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Strategische rationale: Versnelling van de ontwikkeling en
commercialisering van de pijplijnprogramma's van Kiadis
Strategische rationale in het kort

Het NK-celplatform en de daaruit voortgekomen pijplijn van Kiadis vormen een aanvulling op de interne pijplijn van Sanofi,
waaronder CD-38 (het antilichaam isatuximab) en de bispecifieke NK-cel programma’s in de vroege fase van ontwikkeling.

Versnelling van de ontwikkeling en commercialisering van de pijplijnprogramma's van Kiadis door gebruik te maken van
Sanofi's wereldwijde infrastructuur en capaciteiten op het gebied van onderzoek, CMC, ontwikkeling, productie en
commercialisering, evenals van de financiële kracht van Sanofi. De combinatie heeft het potentieel om producten snel en
economisch beschikbaar te maken voor een brede patiëntengroep en voor een breed scala aan indicaties.
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De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 272%, een
juiste weerspiegeling van het potentieel van Kiadis
Prijs

‒ EUR 5,45 per aandeel, wat overeenkomt met een waarde van EUR 308 miljoen
‒ Premie:
‒ Spotprijs:
272% (tot 30 oktober 2020)
‒ 30 dagen VGGP:
246% (handelsdagen)
‒ 90 dagen VGGP:
196% (handelsdagen)
‒ 180 dagen VGGP:
197% (handelsdagen)
‒ 12 maanden VGGP: 168% (handelsdagen)
‒ Fairness opinie van Moelis
Acceptatie bod

‒ Minimaal acceptatieniveau 95%, of 80% als besluit over de Herstructurering na de
Aanbieding door BAVA is goedgekeurd.
‒ Sanofi kan eenzijdig afwijken tot een acceptatieniveau van 66,67%
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De Besturen van Kiadis zijn van mening dat de transactie
in het beste belang van Kiadis is
Aanbeveling
De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Kiadis (de Besturen) (i) ondersteunen de transactie, (ii) bevelen de aandeelhouders
aan het bod te aanvaarden en hun aandelen aan te bieden en (iii) bevelen de aandeelhouders aan om voor de resoluties te stemmen die op de
BAVA worden voorgesteld,
De Besturen van Kiadis zijn tot de conclusie gekomen dat, rekening houdend met alle omstandigheden, het bod vanuit financieel oogpunt
redelijk is voor de aandeelhouders en in het beste belang is van Kiadis en al haar belanghebbenden. Hieraan voorafgaand hebben zij uitgebreid
juridisch en financieel advies ontvangen en alle aspecten van het Bod naar behoren en zorgvuldig overwogen
Moelis (de financieel adviseur van Kiadis) heeft een fairness opinie afgegeven aan de Besturen van Kiadis met de bedoeling dat vanaf die datum
en met inachtneming van de daarin uiteengezette kwalificaties, beperkingen en veronderstellingen, voor de aandeelhouders de biedprijs vanuit
financieel oogpunt redelijk is
Verwezen wordt naar het Position Statement dat de aanbeveling van de Besturen van Kiadis nader uiteenzet en beschikbaar is op de website
van Kiadis op www.kiadis.com
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Indicatieve tijdslijn: verwachte afronding van de
transactie in de eerste helft van 2021
2 november 2020
‒ Kiadis en Sanofi
maken
gezamenlijk een
akkoord bekend
over een
aanbevolen bod

12 februari 2021
‒ Publicatie
biedingsbericht door
Sanofi
‒ Publicatie Position
Statement door
Kiadis

2 november

februari – april 2021

Tijdslijnen aandeelhouders

15 februari 2021
‒ Start
Aanmeldingstermijn
‒ Aandeelhouders
kunnen hun
aandelen aanmelden
van 15 februari tot
en met 12 april

*WD = werkdagen
** Voor meer informatie over mogelijke acties door Sanofi na
sluiting indien het bod gestand wordt gedaan, wordt verwezen
naar het biedingsbericht
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15 april 2021
‒ Initiële Laatste Dag
van Aanvaarding:
deadline voor
aandeelhouders om
hun aandelen aan te
melden

30 maart 2021
‒ BAVA Kiadis
voor
bespreking van
bod en om te
stemmen over
resoluties met
betrekking tot
het bod

Max. 3 WD na Dag van
Gestanddoening
‒ Aanmeldingstermijn na
sluiting: als het bod gestand
wordt gedaan, kondigt Sanofi
een na-aanmeldingstermijn
aan van twee weken

Max. 3 WD* na de
initiële Laatste Dag van
Aanvaarding
‒ Dag van
Gestanddoening:
Sanofi maakt bekend
of bod gestand
wordt gedaan
Max. 5 WD na de
initiële Laatste Dag van
Aanvaarding
‒ Dag van Overdracht:
afwikkeling van
aandelen aangeboden tijdens de
aanmeldingstermijn

Mogelijke acties
door Sanofi na
sluiting **
Bij >95% aangemelde
aandelen: procedure
om resterende
minderheidsaandeelhouders uit te kopen,
of
Bij >80% van de
aangeboden
aandelen:
herstructurering na
het bod

Max. 5 WD na
verstrijken naaanmeldingstermijn
‒ Afwikkeling van
aandelen die zijn
aangemeld tijdens na
-aanmeldingstermijn
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