OssDsign slutför förväret av det skotska benersättningsföretaget
Sirakoss
OssDsign AB (publ) har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av Sirakoss Ltd. Transaktionen offentliggjordes
genom pressmeddelande den 3 november 2020.
OssDsign har förvärvat samtliga utestående aktier i Sirakoss i en kontant transaktion. Köpeskillingen om 11 miljoner USD, exklusive
överenskomna milestones- och royaltybetalningar, är uppdelad i tre kontanta delbetalningar, varav den första delbetalningen om 5 miljoner
USD nu har erlagts av OssDsign. Förvärvet har finansierats genom den riktade nyemission om cirka 65 miljoner kronor före
transaktionskonstnader som OssDsign genomförda den 3 november 2020. De två återstående delbetalningarna om vardera 3 miljoner USD
ska erläggas den 30 juni respektive den 31 december 2021.
För ytterligare information:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
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Epost: morten.henneveld@ossdsign.com
Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB är OssDsign’s Certified Adviser.
Kontaktinformation: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, Tel: +46 (0)8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se.
Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.
Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och
ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud
av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan
kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.
Om Sirakoss
Sirakoss utvecklar nanosyntetiska ersättningsmaterial för att underlätta total benbildning och förbättrad patientläkning. Sirakoss
benerättningsmaterial utnyttjar avancerad patenterad förståelse för nanostrukturer och kemi för att katalysera snabbare beneregenerering
kopplat med total resorption av ersättningsmaterialet. Sirakoss grundades 2011 som en avknoppning från universitetet i Aberdeen och bygger
på professor Iain Gibsons forskning Sirakoss har finansierats av ledande riskkapitalfirman Epidarex Capital (www.epidarex.com) samt Scottish
Investment Bank, som är en del av Scottish Enterprise, tillsammans med bidrag från Innovate UK.

