintliga kreditfaciliteter och konsolideras vid myndighetsgodkännande. 
Transaktionsvärdet motsvarar en hög ensiffrig EBITDA multipel exklusive synergier. 

NIPD är ett ledande innovativt bioteknikföretag baserat på Cypern, verksamt inom design, 
utveckling, produktion och tillhandahållande av lösningar för genetisk in vitro testning. NIPD:s 
egenutvecklade teknologiplattform och bioinformatik lösningar täcker alla typer av genetiska 
tillstånd i det mänskliga genomet och gäller många tillämpningar från rutin-DNA-analys till 
komplexa, proprietära icke-invasiva testlösningar som NIPT (icke-invasiv fosterdiagnostik) 
och Liquid Biopsy (vätskebiopsi). Avancerade genetiska tester tillhandahålls i över 30 länder 
i Europa, Asien och Afrika.  

NIPDs teknologi och expertis inom prenatal testning kompletterar och utökar Medicovers 
utbud inom genetik på dess marknader medan NIPDs geografiska räckvidd tillåter Medicover 
att penetrera nya marknader snabbare med ett kombinerat produkterbjudande.  

NIPDs laboratorier är acckrediterade av CAP och certifierade enligt CLIA- och ISO-
standarder. Antalet anställda uppgår till 170 och nettoomsättningen för 2020 var 16,2 MEUR. 

“NIPDs egenutvecklade teknologiplattform tillsammans med deras erfarna experter och 
Medicover Genetics toppmoderna teknologi tar oss ett steg närmare att bli en internationell 
marknadsledare inom genetisk diagnostik,” säger Fredrik Rågmark, CEO, Medicover. 

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations 
070 303 3272 
hanna.bjellquist@medicover.com 

 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2021, 
kl. 08.00 CET. 
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