INFORMATION ANGÅENDE BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I EQL PHARMA AB
Budpliktsbudet
Den 19 mars 2019 offentliggjorde Fårö Capital ett budpliktsbud till aktieägarna i EQL Pharma om förvärv av aktier som inte
redan innehas av Budgivaren. Aktierna i EQL Pharma är noterade på Spotlight Stock Market under kortnamn ”EQL”. Fårö
Capital erbjuder 12,00 SEK kontant för varje aktie i EQL Pharma.
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Jämfört med stängningskursen på Spotlight den 18 mars 2019, den sista handelsdagen före offentliggörandet av
Budpliktsbudet, motsvarar Budpliktsbudet en premie om cirka 11 procent, samt en premie om cirka 9 procent
jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Spotlight under de sista 20 handelsdagarna före
offentliggörandet av Budpliktsbudet,
Fårö Capital äger per dagen för offentliggörandet av budet cirka 30 procent av aktierna och rösterna i EQL Pharma,
Budpliktsbudet kommer att finansieras med tillgängliga medel i Fårö Capital,
Acceptperioden inleds den 22 mars 2019 och avslutas den 25 april 2019,
Utbetalning av likvid sker veckovis under acceptfristen.
Budpliktsbudets totala värde uppgår till cirka 244,1 MSEK.

Acceptfristen för Budpliktsbudet löper från och med den 22 mars 2019 och avslutas den 25 april 2019. Beräknad likviddag är
i början av maj 2019, under förutsättning att samtliga villkor för Budpliktsbudet har uppfyllts eller frånfallits före den
tidpunkten. Courtage kommer ej att utgå i samband med Budpliktsbudet.

Bakgrund och motiv till Budpliktsbudet
EQL Pharma grundades 2006 och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt
likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande 12 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen
konkurrens bortsett från originalläkemedlet) på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en pipeline av
ytterligare nisch-generika. Målbolaget är noterat på Spotlight.
Fårö Capital har den 19 mars 2019 förvärvat 332 000 aktier vilket motsvarar cirka 1,1 % i EQL Pharma, vilket föranleder
budplikt eftersom Fårö Capitals ägandeandel i EQL Pharma därmed överstiger 30 % av röster och kapital. Erbjudandet
motiveras inte av någon ambition hos Fårö Capital att förvärva hela EQL Pharma. Fårö Capital planerar inte att efter
Erbjudandet verka för några väsentliga förändringar i EQL Pharma. Inga förändringar planeras heller avseende EQL Pharmas
ledning och andra anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där
Bolaget bedriver verksamhet. Budet föranleds således endast av de legala krav som uppstått i och med ovannämnda förvärv.

Anmälan
För anmäla accept av budet, vänligen kontakta din bank/förvaltare. För mer information se: www.sedermera.se/sv/uppdrag.

BUDPLIKTSBUDET I SAMMANDRAG
Budgivare: Fårö Capital AB.

Målbolag: EQL Pharma AB.

Vederlag per aktie: För varje aktie i EQL erbjuds 12,00
SEK kontant.

Rådgivare

Acceptperiod: 22 mars – 25 april 2019.

Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med budpliktsbudet
(www.sedermera.se). Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare i samband med budpliktsbudet (www.mcl.law).

Beräknad likviddag: XX MÅNAD 2019.

Sedermera Fondkommission är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera erbjuder ett brett sortiment av tjänster för bolag som
befinner sig i fas antingen inför, under eller efter notering på reglerad marknad eller multilateral handelsplattform (MTF). Organisationen består av cirka 24 personer och huvudkontoret
är placerat i Malmö. Sedermera arbetar som rådgivare och samarbetspartner till ett stort antal noterade och onoterade bolag.

