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HIERONDER VOLGT EEN VERTALING VAN HET OORSPRONKELIJK IN DE ENGELSE TAAL 

OPGESTELDE PERSBERICHT EN DEZE VERTALING 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 gezamenlijk persbericht van Sanofi Foreign Participations B.V. (de “Bieder”), Sanofi (“Sanofi”) 

en Kiadis Pharma N.V. (“Kiadis”), conform de bepalingen van artikel 4 lid 1, artikel 10 lid 1 en 3, en artikel 

18 lid 3 van het Nederlandse Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”) in verband met het voorgenomen 

openbaar bod door de Bieder op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Kiadis 

(het "Bod"). Deze aankondiging vormt geen aanbod, of een uitnodiging voor een aanbod, om effecten te 

kopen of erop in te schrijven. Elk bod zal alleen worden gedaan door middel van het biedingsbericht 

gedateerd 10 februari 2021 (het “Biedingsbericht”), goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten 

(de “AFM”) op 10 februari 2021 en erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op [11 

februari 2021], dat vanaf vandaag beschikbaar is. Deze aankondiging is niet bedoeld voor vrijgave, 

publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, in of naar, direct of indirect, enig rechtsgebied waarin een 

dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. 

 

Sanofi brengt aanbevolen bod in contanten uit op alle aandelen Kiadis 

 

Hoofdpunten van het Bod 

• Sanofi lanceert een aanbevolen bod in contanten 

• De aanmeldingstermijn loopt van 15 februari 2021 tot 12 april 2021 

• Biedprijs bedraagt EUR 5,45 in contanten (cum dividend) (de “Biedprijs”) voor elk geplaatst en 

uitstaand gewoon aandeel in het kapitaal van Kiadis (de “Aandelen”) 

• De Biedprijs vertegenwoordigt een aantrekkelijke premie van 272% ten opzichte van de slotkoers 

per Aandeel op 30 oktober 2020, de dag voorafgaand aan de aankondiging van het Bod 

• De infrastructuur en capaciteiten van Sanofi zullen worden aangewend om de ontwikkeling van 

de pijplijn van Kiadis ten voordele van patiënten te bevorderen  

• De Besturen van Kiadis ondersteunen het Bod en bevelen het unaniem aan. Zij zijn van mening 

dat de Transactie in het beste belang is van Kiadis, het bestendige succes van de onderneming 

en haar belanghebbenden, mede gezien de risico's en onzekerheden van de alternatieven die 

voor Kiadis beschikbaar zijn 

• In totaal is ongeveer 36,6% van de uitgegeven en uitstaande Aandelen, berekend op een volledig 

verwaterde basis (fully diluted), onherroepelijk toegezegd onder het Bod 

• Kiadis houdt een buitengewone aandeelhoudersvergadering (de "BAVA") op 30 maart 2021 om 

10:00 uur CET  

• Het Bod is afhankelijk van het vervullen van de Biedingsvoorwaarden zoals uiteengezet in het 

Biedingsbericht, inclusief een minimumacceptatieniveau van 95% van de Aandelen, te verlagen 

tot 80% indien de Aandeelhouders op de BAVA de Herstructurering na de Aanbieding goedkeuren 

 

Parijs, Frankrijk en Amsterdam, Nederland, [12] februari 2021 – Sanofi (Euronext: SAN en NYSE: 

SNY) en Kiadis (Euronext Amsterdam en Brussels: KDS), kondigen gezamenlijk aan, met verwijzing 

naar de publicatie van het Biedingsbericht vandaag, dat de Bieder een aanbevolen bod in contanten doet 

aan alle houders van Aandelen (de “Aandeelhouders”) om hun Aandelen te verwerven tegen een 

biedprijs van EUR 5,45 (cum dividend) in contanten per Aandeel (het “Bod”), zoals aangekondigd op 2 

november 2020. In totaal is 36,6% van de uitstaande Aandelen op volledige verwaterde basis thans 
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toegezegd onder het Bod. De raad van bestuur van Kiadis (de “Raad van Bestuur”) en de raad van 

commissarissen van Kiadis (de “Raad van Commissarissen” en tezamen met de Raad van Bestuur, de 

“Kiadis Besturen”) steunen het Bod unaniem en bevelen het aan. Definities die niet in dit persbericht zijn 

omschreven, hebben de betekenis zoals uiteengezet in het Biedingsbericht.  

 

Timing en documentatie ten aanzien van het Bod 

De Aanmeldingstermijn vangt aan om 09:00 uur CET op 15 februari 2021 en eindigt, tenzij de 

Aanmeldingstermijn wordt verlengd, om 17:40 uur CET op 12 april 2021. De afronding van het Bod wordt 

momenteel voorzien in het tweede kwartaal van 2021.  

 

Het Biedingsbericht alsmede de Standpuntbepaling (Position Statement), die verdere informatie 

verstrekken aan de Aandeelhouders, inclusief de agenda voor de BAVA, zijn beschikbaar op de website 

van Kiadis (www.kiadis.com).   

 

John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research and Development van Sanofi, zegt, “Wij geloven 

dat het ‘off-the-shelf’ K-NK-celtechnologieplatform van Kiadis een brede toepassing zal hebben tegen 

bloedkanker en vaste tumoren, en synergiën zal creëren met de opkomende immuno-oncologiepijplijn 

van Sanofi, wat ons kansen biedt om potentiële best-in-disease-benaderingen na te streven." 

  

Arthur Lahr, Chief Executive Officer van Kiadis, zegt, “De Kiadis Besturen zijn unaniem van mening 

dat Sanofi de middelen en de financiële kracht heeft om de ontwikkeling van onze NK-cel-producten te 

versnellen ten voordele van patiënten. Wij zijn van mening dat deze transactie een overtuigende waarde-

propositie is voor aandeelhouders en een eerlijke afspiegeling van het potentieel van ons platform en 

onze pijplijn, gezien het risico/rendementsprofiel dat typisch is voor biotech en het kapitaal dat nodig is 

voor de uitvoering van onze ondernemingsplannen.”  

 

Het Bod 

De Bieder brengt het Bod uit om alle Aandelen te verwerven onder de voorwaarden en conform de 

bepalingen en restricties zoals opgenomen in het Biedingsbericht. Aandeelhouders die hun Aandelen 

aanmelden onder het Bod zullen de Biedprijs ontvangen voor elk Aandeel dat voorafgaand aan of op de 

Laatste Dag van Aanmelding op geldige wijze is aangemeld (of op onjuiste wijze is aangemeld, maar 

waarbij de Bieder de aanmelding alsnog heeft aanvaard) (een “Aangemeld Aandeel”); en in het geval 

een Aangemeld Aandeel niet geldig is ingetrokken en wordt overgedragen aan de Bieder.  

De Biedprijs is 'cum dividend'. Dientengevolge, als een uitkering op de Aandelen wordt vastgesteld door 

Kiadis, waarbij de registratiedatum die bepalend is voor het recht op een dergelijke uitkering op of vóór de 

Dag van Overdracht ligt, dan zal de Biedprijs verminderd worden met het volledige bedrag van een dergelijke 

uitkering gedaan door Kiadis per Aandeel (vóór toepassing van enige relevante heffingen).  
 

Rationale van het Bod 

Kiadis’ NK-cel-platform en resulterende therapeutische pijplijn is complementair aan Sanofi’s eigen pijplijn, 

inclusief CD-38 (isatuximab) en de bispecifieke NK-cel programma’s die zich in een vroege fase bevinden. 

Sanofi en Kiadis hebben de intentie om de ontwikkeling en commercialisatie van Kiadis’ traject en pijplijn 

programma’s te versnellen door gebruik te maken van Sanofi’s mondiale infrastructuur en mogelijkheden tot 

onderzoek, CMC, ontwikkeling, productie en commercialisering, alsmede van de financiële kracht van Sanofi. 

Dit zal ertoe leiden dat producten snel en economisch beschikbaar worden voor een brede populatie patiënten 

voor een breed spectrum aan indicaties.  
 

Niet-financiële voorwaarden 

http://www.kiadis.com/
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Kiadis en Sanofi hebben voor een periode van 18 maanden na de Dag van Overdracht overeenstemming 

bereikt over bepaalde niet-financiële voorwaarden, die hieronder worden uiteengezet, onder meer met 

betrekking tot corporate governance, strategie, werknemers, financiering en desinvesteringen.  

 

Strategische rationale  

Door hun ondernemingen te combineren hebben Sanofi en Kiadis de intentie om de ontwikkeling en 

commercialisatie van Kiadis’ traject- en pijplijnprogramma’s te versnellen door gebruik te maken van 

Sanofi’s mondiale infrastructuur en mogelijkheden tot onderzoek, CMC, ontwikkeling, productie en 

commercialisering, alsmede van de financiële kracht van Sanofi. 

 

Sanofi en Kiadis zijn voornemens om een hybride integratiemodel op te zetten met geïntegreerde bedrijfs- 

R&D-activiteiten van Kiadis en Sanofi, waarbij de details zullen worden uitgewerkt afhankelijk van de 

specifieke casus.  

 

Corporate Governance 

Zolang de Aandelen genoteerd blijven aan Euronext Amsterdam, zal Kiadis blijven voldoen aan de huidige 

Nederlandse Corporate Governance Code, met uitzondering van (i) de huidige afwijkingen van de 

Nederlandse Corporate Governance Code en (ii) afwijkingen van de Nederlandse Corporate Governance 

Code die hun basis vinden in de Fusieovereenkomst zoals weergegeven in het Biedingsbericht.  

 

Organisatie / locatie  

Er zullen R&D en CMC-activiteiten plaatsvinden op de kantoren van Kiadis in Amsterdam. 

 

Sanofi richt zich op het behoud van managers en staf op sleutelposities van de Kiadis Groep en dat hen 

passende carrièremogelijkheden worden geboden. 

 

Sanofi koestert een cultuur van excellence, waar gekwalificeerde werknemers een passende opleiding en 

loopbaanontwikkeling worden aangeboden. 

 

Werknemers 

Er zullen geen materiële afvloeiingen plaatsvinden met betrekking tot de werknemers van de Kiadis Groep 

als een direct gevolg van het Bod, en noodzakelijke afvloeiingen zullen deel uitmaken van het proces van 

het Integratiecomité. 

 

De bestaande rechten en baten van de medewerkers van de Kiadis Groep zullen door Sanofi worden 

gerespecteerd, inclusief bestaande rechten en baten onder hun individuele arbeidsovereenkomsten, als 

ook (ten minste) toepassing van het bestaande ontslagbeleid binnen de Kiadis Groep. 

 

Eventuele gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden met inachtneming van alle wettelijke vereisten. 

 

De bestaande pensioenrechten van de huidige en voormalige werknemers van de Kiadis Groep zullen 

door Sanofi worden gerespecteerd.  

 

Na de Dag van Overdracht zal de voordracht, selectie en benoeming van staf voor functies binnen Sanofi’s 

NK-activiteiten plaatsvinden met inachtneming van de toepasselijke regels en gebaseerd op het principe 

“beste persoon voor de functie”, dan wel, indien niet haalbaar of passend, op basis van niet-

discriminerende, eerlijke en bedrijfsmatige transparante criteria.  

 

Minderheidsaandeelhouders 
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De volgende besluiten van de Raad van Commissarissen behoeven de voorafgaande goedkeuring van 

de Raad van Commissarissen met instemming van ten minste één van de Onafhankelijke Leden: 

 

(i) de uitgifte van extra aandelen in het kapitaal van Kiadis tegen contanten zonder voorkeursrechten 

aan minderheidsaandeelhouders van Kiadis; 

 

(ii) het overeenkomen en aangaan van een transactie met een verbonden partij tussen de Bieder of enig 

lid van de Sanofi Groep enerzijds en enig lid van de Kiadis Groep anderzijds of iedere andere 

overeenkomst die niet at arm’s length is aangegaan; 

 

(iii) het voorstel aan de algemene vergadering van aandeelhouders van Kiadis of enige andere besluiten 

die onevenredig afbreuk doen aan de waarde van, of de rechten die samenhangen met de aandelen 

die gehouden worden door de minderheidsaandeelhouders van Kiadis. 

 

Integratiecomité 

De integratie van de overlappende business units van Kiadis en Sanofi zal worden voorbereid door een 

integratiecomité bestaande uit vier leden, van wie er twee senior managers van Kiadis zijn en twee senior 

managers van Sanofi (het “Integratiecomité”). Tot de Dag van Overdracht zal het Integratiecomité 

rapporteren aan het Hoofd R&D van Sanofi en aan de CEO van Kiadis, en na de Dag van Overdracht aan 

het Hoofd R&D van Sanofi. 

 

Financiering 

Het is de bedoeling dat Kiadis op deugdelijke wijze gefinancierd blijft om de continuïteit van de 

onderneming te waarborgen en om de huidige bedrijfsstrategie van Kiadis, inclusief R&D en pijplijn, voort 

te zetten. 

 

Sanofi zal benodigde middelen toewijzen voor Kiadis’ R&D- en CMC-activiteiten. 

 

Corporate governance 

Bij succesvolle voltooiing van het Bod en onder voorbehoud van de goedkeuring van alle relevante 

besluiten op de BAVA, zal de Raad van Commissarissen bestaan uit: 

 

(i) drie personen te benoemen op voordracht van de Bieder, zijnde Frank Nestle, Kripa Ram en Jérémie 

Girard, die niet onafhankelijk zijn van de Bieder in de zin van de Nederlandse Corporate Governance 

Code; en 

 

(ii) Mark Wegter en Rob Soiffer als twee huidige leden van de Raad van Commissarissen die kwalificeren 

als onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code, die in de Raad van 

Commissarissen zitting zullen blijven hebben (met inbegrip van hun opvolgers, de “Onafhankelijke 

Leden”). 

 

Frank Nestle zal optreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. 

 

De Onafhankelijke Leden (of, na hun vervanging, hun opvolgers) zullen in ieder geval tot een jaar na de 

Dag van Overdracht zitting blijven hebben in de Raad van Commissarissen. 

 

Bij succesvolle voltooiing van het Bod en onder voorbehoud van de goedkeuring van alle relevante 

besluiten op de BAVA, zal de Raad van Bestuur bestaan uit Arthur Lahr en Marion Zerlin, die zal worden 

benoemd op voordracht van de Bieder. 
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Aanbeveling door de Besturen  

Na ontvangst van de niet-bindende indicatie van interesse van Sanofi op 16 oktober 2020 zijn de Kiadis 

Besturen regelmatig bijeengekomen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, het proces 

te monitoren en het Bod en de mogelijke alternatieven te bespreken. 

 

De Kiadis Besturen hebben, na uitgebreid juridisch en financieel advies te hebben ingewonnen, alle 

aspecten van het aanbod zorgvuldig overwogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het Bod, fair is voor 

de Aandeelhouders vanuit financieel oogpunt en in het belang van Kiadis en al haar stakeholders, ook 

met inachtneming van de risico’s en onzekerheden van de andere voor Kiadis beschikbare alternatieven. 

 

Dienovereenkomstig ondersteunen de Kiadis Besturen (i) de Transacties, (ii) bevelen de Aandeelhouders 

aan het Bod te aanvaarden en hun Aandelen onder het Bod aan te bieden, en (iii) bevelen zij de 

Aandeelhouders aan voor de Besluiten te stemmen (de “Aanbeveling”). 

 

Buitengewone vergadering van Aandeelhouders van Kiadis 

Vandaag heeft Kiadis een algemene vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen, die zal worden 

gehouden om 10:00 uur CET op 30 maart 2021. Op deze BAVA zal het Bod worden besproken 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 lid 1 van het Bob en zullen de Besluiten worden voorgelegd 

aan de algemene vergadering van Aandeelhouders. 

 

De vereiste informatie voor Aandeelhouders is opgenomen in de Standpuntbepaling, waarin ook de 

oproep en de agenda voor de BAVA zijn opgenomen, en die vanaf vandaag beschikbaar is op de website 

van Kiadis (www.kiadis.com).  

 

Mededingingsvoorwaarde 

Op 9 december 2020 hebben Sanofi en Kiadis gezamenlijk aangekondigd dat de 

mededingingsvoorwaarde voor gestanddoening van het Bod is vervuld.  

 

Financiering van het Bod en Kiadis 

Het Bod waardeert 100% van de Aandelen op ongeveer EUR 308 miljoen.1 De Bieder zal de Biedprijs 

volledig betalen met beschikbare geldmiddelen. 

 

Naar aanleiding van een overeenkomst op hoofdlijnen, overeengekomen op de datum van de 

Fusieovereenkomst, zijn Sanofi Finance Ireland Limited als kredietverstrekker en Kiadis als kredietnemer 

op 13 januari 2021 een kredietfaciliteit overeengekomen (het “Overbruggingskrediet”) voor een 

totaalbedrag van EUR 27.700.000. EUR 20.000.000 van het Overbruggingskrediet, dat Kiadis op 14 

januari 2021 heeft getrokken, is bedoeld voor algemene bedrijfsvoering en werkkapitaaldoeleinden voor 

de Kiadis Groep, teneinde de Kiadis Groep te voorzien in de mogelijkheid haar bedrijfsvoering op de 

normale wijze te kunnen continueren volgend op de ondertekening van de Fusieovereenkomst, vertraging 

in de operaties van de bedrijfsvoering te voorkomen en de continuïteit van de Kiadis Groep te verzekeren. 

Het andere deel van het Overbruggingskrediet van EUR 7.700.000 kan gebruikt worden voor de 

herfinanciering van de schuld onder de Kreos Capital Faciliteiten en voor het aflossen van de 

converteerbare obligatie van Kreos Capital. 

 

Onherroepelijke toezeggingen door Aandeelhouders  

 
1 Op basis van volledige verwatering gebruik makend van de treasury stock method op de datum van de 

Fusieovereenkomst en aangepast voor de waarde van de warrants die konden worden uitgeoefend in aandelen of contant 
betaald gebaseerd op de Black Scholes waarde per de dag onmiddellijk na de dag van de aankondiging van de overdracht 
van zeggenschap. 

http://www.kiadis.com/
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In totaal zijn 36,6% van de uitstaande aandelen op basis van Volledige Verwatering reeds toegezegd 

onder het Bod. 

 

Life Sciences Partners 

Fondsen beheerd door Life Sciences Partners hebben onherroepelijk toegezegd onder gebruikelijke 

voorwaarden, en op voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan en de Fusieovereenkomst niet wordt 

beëindigd, (i) om hun respectievelijke Aandelen aan te melden onder het Bod, wat neerkomt op ongeveer 

12% van het uitstaande aandelenkapitaal van Kiadis op basis van Volledige Verwatering, en (ii) om met 

de Aandelen voor de Besluiten te stemmen op de BAVA. 

 

Houders van 2025 Warrants 

Kiadis heeft vijf klassen van warrants voor de verkrijging van uitgegeven Aandelen (de “Warrants”). 

Overdracht zal een verandering van controle vormen onder de overeenkomsten met betrekking tot de 

Warrants, waarna (i) drie klassen van Warrants zullen vervallen en (ii) twee klassen van Warrants die 

kunnen worden uitgeoefend tot 30 april 2025 (de “2025 Warrants”) door Kiadis van hun houders moeten 

worden gekocht in ruil voor een bedrag in contanten gelijk aan de Black Scholes-waarde van de 

overgebleven niet-uitgeoefende portie van de 2025 Warrants.  

 

In plaats daarvan zijn Kiadis, Sanofi en de houders van de 2025 Warrants overeengekomen, op grond 

van twee afzonderlijke overeenkomsten onder gebruikelijke voorwaarden, en op voorwaarde dat het Bod 

gestand wordt gedaan en de Fusieovereenkomst niet wordt beëindigd: (i) om de uitoefenprijs die de 

houders van de 2025 Warrants moeten betalen voor de uitoefening van de 2025 Warrants aan te passen 

naar EUR 0,38 per Warrant, zodat de netto-opbrengst die de houders van de 2025 Warrants per Warrant 

zullen ontvangen, zijnde EUR 5,07 per Warrant, gelijk is aan de Black Scholes waarde, die anders 

verschuldigd en betaalbaar zou zijn bij de Overdracht van het Bod; (ii) dat de 2025 Warrants zullen worden 

uitgeoefend door de houders daarvan voor de bovengenoemde uitoefenprijs; en (iii) dat de uitoefening 

van de Warrants, de corresponderende Aandelen zullen worden aangemeld onder het Bod tegen betaling 

van de Biedprijs per Aandeel door de Bieder.  

 

Als gevolg hiervan kwalificeren alle Aandelen die zijn uitgegeven en aangemeld in het kader van de 

uitoefening van de 2025 Warrants als Aangemelde en Gecommitteerde Aandelen. De totale toezegging 

van de houders van de 2025 Warrants bedraagt 8,58% van de Aandelen op basis van Volledige 

Verwatering.  

 

Kreos Capital 

Op 30 september 2020 heeft Kiadis een overeenkomst gesloten met Kreos Capital die de uitgifte vormt 

van EUR 5.000.000 9% ‘secured’ converteerbare obligaties van Kiadis.  

 

Kiadis en Kreos Capital zijn overeengekomen dat Kreos Capital zijn volledige converteerbare obligaties 

van EUR 5.000.000 zal converteren naar Aandelen, tegen een uitoefenprijs van EUR 2,00 per Aandeel, 

plus een bijkomend bedrag van EUR 171.014 in rente, ingaande op 15 februari 2021. Bovendien zijn 

Kiadis, Sanofi en Kreos Capital onder gebruikelijke voorwaarden en op voorwaarde dat het Bod gestand 

wordt gedaan en de Fusieovereenkomst niet wordt beëindigd, overeengekomen dat Kreos Capital: (i) met 

zijn Aandelenbelangen voor de Besluiten zal stemmen op de BAVA; en (ii) zich ertoe verbindt om al zijn 

Aandelenbelangen aan te melden onder het Bod tegen betaling van de Biedprijs per Aandeel door de 

Bieder. De onherroepelijke toezegging die Kreos Capital heeft gedaan, heeft betrekking op haar gehele 

aandelenbezit, die na conversie 4,35% van het totale aantal uitstaande Aandelen vertegenwoordigt op 

basis van Volledige Verwatering. 

 

Voormalige aandeelhouders van CytoSen 
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Voormalige aandeelhouders en optiehouders van CytoSen komen, overeenkomstig de overeenkomst die 

is gesloten met betrekking tot de overname van CytoSen door de Vennootschap in juni 2019, in 

aanmerking voor mogelijke toekomstige vergoeding in de vorm van aanvullende Aandelen, na het behalen 

van zes klinische- en regelgevingsmijlpalen, welke mijlpalen naar voren zullen worden gehaald in het licht 

van de verandering van controle over Kiadis, met inachtneming van een kortingsmechanisme (de 

“Mijlpaalaandelen”). 

 

Kiadis, Sanofi en de voormalige aandeelhouders en optiehouders van CytoSen zijn overeengekomen, 

onder gebruikelijke voorwaarden en op voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan en de 

Fusieovereenkomst niet wordt beëindigd: (i) dat de Mijlpaalaandelen naar voren worden gehaald en 

onmiddellijk door Kiadis betaalbaar zijn; en (ii) dat op het moment van het naar voren halen, de 

Mijlpaalaandelen zullen worden aangemeld onder het Bod tegen de Biedprijs. De onherroepelijke 

toezeggingen die zijn afgegeven door de voormalige aandeelhouders en optiehouders van CytoSen 

hebben betrekking op hun volledige Aandelenbezit, wat neerkomt op 11,19% van het totale aantal 

uitstaande Aandelen op basis van Volledige Verwatering. De voormalige aandeelhouders van CytoSen 

zijn ook akkoord gegaan om, met hun huidige Aandelenbezit, voor de Besluiten te stemmen op de BAVA. 

 

Onherroepelijke toezegging door leden van de Kiadis Besturen 

Alle leden van de Kiadis Besturen die Aandelen voor eigen rekening houden, hebben onherroepelijk 

toegezegd om die Aandelen aan te melden onder het Bod en om voor de Besluiten te stemmen op de 

BAVA, op voorwaarde dat (i) het Bod onvoorwaardelijk wordt verklaard, en (ii) de Fusieovereenkomst niet 

wordt beëindigd in overeenstemming met de daarin opgenomen bepalingen. 

 

De fondsen beheerd door Life Sciences Partners, de houders van de 2025 Warrants, Kreos Capital, de 

voormalige aandeelhouders en optiehouders van CytoSen en de relevante leden van de Kiadis Besturen 

hebben geen informatie ontvangen van Sanofi, de Bieder of Kiadis die relevant is voor een Aandeelhouder 

in verband met het Bod anders dan de informatie die in het Biedingsbericht is opgenomen en zullen hun 

Aandelen onder het Bod aanmelden onder dezelfde voorwaarden als de overige Aandeelhouders. 

 

Aanmeldingstermijn 

De aanmeldingstermijn vangt aan om 09:00 uur CET op 15 februari 2021 en eindigt om 17:40 uur CET 

op 12 april 2021 (de termijn, zoals deze van tijd tot tijd kan worden verlengd, de “Aanmeldingstermijn”), 

tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd. De dag waarop de Aanmeldingstermijn eindigt, ongeacht of 

die is verlengd of niet, is de “Laatste Dag van Aanmelding”. 

 

De aanmelding van Aandelen die zijn aangemeld op of voorafgaand aan de Laatste Dag van Aanmelding, 

kan niet worden herroepen, behoudens het recht tot herroeping van enige aanmelding van Aandelen 

gedurende de Aanmeldingstermijn in overeenstemming met de bepalingen artikel 5b lid 5, artikel 15 lid 3 

en 8 en artikel 15a lid 3 van het Bob. 

 

Aanvaarding 

Aandeelhouders worden verzocht om de aanmelding van hun Aandelen bekend te maken via hun 

bewaarder, bank of commissionair, niet later dan op het afsluitingsuur, zijnde 17:40 uur CET op de Laatste 

Dag van Aanmelding (het “Afsluitingsuur”). De relevante bewaarder, bank of commissionair kan een 

eerdere deadline vaststellen voor communicatie door een houder van dergelijke Aandelen, zodat de 

bewaarder, bank of commissionair voldoende tijd heeft om de aanmelding door te geven aan het 

Omwissel- en Betaalkantoor. Aandeelhouders dienen daarom contact op te nemen met hun financiële 

tussenpersoon om informatie te verkrijgen over de deadline voor verzending van instructies aan de 

financiële tussenpersoon door de relevante Aandeelhouder om het Bod te aanvaarden en zich te houden 



                                                                            
  

 8 

aan de data vastgesteld door de financiële tussenpersoon, aangezien deze data kunnen afwijken van de 

data en tijden die in het Biedingsbericht zijn opgenomen.  

 

De tot Euronext Amsterdam en Euronext Brussel aangesloten instellingen (een “Aangesloten Instelling”) 

kunnen de Aandelen uitsluitend aanmelden bij het Omwissel- en Betaalkantoor en alleen in schriftelijke 

vorm. 

 

Met inachtneming van artikel 5b lid 5, artikel 15 lid 3 en 8 en artikel 15a lid 3 van het Bob, vormt de 

aanmelding van Aandelen ter aanvaarding van het Bod een onherroepelijke instructie door de betreffende 

Aandeelhouder aan de Aangesloten Instelling om (i) elke poging tot levering van deze Aandelen tegen te 

houden, zodat op of vóór de Dag van Overdacht geen levering van deze Aandelen uitgevoerd kan worden 

(anders dan enige handeling die vereist is om de levering aan de Bieder te bewerkstelligen), (ii) de 

effectenrekening te debiteren waarop deze Aandelen op de Dag van Overdracht worden aangehouden 

ten aanzien van alle Aangemelde Aandelen, tegen betaling van de Biedprijs voor deze Aangemelde 

Aandelen door het Omwissel- en Betaalkantoor namens de Bieder, en (iii) de levering van deze 

Aangemelde Aandelen aan de Bieder te bewerkstelligen. 

 

Gestanddoening van het Bod 

De verplichting van de Bieder om het Bod gestand te doen is onder voorbehoud van de vervulling van de 

voorwaarden zoals uiteengezet in Sectie 6.6(a) van het Biedingsbericht (Voorwaarden) (de 

“Voorwaarden”). Van de Voorwaarden kan afstand worden gedaan, voor zover toegestaan onder 

toepasselijke regelgeving of bij overeenkomst, zoals uiteengezet in Sectie 6.6(b) van het Biedingsbericht 

(Afstand). Indien de Bieder, Kiadis, of de Bieder en Kiadis, waar relevant, afstand wensen te doen 

(volledig of deels) van een of meer Voorwaarden in overeenstemming met het bepaalde in Sectie 6.6(b) 

van het Biedingsbericht (Afstand), dan zal de Bieder daarvan kennisgeven aan de Aandeelhouders zoals 

voorgeschreven onder toepasselijke regelgeving. 

 

Uiterlijk op de derde werkdag na de Laatste Dag van Aanmelding (deze datum zijnde de Dag van 

Gestanddoening) zal de Bieder vaststellen of aan de Voorwaarden is voldaan, dan wel daarvan afstand 

is gedaan zoals uiteengezet in Sectie 6.6(a) van het Biedingsbericht (Voorwaarden), voor zover 

toegestaan onder toepasselijke regelgeving. Daarnaast zal de Bieder op de Dag van Gestanddoening 

bekendmaken of (i) het Bod gestand wordt gedaan, (ii) het Bod wordt verlengd in overeenstemming met 

artikel 15 van het Bob, of (iii) het Bod wordt beëindigd omdat de Voorwaarden niet zijn voldaan of daarvan 

afstand is gedaan, alles in overeenstemming met in Sectie 6.6 van het Biedingsbericht (Voorwaarden, 

afstand en vervulling). Indien de Bieder het Bod niet gestand doet, zal de Bieder dit besluit toelichten. 

 

Verlenging van de Aanmeldingstermijn 

Indien op de dan geplande Laatste Dag van Aanmelding één of meer Voorwaarden niet zijn vervuld en 

daarvan evenmin afstand is gedaan, mag de Bieder, na overleg met Kiadis en in overeenstemming met 

artikel 15 van het Bob, de Aanmeldingstermijn verlengen, met dien verstande dat (i) de eerste verlenging 

van de Aanmeldingstermijn minimaal twee weken en maximaal tien weken zal zijn gerekend vanaf de dag 

vanaf de oorspronkelijke Laatste Dag van Aanmelding, en (ii) elke volgende verlenging afhankelijk zal zijn 

van het verkrijgen van een vrijstelling van de AFM. 

 

Als de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, waardoor de verplichting op grond van artikel 16 van het Bob 

om openbaar mede te delen of het Bod gestand wordt gedaan wordt uitgesteld, zal uiterlijk op de derde 

werkdag na de oorspronkelijke Laatste Dag van Aanmelding hierover een openbare mededeling worden 

gedaan in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15, leden 1 en 2 van het Bob. Indien de Bieder 

de Aanmeldingstermijn verlengt, zal het Bod aflopen op de uiterste tijd en datum waartoe de Bieder de 

Aanmeldingstermijn heeft verlengd. 
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Gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn blijft elk Aandeel dat reeds is aangemeld en 

waarvan de aanmelding niet is herroepen in overeenstemming met Sectie 5.7 van het Biedingsbericht 

(Recht tot herroepping), aangemeld onder het Bod. De aanmelding van elk Aandeel dat wordt aangemeld 

gedurende een verlenging van de Aanmeldingstermijn kan niet worden herroepen, behoudens het recht 

tot herroeping in overeenstemming met Sectie 5.7 van het Biedingsbericht (Recht tot herroepping).  

 

Overdracht  

Als de Bieder het Bod gestand doen, zal de Bieder de levering van alle Aangemelde Aandelen aanvaarden 

onder de voorwaarden van het Bod. De Bieder zal de Biedprijs betalen voor elk Aangemeld Aandeel dat 

is aangemeld gedurende de Aanmeldingstermijn en is geleverd aan de Bieder door een Aandeelhouder 

aan de Aangesloten Instelling van die Aandeelhouder, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in het 

Biedingsbericht. De bieder zal ieder Aangemeld Aandeel verkrijgen binnen vijf werkdagen volgend op de 

Dag van Gestanddoening (de “Overdracht” en de dag waarop de Overdracht plaatsvindt, de “Dag van 

Overdracht”).  

 

Vanaf de Dag van Overdracht is het niet mogelijk de aanmelding, verkoop of levering te herroepen, te 

ontbinden of te vernietigen van enig Aandeel dat gedurende de Na-aanmeldingstermijn is aangemeld. 

 

Na-aanmeldingstermijn 

Indien de Bieder het Bod gestand doet, zal de Bieder openbaar een na-aanmeldingstermijn aankondigen 

van twee weken om Aandeelhouders die hun Aandelen niet hebben aangemeld tijdens de 

Aanmeldingstermijn de mogelijkheid te geven om hun Aandelen alsnog aan te melden op grond van 

dezelfde bepalingen en onder dezelfde voorwaarden en restricties als het Bod (de “Na-

aanmeldingstermijn”). 

 

De Bieder zal de resultaten van de Na-aanmeldingstermijn, samen met het aantal en het percentage van 

Aandelen dat is aangemeld tijdens de Na-aanmeldingstermijn en het totale aantal en het totale percentage 

wat door hem wordt gehouden, in overeenstemming met artikel 17 lid 4 van het Bob, uiterlijk op de derde 

werkdag na de laatste dag van de Na-aanmeldingstermijn. 

 

Tijdens deze Na-aanmeldingstermijn zal de Bieder doorgaan met het aanvaarden van alle Aandelen die 

op geldige wijze zijn aangemeld (of op gebrekkige wijze, indien de Bieder de ongeldigheid daarvan heeft 

kwijtgescholden) en zal de Bieder betalen voor dergelijke Aandelen zo snel als redelijkerwijs mogelijk na 

de laatste dag van de Na-aanmeldingstermijn en in ieder geval niet later dan op de vijfde werkdag na de 

laatste dag van de Na-aanmeldingstermijn. 

 

Gedurende de Na-aanmeldingstermijn hebben Aandeelhouders niet het recht de aanmelding van 

Aandelen terug te trekken uit het Bod, ongeacht of deze op geldige wijze (of op gebrekkige wijze, indien 

de Bieder de ongeldigheid daarvan heeft kwijtgescholden) zijn aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn 

of tijdens de Na-aanmeldingstermijn. 

 

Vanaf de relevante dag van Overdracht is het niet mogelijk de aanmelding, verkoop of levering te 

herroepen, te ontbinden of te vernietigen van enig Aangemeld Aandeel dat gedurende de Na-

aanmeldingstermijn is aangemeld.  

 

Liquiditeit en beëindiging beursnotering 

De aankoop van Aandelen door de Bieder in het kader van het Bod zal het aantal Aandeelhouders en het 

aantal Aandelen dat anders publiekelijk zou kunnen worden verhandeld, verminderen. Hierdoor kan na 

de Overdracht de omvang van de free float van de Aandelen aanzienlijk zijn verminderd en kunnen de 
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handelsvolumes en de liquiditeit van de Aandelen negatief worden beïnvloed. De Bieder heeft niet de 

intentie de Aandeelhouders voor dergelijke nadelige gevolgen te compenseren. 

 

Indien het Bod gestand wordt gedaan, beogen de Bieder en Kiadis de notering van de Aandelen aan 

Euronext Amsterdam en Euronext Brussel zo snel mogelijk te beëindigen in overeenstemming met de 

toepasselijke regelgeving. Dit kan de liquiditeit en marktwaarde van de Aandelen verder negatief 

beïnvloeden. 

 

Beëindiging van de notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam en Euronext Brussel kan 

geschieden indien de Bieder tenminste 95% van de Aandelen heeft verkregen of op basis van 

Herstructurering na de Aanbieding of enige mogelijke andere maatregelen na Overdracht zoals 

beschreven in het Biedingsbericht. 

 

Verkrijging van 100% 

De bereidheid van Sanofi om de Biedprijs te betalen en de Transacties voort te zetten is gebaseerd op 

de verwerving van 100% van de Aandelen of het geheel van de activa en activiteiten van Kiadis (met 

inbegrip van de gehele onderneming van de Kiadis Groep), de mogelijkheid om de notering van Kiadis te 

beëindigen en de mogelijkheid om de respectievelijke ondernemingen van de Kiadis Groep en de Sanofi 

Groep volledig te integreren en operationele, commerciële, organisatorische, financiële en fiscale 

voordelen te behalen door de combinatie van de partijen. Zulke voordelen zouden niet, of slechts 

gedeeltelijk, behaald kunnen worden als Kiadis zou doorgaan als een zelfstandige entiteit met een 

minderheidsaandeelhouderbestand.  

 

Zoals verder beschreven in het Biedingsbericht, hebben Sanofi en Kiadis een overeenkomst op 

hoofdlijnen bereikt over bepaalde regelingen om het voor de Bieder mogelijk te maken om 100% van de 

Aandelen en/of het volledige eigendom van Kiadis te verwerven zo snel als praktisch mogelijk is na 

voltooiing van het Bod en na vervulling van bepaalde voorwaarden. Een van deze regelingen is de 

Herstructurering na de Aanbieding.  

 

Uitkoopprocedure 

Indien na de Dag van Overdracht en, indien van toepassing, de afwikkeling van de aangeboden Aandelen 

gedurende de Na-Aanmeldingstermijn, de Bieder ten minste 95% van het geplaatste gewone 

aandelenkapitaal van Kiadis houdt, zal de Bieder (i) een wettelijke uitkoopprocedure in gang zetten 

overeenkomstig artikel 2:92a of 2:201a van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) om de houders van Aandelen 

die hun Aandelen niet hebben aangemeld uit te kopen, en/of (ii) een uitkoopprocedure in 

overeenstemming met artikel 2:359c BW om de houders van Aandelen die hun Aandelen niet in het kader 

van het Bod hebben aangemeld uit te kopen (de “Uitkoopprocedure”), tenzij de Bieder ervoor kiest om 

de Herstructurering na de Aanbieding uit te voeren en de Kiadis Besturen ermee instemmen om de 

Herstructurering na de Aanbieding uit te voeren, in welk geval de Herstructurering na de Aanbieding zal 

worden uitgevoerd. 

 

Herstructurering na de Aanbieding 

Onder voorbehoud van (i) de goedkeuring van de relevante Besluiten bij de BAVA, (ii) dat de aangeboden 

Aandelen ten minste 80% en minder dan 95% van het totale geplaatste en uitstaande gewone 

aandelenkapitaal van Kiadis vertegenwoordigen, in elk geval op basis van Volledige Verwatering (de 

“Herstructureringsdrempel”), of een hoger of lager percentage als overeengekomen tussen de Bieder 

en Kiadis, en (iii) het Bod gestand is gedaan, kan de Bieder, na overleg met Kiadis, besluiten om de 

Herstructurering na de Aanbieding voort te zetten, zijnde een verkoop van activa na aanbieding, in welk 

geval Kiadis al zijn activa en passiva zal verkopen en overdragen aan de Bieder tegen betaling van een 

koopprijs die gelijk is aan de Biedprijs (de “Verkoop van Activa”). Na voltooiing van de Verkoop van 
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Activa, zal Kiadis worden ontbonden en vereffend (de “Ontbinding van de Vennootschap”). Op het 

moment van de Ontbinding van de Vennootschap, zullen alle contanten worden uitgekeerd als 

voorafgaande vereffeningsuitkering aan de minderheidsaandeelhouders, voor een bedrag dat zo volledig 

mogelijk gelijk is aan de vergoeding die hun beschikbaar zou zijn gesteld indien zij hun Aandelen hadden 

aangemeld onder het Bod (er zal geen bronbelasting verschuldigd zijn met betrekking tot een dergelijke 

voorafgaande vereffeningsuitkering. 

 

Raadpleeg Sectie 6.11(d) van het Biedingsbericht (Herstructurering na de Aanbieding) voor meer 

informatie. 

 

Indicatieve tijdlijn 

Verwachte datum en tijd  

(alle tijden zijn in CET) 

Gebeurtenis 

09:00 uur, 15 februari 2021 Aanvang van de Aanmeldingstermijn: 

30 maart 2021 BAVA, waarop onder meer het Bod zal worden 

besproken en over de Besluiten zal worden gestemd 

17:40 uur, 12 april 2021  Oorspronkelijke Laatste Dag van Aanmelding:  

Deadline voor Aandeelhouders die Aandelen wensen 

aan te melden, tenzij het Bod wordt verlengd in 

overeenstemming met artikel 15 van het Bob zoals 

beschreven in Sectie 5.10 van het Biedingsbericht 

(Verlenging) 

Niet later dan drie Werkdagen na de 

Laatste Dag van Aanvaarding 

Dag van Gestanddoening: 

De datum waarop de Bieder publiekelijk zal 

aankondigen of het Bod gestand wordt gedaan in 

overeenstemming met artikel 16 van het Bob 

Niet later dan vijf Werkdagen na de Dag 

van Gestanddoening 

Dag van Overdracht: 

De Datum waarop, in overeenstemming met de 

voorwaarden van het Bod, de Bieder de Biedprijs zal 

betalen voor elk Aangeboden Aandeel 

Niet later dan drie Werkdagen na de Dag 

van Overdracht 

Na-aanmeldingstermijn:  

Indien het Bod gestand wordt gedaan, kondigt de 

Bieder een Na-aanmeldingstermijn aan voor een 

periode van twee weken 

 

Aankondigingen 

Iedere verdere aankondiging met betrekking tot het Bod, waaronder begrepen met betrekking tot het 

gestand doen van het Bod en aankondigingen met betrekking tot het verlengen van de 

Aanmeldingstermijn, zal worden gedaan door middel van een persbericht. Ieder persbericht dat wordt 

uitgebracht door de Bieder zal beschikbaar worden gesteld op de website van de Bieder 
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(www.sanofi.com). Ieder persbericht dat wordt uitgebracht door Kiadis zal beschikbaar worden gesteld op 

de website van Kiadis (www.kiadis.com). 

 

Biedingsbericht, Standpuntbepaling en verdere informatie 

De Bieder brengt het Bod uit op grond van de bepalingen en onder de voorwaarden en restricties 

opgenomen in het Biedingsbericht dat vanaf vandaag beschikbaar is. Daarnaast heeft Kiadis, vanaf heden, 

de Standpuntbepaling beschikbaar gesteld, waarin de op grond van artikel 18 lid 2 en Annex G van het 

Bob vereiste informatie is opgenomen in verband met het Bod. 

 

Dit persbericht bevat geselecteerde, beknopte informatie over het Bod en vervangt niet het 

Biedingsbericht en/of de Standpuntbepaling. De informatie in dit persbericht is niet volledig en 

aanvullende informatie is opgenomen in het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling. Aandeelhouders 

worden aangeraden om het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling in detail te lezen en waar nodig 

onafhankelijk advies in te winnen. Daarnaast worden Aandeelhouders aangespoord om met hun eigen 

belastingadviseur te overleggen over de fiscale gevolgen van de aanvaarding of niet-aanvaarding van het 

Bod.  

 

Digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de website van de Bieder 

(www.sanofi.com) en digitale exemplaren van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de website van 

Kiadis (www.kiadis.com). Deze websites maken geen deel uit van, en worden niet door verwijzing 

opgenomen in het Biedingsbericht. Exemplaren van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zijn op 

verzoek ook kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Kiadis en het Omwissel- en Betaalkantoor op de 

onderstaande adressen: 

 

Kiadis  

Kiadis Pharma N.V. 

Paasheuvelweg 25A 

1105 BP Amsterdam 

Nederland 

Omwissel- en Betaalkantoor 

ING Bank N.V. 

Bijlmerdreef 106  

1102 CT Amsterdam  

Nederland 

 

Adviseurs 

Moelis & Company treedt op als financieel adviseur en Allen & Overy LLP (Amsterdam) treedt op als 

juridisch adviseur van Kiadis. Sanofi wordt bijgestaan door PJT Partners (UK) Limited als financieel 

adviseur en NautaDutilh N.V. als juridisch adviseur.  

 

Voor meer informatie: 

 

Kiadis: 

Maryann Cimino, Sr. Manager, Corporate Affairs 

Tel: +1 (617) 710-7305 

m.cimino@kiadis.com 

 

Kiadis Media Relations Contacts 

LifeSpring Life Sciences Communication: 

Leon Melens (Amsterdam) 

Tel: +31 (20) 538 16 427 

lmelens@lifespring.nl 

 

Optimum Strategic Communications: 

Mary Clark, Supriya Mathur 

Sanofi: 

Sanofi Media Relations Contact 

Ashleigh Koss 

Tel.: +1 (908) 205-2572 

ashleigh.koss@sanofi.com  

 

Sanofi Investor Relations Contacts Paris 

Eva Schaefer-Jansen 

Arnaud Delepine 

Yvonne Naughton 

 

http://www.kiadis.com/
http://www.sanofi.com/
http://www.kiadis.com/
mailto:m.cimino@kiadis.com
mailto:lmelens@lifespring.nl
mailto:ashleigh.koss@sanofi.com


                                                                            
  

 13 

Tel: +44 (203) 950 9144 

kiadis@optimumcomms.com 

Sanofi Investor Relations Contacts North 

America 

Felix Lauscher 

Fara Berkowitz 

Suzanne Greco 

 

IR main line: 

Tel.: +33 (1) 53 77 45 45 

ir@sanofi.com 

 

Over Kiadis 

Kiadis is opgericht in 1997 en heeft zich ontwikkeld 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.  

 

Over Sanofi  

Sanofi zet zich in om mensen te ondersteunen in de uitdagingen bij hun gezondheid. Het is een wereldwijd 

biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de menselijke gezondheid. Sanofi voorkomt ziekten met vaccins, 

biedt innovatieve behandelingen om pijn te bestrijden en lijden te verlichten. Sanofi staat achter die paar 

mensen die aan zeldzame aandoeningen lijden en de miljoenen met langdurige chronische ziekten.  

 

Met meer dan 100.000 medewerkers in 100 landen zet Sanofi wetenschappelijke innovatie om in 

gezondheidszorgoplossingen over de hele wereld.  

 

Sanofi, Empowering Life 

 

Disclaimer 

Dit persbericht bevat voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening marktmisbruik 

(596/2014). 

 

De informatie in dit persbericht dient niet als volledig te worden beschouwd. De aankondiging strekt alleen 

ter kennisgeving en bevat geen aanbod, een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om effecten te 

kopen of erop in te schrijven. 

 

De distributie van dit persbericht kan in sommige landen beperkt zijn bij wet of besluit. Om deze redenen 

dienen personen die over dit document komen te beschikken zich te informeren over deze beperkingen 

en deze na te leven. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht sluiten Sanofi en Kiadis elke 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in verband met niet-naleving van dergelijke bepalingen door 

enig persoon. Niet naleving van deze beperkingen kan een schending vormen van de effectenwetgeving 

in de desbetreffende jurisdictie. Sanofi noch Kiadis noch hun adviseurs accepteren enige 

verantwoordelijkheid ten aanzien van schending door enig persoon van deze beperkingen. Ieder 

aandeelhouder van Kiadis die enige twijfel hebben ten aanzien van zijn of haar positie dient zich onverwijld 

door een professionele adviseur te laten adviseren. 

 

Kiadis toekomstgerichte uitspraken 

mailto:kiadis@optimumcomms.com
mailto:ir@sanofi.com
http://www.kiadis.com/
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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. 

 

Sanofi toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals gedefinieerd in de Private Securities Litigation 

Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen die geen 

historische feiten zijn. Deze uitspraken omvatten projecties en schattingen en hun onderliggende 

veronderstellingen, uitspraken over plannen, doelstellingen, intenties en verwachtingen met betrekking 

tot toekomstige financiële resultaten, gebeurtenissen, activiteiten, diensten, productontwikkeling en 

potentie, en uitspraken over toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen worden over het 

algemeen aangeduid met de woorden "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "is van plan" en “schat" en 

soortgelijke uitdrukkingen. Hoewel het management van Sanofi gelooft dat de verwachtingen die worden 

weerspiegeld in dergelijke toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn, worden beleggers gewaarschuwd 

dat toekomstgerichte informatie en verklaringen onderhevig zijn aan verschillende risico's en 

onzekerheden, waarvan vele moeilijk te voorspellen zijn en in het algemeen buiten de controle van Sanofi 

liggen, die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en ontwikkelingen wezenlijk 

verschillen van die uitgedrukt zijn in, of geïmpliceerd zijn of geprojecteerd worden door, de 

toekomstgerichte informatie en verklaringen. Deze risico's en onzekerheden omvatten onder andere 

risico's die verband houden met het vermogen van Sanofi om de overname te voltooien onder de 

voorgestelde voorwaarden of volgens de voorgestelde tijdlijn, de mogelijkheid dat concurrerende 

aanbiedingen zullen worden gedaan, andere risico's die verband houden met het uitvoeren van 

transacties waarbij bedrijven worden gecombineerd, zoals het risico dat de bedrijven niet succesvol zullen 

worden geïntegreerd, dat een dergelijke integratie moeilijker, tijdrovender of duurder kan zijn dan 

verwacht of dat de verwachte voordelen van de overname niet zullen worden gerealiseerd, de 

onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, toekomstige klinische gegevens en 

analyse, inclusief post-marketing, beslissingen van regelgevende instanties, zoals de FDA of de EMA, 

met betrekking tot het al dan niet goedkeuren van een medicijn, hulpmiddel of biologische aanvraag die 

kan worden ingediend voor dergelijke productkandidaten, evenals hun beslissingen met betrekking tot 

etikettering en andere zaken die de beschikbaarheid of het commerciële potentieel van dergelijke 
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productkandidaten, het feit dat productkandidaten, indien goedgekeurd, commercieel niet succesvol 

kunnen zijn, de toekomstige goedkeuring en het commerciële succes van therapeutische alternatieven, 

het vermogen van Sanofi om te profiteren van externe groeimogelijkheden, om gerelateerde transacties 

te voltooien en / of wettelijke goedkeuringen te verkrijgen, risico's verbonden aan intellectueel eigendom 

en alle gerelateerde lopende of toekomstige geschillen en de uiteindelijke uitkomst van dergelijke 

geschillen, trends in wisselkoersen en geldende rentetarieven, volatiele economische en 

marktomstandigheden, kostenbeheersingsinitiatieven en daaropvolgende wijzigingen daaraan, en de 

impact die COVID-19 zal hebben op ons, onze klanten, leveranciers, verkopers en andere zakenpartners, 

en de financiële toestand van een van hen, evenals op onze werknemers en op de wereldeconomie als 

geheel. Elk materieel effect van COVID-19 op een van de voorgaande situaties kan ook een negatieve 

invloed op ons hebben. Deze situatie verandert snel en er kunnen zich extra effecten voordoen waarvan 

we ons momenteel niet bewust zijn en die andere eerder geïdentificeerde risico’s kunnen verergeren. De 

risico’s en onzekerheden omvatten dan ook de onzekerheden die zijn besproken of geïdentificeerd in de 

openbare deponeringen bij de SEC en de AMFdie zijn ingediend door Sanofi,  inclusief die vermeld onder 

“Risicofactoren” en “Waarschuwingen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen” in het jaarverslag 

van Sanofi’s jaarverslag op het formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019. Anders 

dan vereist door de toepasselijke wetgeving, neemt Sanofi geen enkele verplichting op zich om 

toekomstgerichte informatie of verklaringen bij te werken of te herzien. 

 

 


