Pressmeddelande den 29 april 2020

Genovis förvärvar samtliga aktier i QED Bioscience Inc. USA
Genovis har idag förvärvat samtliga aktier i det privatägda bolaget QED Bioscience Inc. (QED),
baserat i San Diego, USA. Genovis genomför förvärvet genom kontant betalning som inklusive
transaktionskostnader uppgår till cirka 20 MSEK. Med ett breddat produktutbud och en större
marknad bedömer bolaget att förvärvet ger goda förutsättningar att ta en större del av
marknaden inom antikroppsmärkning och tillhörande kontraktsforskning.
Genom förvärvet får Genovis en väletablerad leverantör av högkvalitativa antikroppar och ett dedikerat
team med lång erfarenhet från framtagning av antikroppar för forsknings- och diagnostikmarknaden
samt en kundbas för Genovis antikroppsmärkningsteknologi GlyCLICK®. Genovis har för avsikt att
behålla nyckelpersoner inom QED för att säkra kompetens och kontinuitet i verksamheten.
Genovis strategi
Genovis har sedan 2015 arbetat tillsammans med QED och förvärvet är ett naturligt steg som följer
Genovis uttalade strategi att expandera produktportföljen inom nya applikations- och affärsområden.
QED har över 2000 antikroppar i produktportföljen och det finns flera tydliga synergier framförallt för
antikroppsmärkningsteknologin GlyCLICK. Precis och exakt märkning av antikroppar efterfrågas
alltmer inom forskningsmarknaden.
Motiv och möjligheter
Förvärvet innebär att Genovis kommer att få en fysisk bas med laboratorielokaler i ett av USA:s mest
intressanta områden för forskning och utveckling av biologiska läkemedel. Genovis erhåller
omedelbart en produktportfölj av antikroppar och en kundbas som kan skapa ytterligare affärsvärde i
kombination med Genovis övriga produkter. Med ett breddat produktutbud och en större marknad
bedömer bolaget att förvärvet ger goda förutsättningar att ta en större del av marknaden inom
antikroppsmärkning och tillhörande kontraktsforskning.
Indikativ finansiell påverkan på rullande 12 månader 2019-04-01 – 2020-03-31
(kSEK)
Nettoomsättning
EBITDA*
EBIT*

Genovis
60 093
11 374
7 588

QED
17 840
2 439
2 431

Totalt
77 933
13 813
10 019

* Exklusive kostnader av engångskaraktär för förvärv och avyttring

Ovanstående finansiella information är enbart att betrakta som illustrativ och inkluderar inga
samordningsvinster, integrationskostnader eller avskrivningar av övervärde som ett resultat av
förvärvsanalysen. Den ovan presenterade finansiella informationen har inte granskats eller reviderats
av Genovis revisorer och utgör inte en proformaredovisning.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, vd Genovis AB
Tel: 046-10 12 33, E-post: fredrik.olsson@genovis.com
Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för
utveckling av framtidens läkemedel. Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes™
över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av
biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc.
(USA). Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified
Adviser åt Bolaget, certifiedadviser@penser.se, tel: 08-463 83 00.

