
Adelis Equity Partners +46 (0)8 525 200 00 

 

Regeringsgatan 20 

111 53 Stockholm 

Sweden 

 

  
 

 

 

26 elokuuta, 2020 

Adeliksen salkkuyhtiö SSI Diagnostica ostaa 
Yhdysvaltalaisen CTK Biotechin ja luo johtavan 
globaalin toimijan pikadiagnostiikassa 
SSI Diagnostican in vitro-diagnostiikkaliiketoiminnalla (IVD) on ollut vahva kehitys 
kansainvälisillä markkinoilla Adelis Equity Partners Fund I AB:n (Adelis) omistusaikana 
vuodesta 2016 lähtien. Kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseksi, SSI Diagnostica ostaa 
Yhdysvaltalaisen IVD-yhtiön CTK Biotechin. Fuusio luo merkittävän keuhko- ja trooppisiin 
sairauksiin keskittyvän potilaskeskeisen pikadiagnostiikkatoimijan. Fuusioidulla yhtiölla tulee 
olemaan vahva tuotanto ja tuotekehitys, mikä näkyi sen reagoinnissa Covid 19 kriisiin.  
 
CTK Biotech on IVD-yhtiö, joka valmistaa ja jakaa pikatestejä etenkin Etelä-Amerikassa, Aasiassa 
ja Afrikassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee San Diegossa ja sillä on iso huippumoderni 
tuotantolaitos Pekingissä. CTK Biotechin liikevaihto oli noin 26 miljoonaa dollaria vuonna 2019 
ja sen odotetaan kasvavan vahvasti vuonna 2020.  
 
“CTK Biotechin tuotekehitys on erittäin vahva, mikä näkyi yhtiön reagoinnissa Covid 19 kriisiin. 
Lisäksi, heidän tuotanto on erittäin tehokas sekä korkealaatuinen ja meidän yhdistetty 
jakeluverkosto tulee olemaan erittäin vahva”, sanoo tuleva toimitusjohtaja Søren Skjold 
Mogensen. Poistuva toimitusjohtaja Patrik Dahlen jatkaa “Olemme työstäneet tätä transaktiota 
pitkään. Olemme etsineet kumppania jolla on vahva asema tartuntatautien pikatestauksessa 
sekä osaaminen monoklonaalisissa vasta-aineissa. CTK:n ja meidän toiminnot täydentävät 
toisiaan erinomaisesti”. Patrik Dahlen lopettaa toimitusjohtajana transaktion yhteydessä ja liittyy 
yhtiön hallitukseen.  
 
Rasmus Molander Adelikseltä lisää ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä SSI Diagnostican 
kehitykseen omistusaikanamme. Pohjoismaissa on vahva life science osaaminen mutta harva 
diagnostiikkayhtiö on onnistunut kansainvälisesti. Luomme nyt kansainvälisen kasvuyrityksen, 
jonka liikevaihdon ennustetaan ylittävän 80 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja jolla on kaikki 
kansainvälisen menestystarinan ainekset” 
 
Dr. Catherine Chen, CTK Biotechin toimitusjohtaja ja perustaja sanoo “Olemme innoissame 
fuusiosta SSI Diagnostican kanssa. SSI Diagnostica on pitkän historian omaava tunnettu yhtiö ja 
sillä on vahva perusta tartuntatautien tutkimuksessa. Olemme ylpeitä, että olemme onnistuneet 
rakentamaan CTK Biotechistä kansainvälisen diagnostiikkayhtiön. Olemme yhdessä 
perustajakumppanini Dr. Wushanin ja Dr. Pandin kanssa tehneet valtavasti töitä päästäksemme 
tähän pisteeseen”. Dr. Chenistä tulee uuden konsernin tieteellinen johtaja ja hän liittyy yhtiön 
hallitukseen.  
 
CTK Biotech on kehittänyt yhden markkinoiden luotettavimmista Covid 19 vasta-ainetesteistä. 
Testi antaa vastauksen 15 minuutissa. Yhtiöllä on myös muita Covid 19 testejä, kuten antigeeni ja 
PCR, kehityksen alla.  
 
Transaktio edellyttää tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä. 

Lisätietoa: 

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, +46 70 823 74 33, rasmus.molander@adelisequity.com  
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SSI Diagnostica 

SSI Diagnostica oli aiemmin itsenäinen yksikkö Statens Serum Institutissa, joka on Tanskan 

terveysministeriön alaisuudessa toimiva yritys. Yhtiö on in vitro diagnostiikkatuotteiden johtava kehittäjä, 

valmistaja ja jakelija mikrobiologisille laboratoroille ja lääkeyhtiöille maailmanlaajuisesti. SSI Diagnostica 

myy korkealaatuisia antiseerumeita, pikatestejä ja muita diagnostiikkatuotteita. Yhtiön toimipaikkana on 

Hillerød Tanskassa ja se työllistää yli 110 henkilöä. Lisätietoja osoitteesta www.ssidiagnostica.com. 

Adelis Equity Partners 

Adelis on aktiivinen arvonluonnin partneri keskisuurissa pohjoismaisissa yrityksissä. Adelis perustettiin 2013 

päämääränään nouseminen johtavaksi pohjoismaisiin keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi 

pääomasijoitusyhtiöksi. Adelis on perustamisestaan lähtien ollut segmenttinsä aktiivisimpia yhtiöitä 23 

sijoituksellaan ja yli 70 lisäyritysostollaan. Adelis hallinnoi kahden rahaston kautta noin 1 miljardin euron 

pääomaa. Lisätietoa osoitteesta www.adelisequity.com. 

 


