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Adelis porteføljeselskap SSI Diagnostica danner 
ledende global aktør innenfor hurtigdiagnostikk 
gjennom oppkjøp av amerikanske CTK Biotech  
Etter at SSI Diagnostica ble kjøpt av Adelis Equity Partners Fund I AB (Adelis) i 2016 har 
selskapet hatt en sterk utvikling innenfor in vitro-diagnostikk (IVD), særlig internasjonelt. For 
å akselerere den internasjonelle veksten ytterligere kjøper SSI nå det amerikanske IVD-
selskapet CTK Biotech. Sammenslåingen skaper sterk global spiller innenfor pasientnær 
diagnostikk for luftveissykdommer og tropesykdommer. Det nye sammenslåtte selskapet 
har en meget sterk produktutvikling- og produksjonskapasitet, noe som blant annet 
illustreres gjennom den innsatsen selskapene har gjort i forbindelse med Covid-19 
pandemien. I forbindelse med transaksjonen får selskapet ny administrerende direktør. 
 
CTK Biotech er et IVD-selskap som produserer og distribuerer hurtigtester med fokus på de 
latinamerikanske, asiatiske og afrikanske markedene. Selskapet har hovedkontor i San Diego og 
har en større moderne fabrikk i Beijing. Selskapet omsatte 26 millioner dollar i 2019 men 
forventer å vokse kraftig i 2020.   
 
”CTK Biotech er meget dyktige på produktutvikling og høykvalitativ produksjon, noe som 
illustreres av deres raske respons på covid-19 pandemien der CTK har utviklet og produsert en 
hurtigtest for Covid-19 antikropper som brukes i mange land. Sammenslåingen av selskapene 
vil også gi oss et meget sterkt kombinert distribusjonsnettverk” sier påtroppende adm. dir. i SSI 
Diagnostica Søren Skjold Mogensen, nåværende Chief Commercial Officer i SSI. Avtroppende 
adm. dir. Patrik Dahlen legger til: “Dette oppkjøpet har vi jobbet med lenge. Vi har letet etter en 
partner med et sterkt tilbud innenfor hurtigdiagnostikk av smittsomme sykdommer, og med 
teknologi og kunnskap innenfor monoklonale antikropper. I CTK har vi funnet den rette 
kombinasjonen med SSI, våre selskaper kompletterer hverandre veldig godt”. Patrik Dahlen vil i 
forbindelse med transaksjonen slutte som administrerende direktør og gå inn i styret i det nye 
selskapet.  
 
Rasmus Molander på Adelis sier: «Vi er meget fornøyde med utviklingen til SSI Diagnostica 
under vårt eierskap. Dette oppkjøpet skaper et internasjonelt diagnostikkselskap med 
omsetning på over 600 millioner danske kroner i 2020, og enda bedre forutsetninger for 
fortsatt internasjonell vekst.» 
 
Dr. Catherine Chen, som er CEO og medgründer av CTK Biotech, sier: “Vi er meget fornøyde og 
glade for at vi skal slå oss sammen med SSI Diagnostica, som er velkjent selskap i bransjen med 
en lang historie og dyp kompetanse innenfor infeksjonssykdommer. Vi er stolte over å ha 
utviklet CTK Biotech til et internasjonalt diagnostikkselskap. Vi gründere, Dr Wushan, Dr Pandi 
og jeg, har jobbet hardt for å nå dit vi er i dag”. Dr. Chen blir Chief Scientific Officer og 
styremedlem i det nye selskapet.  
 
CTK Biotech har utviklet en av de mest presise covid-19 hurtigtestene som er tilgjengelige på 
markedet i dag, som gir et testresultat på bare 15 minutter. Selskapet har ytterligere covid-19 
tester under utvikling, inkludert antigen og PCR.  
 
Transaksjonen er vilkåret av regulatorisk godkjennelse. 
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SSI Diagnostica 

SSI Diagnostica var tidligere en selvstendig selskapsenhet under Statens Serum Institut (SSI), som tilhører 

det danske helsedepartementet. SSI Diagnostica er i dag en ledende nordisk produsent og distributør av in 

vitro-diagnostikk produkter og leverer til laboratorier for medisinsk mikrobiologi samt globale 

farmavirksomheter. SSI Diagnostica selger antisera av høy kvalitet, hurtigtester samt andre diagnostiske 

produkter. Virksomheten er lokalisert i Hillerød og har mer enn 110 ansatte. 

 

For mer informasjon se www.ssidiagnostica.com. 

Adelis Equity Partners 

Adelis er en aktiv partner for verdiskaping i mellomstore nordiske selskaper. Adelis ble grunnlagt i 2012 

med mål om å bli det ledende aktive eierfondet med fokus på investeringer i mellomstore unoterte 

selskaper i Norden. Siden 2013, da selskapets første fond ble reist, har Adelis vært en av de mest aktive 

eierfondene i sitt segment med 23 investeringer og mer enn 70 tilleggsinvesteringer. Adelis forvalter i dag 

cirka 10 milliarder kroner. For mer informasjon se http://adelisequity.com/nb/ 

 


