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Kiadis geeft ‘holdback’-aandelen uit aan voormalige Cytosen-aandeelhouders 

 

DIT DOCUMENT IS EEN VERTALING VAN EEN OORSPRONKELIJK IN DE ENGELSE TAAL 
OPGESTELD PERSBERICHT EN WORDT UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN 
VERSTREKT. IN GEVAL VAN VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE VERSIES PREVALEERT DE 
ENGELSE TEKST. AAN DE VERTALING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. 
 

Dit is een persbericht van Kiadis Pharma N.V. (Kiadis) ingevolge het bepaalde in de artikelen 5 leden 4 

en 5 en 6 lid 2 van het Nederlandse Besluit openbare biedingen Wft in verband met het voorgenomen 

openbaar bod door Sanofi op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Kiadis. 

Deze aankondiging vormt geen aanbod of een uitnodiging voor een aanbod om effecten te kopen of erop 

in te schrijven. Elk bod zal uitsluitend worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht dat is 

goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten en erkend door de Belgische Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of 

gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, de Verenigde Staten, Canada en Japan of in enig ander 

rechtsgebied waarin een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. 

 

Amsterdam, 7 december 2020 - Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis” of de “Onderneming”) (Euronext 

Amsterdam en Brussel: KDS), maakt bekend dat, na de aankondiging op 2 november 2020 dat Kiadis 

en Sanofi voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt over een bod van Sanofi op Kiadis, de 

Nederlandse openbare biedingsregels Kiadis verplichten om in een persbericht alle transacties van Kiadis 

met betrekking tot de gewone aandelen in haar kapitaal openbaar te maken. Dienovereenkomstig doet 

Kiadis de onderstaande bekendmaking. 

 

Kiadis zal vandaag 267.012 gewone aandelen Kiadis met een nominale waarde van € 0,10 uitgeven aan 

voormalige aandeelhouders van CytoSen Therapeutics Inc. (“CytoSen”) op basis van de overeenkomst 

die is gesloten met betrekking tot de overname van CytoSen door Kiadis in juni 2019. Deze zogeheten 

‘holdback’-aandelen werden voorwaardelijk vastgelegd in de overnameovereenkomst onder voorbehoud 

van het verstrijken van een periode van 18 maanden voor schadeloosstelling en andere claims, welke 

periode afliep op 5 december 2020. In overeenstemming hiermee zal Kiadis het gerelateerde aantal 

aandelen vandaag uitgeven aan de voormalige CytoSen-aandeelhouders. 

 

Na de uitgifte van de 267.012 gewone aandelen bedraagt het totaal aantal geplaatste en uitstaande 

gewone aandelen Kiadis 40.308.501. De gewone aandelen die zijn uitgegeven aan de voormalige 

aandeelhouders van CytoSen die hieronder worden vermeld, vertegenwoordigen 0,0066% van de 

uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Kiadis. 

 

De voormalige aandeelhouders van CytoSen die ‘holdback’-aandelen zullen ontvangen, zijn: 

Aandeelhouder Holdback-aandelen uit te geven 

McKee Revocable Trust 63.969 

KLM Investment Trust  58.393 

HLJ Investments Series, LLC - CytoSen 31.682 

Salim Family Enterprises, Ltd. 16.713 

JNS Capital Investments LLC  14.081 

McKee Family Foundation 9.362 

Mr. Corneliuson 9.152 

Mr. Lee 9.040 
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Mr. Jameson  6.748 

Mr. and Mrs. Ciurea  5905 

Ms. Altomare  4.499 

Ms. Copik 4.499 

Mr. Igarashi 4.499 

Mr. Martinuc 4.499 

Lewen/Cooper Investments, Ltd.  3.520 

UCF Research Foundation, Inc. 3.292 

Mr. Oyer 2.999 

Werker Beleggingsmaatschappij B.V. 2.999 

BGL Series, LLC - CS Series 2.113 

Mr. McMahon 2.113 

CiMaas B.V. 1.500 

Mr. Berman 1.408 

Mr. Smith 1.408 

Mr. Bos 1.407 

Mr. Wilson  1.212 

 

 

Voor meer informatie: 

Kiadis: 

Maryann Cimino, Sr. Manager, Corporate Affairs 

Tel: +1 (617) 710-7305 

m.cimino@kiadis.com 

 

  

Kiadis Media Relations Contacten 

LifeSpring Life Sciences Communication: 

Leon Melens (Amsterdam) 

Tel: +31 538 16 427 

kiadis@lifespring.nl 

 

Optimum Strategic Communications: 

Mary Clark, Supriya Mathur 

Tel: +44 203 950 9144 

kiadis@optimumcomms.com 

  

   

Over Kiadis 

Kiadis is opgericht in 1997 en heeft zich ontwikkelt tot een volledig geïntegreerd biofarmaceutisch bedrijf 

dat zich richt op de ontwikkeling van innovatieve therapieën voor patiënten met levensbedreigende ziekten. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en Kiadis is tevens actief in de Verenigde Staten. Het bedrijf 

heeft een revolutionaire benadering, waarbij de natuurlijke kracht van het collectieve menselijke 

immuunsysteem benut wordt om de beste cellen voor bescherming van het leven te verkrijgen. 

 

Kiadis is sinds 2 juli 2015 onder het symbool KDS genoteerd aan de beurzen van Euronext Amsterdam en 

Euronext Brussels. Meer informatie vindt u op www.kiadis.com. 

 

 

 

Kiadis Toekomstgerichte Uitspraken 
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Dit persbericht bevat een aantal uitspraken, overtuigingen en meningen die toekomstgericht zijn, die de 

huidige verwachten en projecties van Kiadis, of, indien van toepassing, van Kiadis ’ functionarissen over 

toekomstige gebeurtenissen weerspiegelen. Toekomstgerichte uitspraken brengen naar hun aard een aantal 

bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en assumpties met zich mee, die ertoe kunnen leiden dat de 

werkelijke resultaten, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen 

wezenlijk verschillen van die uitgedrukt, verwacht of geïmpliceerd zijn in de toekomstgerichte verklaringen. 

Deze risico's, onzekerheden en aannames kunnen een negatief effect hebben op de uitkomst en financiële 

effecten van de plannen en gebeurtenissen die hierin worden beschreven. Een veelvoud aan factoren, 

inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in de vraag, regelgeving, concurrentie en technologie, kunnen 

ervoor zorgen dat werkelijke gebeurtenissen, prestaties, prestaties of resultaten aanzienlijk verschillen van 

enige verwachte of impliciete ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht met betrekking 

tot trends of activiteiten uit het verleden mogen niet worden opgevat als een verklaring dat dergelijke trends 

of activiteiten zich in de toekomst zullen voortzetten. Dientengevolge, wijst Kiadis uitdrukkelijk elke 

verplichting af om updates of herzieningen van toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht vrij te geven 

als gevolg van enige verandering in verwachtingen of projecties, of enige verandering in gebeurtenissen, 

voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn 

gebaseerd. Kiadis noch zijn adviseurs of vertegenwoordigers noch enige van zijn dochterondernemingen of 

de functionarissen of werknemers garanderen dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan 

dergelijke toekomstgerichte verklaringen vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige 

verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen in dit 

persbericht of het feitelijk optreden van de verwachte of impliciete ontwikkelingen. U dient geen overmatig 

vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, die slechts gelden op de datum van dit persbericht. 

 


