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Over de transactie

•

•
•

Sanofi heeft een bod gedaan op alle uitstaande gewone aandelen van Kiadis tegen €
5,45 per aandeel in contanten (cum dividend). Dit komt neer op een premie van 272%
ten opzichte van de slotkoers op 30 oktober 2020.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Kiadis bevelen het bod
unaniem aan.
Het bod is onderworpen aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden en wordt naar
verwachting afgerond in de eerste helft van 2021.

Strategische rationale voor de transactie

Het NK-celplatform en de daaruit voortkomende therapeutische pijplijn van Kiadis zijn
complementair aan de interne pijplijn van Sanofi, waaronder CD-38 (het antilichaam
isatuximab) en bispecifieke programma's voor NK-cellen die in de vroege fase van
ontwikkeling zijn.
Kiadis en Sanofi hebben de intentie om de ontwikkeling en commercialisering van Kiadis’
traject en pijplijnprogramma's te versnellen door gebruik te maken van Sanofi's
wereldwijde infrastructuur en capaciteiten op het gebied van onderzoek, CMC (Chemistry,
Manufacturing & Control), ontwikkeling, productie en commercialisering, evenals de
financiële kracht van Sanofi. Dit zal resulteren in een snelle en economische
beschikbaarheid van producten voor een brede patiëntenpopulatie in een breed scala aan
indicaties.
Innovatief K-NK-cell platform
Het eigen gepatenteerde platform van Kiadis is gebaseerd op allogene of ‘off-the-shelf’
NK-cellen van een gezonde donor. NK-cellen zoeken en identificeren kwaadaardige
kankercellen en hebben een brede toepassing bij verschillende tumortypen. De op NKcellen gebaseerde medicijnen van Kiadis zullen zowel standalone als in combinatie met
de bestaande platforms van Sanofi worden ontwikkeld.
Complementaire expertise voor het genereren doorbraak-medicijnen en
strategische fit
Sanofi's onderzoeks-, ontwikkelings-, productie- en commerciële expertise zal worden
gebruikt om voortgang in de pijplijn van Kiadis te genereren. Deze bestaat uit op NKcellen gebaseerde geneesmiddelen voor de behandeling van patiënten die een
hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan, en voor patiënten met vloeibare (losse
kankercellen) en vaste tumoren, alsmede infectieziekten. In juli 2020 sloot Sanofi een
licentieovereenkomst voor Kiadis’ preklinische K-NK004-programma in multipel myeloom.
De pijplijn van Kiadis’ NK-celtherapieën heeft het potentieel voor aanvullende therapie
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voor patiënten die een hematopoëtische stamceltransplantatie ondergaan of lijden aan
acute myeloïde leukemie (AML).

Versnelt de klinische ontwikkeling en vergroot het bereik van de van de huidige
Kiadis-pijplijn naar patiënten
Onder voorbehoud van afronding van het bod zal Sanofi middelen en capaciteit ter
beschikking stellen die nodig zijn voor een versnelling van de ontwikkeling van de lopende
Kiadis-programma's voor de behandeling van bloedkanker, solide tumoren en
infectieziekten. Dit om het potentieel hiervan in het voordeel van patiënten te maximeren.
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