Embargo: 9 september 2008 17.40 uur (Brussel)

SOLVAY PHARMACEUTICALS NEEMT INNOGENETICS OVER
Solvay Groep verwerft 84,3% van de Innogenetics-aandelen
Solvay Pharmaceuticals nv, een filial van de Solvay Groep, de chemie- en farmagroep, maakt vandaag bekend dat
het Innogenetics nv, een Belgisch biotechnologiebedrijf, overneemt middels een transactie in contanten
gewaardeerd op 6,5 EUR per aandeel, wat overeenkomt met 200,7 miljoen EUR voor 100% van de aandelen
Innogenetics. Het bod op de Innogenetics-aandelen liep van 12 augustus tot 5 september 2008.
Na de vereffening van het bod, wat verwacht wordt op 22 september, zal de Solvay Groep 84,3% bezitten van de
aandelen Innogenetics, de participatie van 9,68% die Solvay al voor het bod bezat inbegrepen. Alle voorwaarden
voor het bod op Innogenetics zijn vervuld.
Solvay Pharmaceuticals heeft beslist het bod te heropenen van 23 september tot 14 oktober 2008 om de
overblijvende Innogenetics-aandeelhouders de gelegenheid te bieden aan de transactie deel te nemen.
De referentie-aandeelhouders van Innogenetics (Rudi Mariën, Biovest CVA, Marigest Holding nv, S.A.T.E. nv en
Gengest bvba), die gezamenlijk 18,48% van de aandelen in het bedrijf bezitten, net als andere institutionele
aandeelhouders, hebben hun aandelen aangeboden aan Solvay.
“We zijn zeer tevreden met de positieve respons van de aandeelhouders van Innogenetics”, zei Werner Cautreels,
CEO van Solvay Pharmaceuticals. “De heropening van het bod geeft de overblijvende aandeelhouders van
Innogenetics de gelegenheid op ons bod in te gaan. Ondertussen werken we aan de sluiting van de transactie, zodat
we snel onze dubbele strategie kunnen uitvoeren: de expansie van Innogenetics’ diagnostische middelen en van de
competenties inzake onderzoek en ontwikkeling van beide ondernemingen om de ontwikkeling van Solvay’s
therapeutische pijplijn te versnellen met biomarker-, diagnostica- en zogenaamde ‘companion’diagnosticatechnologiën”, voegde hij eraan toe.
SOLVAY PHARMACEUTICALS nv is een Belgische volle dochter van de Solvay Groep.
SOLVAY PHARMACEUTICALS is een R&D-georiënteerde groep van bedrijven die samen de
wereldomspannende farmaceutische tak van de Solvay-groep vormen. Hij wil tegemoetkomen aan zorgvuldig
geselecteerde en nog niet behandelde medische behoeften in de therapeutische specialisatiegebieden
neurowetenschap, cardio-metabolica, griepvaccins, gastro-enterologie en andralogie/gynaecologie. In 2007 haalde
Solvay Pharmaceuticals een omzet van 2,6 miljard EUR en had het over de hele wereld meer dan 9000 mensen in
dienst. Meer informatie vindt u op www.solvaypharmaceuticals.com.
SOLVAY GROEP is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt
meer dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6 miljard EUR
uit drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. SOLVAY is genoteerd op de
Euronext in Brussel (Euronext : SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Meer informatie is te
vinden op www.solvay.com.
INNOGENETICS is een internationale bio-technologische onderneming die diagnostics producten ontwikkelt en
verkoopt om het therapiebeheer en de gezondheid van de patient te verbeteren. Innogenetics’s Diagnostics eenheid
ontwikkelt en verkoopt een ruime waaier van kenmerkende diagnostics met concentratie op moleculaire diagnose
en het multiparametertesten. Zijn producten worden verkocht in meer dan 90 landen door zijn zes filialen en een
groot aantal verdelers. In 2007 bedroeg de omzet van Diagnostics EUR 47 miljoen, waarvan meer dan 95% buiten
België werd gerealiseerd. Opgericht in 1985, noteert Innogenetics op NYSE Euronext Brussel.
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