Mobidiag Oy siirtyy yrityskaupassa terveysteknologiayritys Hologic’in omistukseen
- Kauppa kiihdyttää Mobidiagin diagnostiikkatuotteiden kansainvälistä kasvua
ESPOO, Suomi, 8. huhtikuuta, 2021 – Yksityisomisteinen Mobidiag Oy, joka kehittää ja
valmistaa innovatiivisia molekyylidiagnostisia laitteita ja testejä, julkisti tänään
allekirjoittaneensa sopimuksen koko osakekannan myynnistä yhdysvaltalaiselle Hologic Inc.:lle
(Nasdaq: HOLX). Hologic on maailmanlaajuisesti toimiva diagnostiikkayhtiö, joka on
markkinajohtaja naisten terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Kauppahinta on n. 668 miljoonaa
euroa. Se koostuu käteismaksusta, n. 600 miljoonaa euroa ja velkaosuudesta, n. 68 miljoonaa
euroa.
Mobidiag kehittää ja markkinoi PCR (polymeraasiketjureaktio) -pohjaisia testejä akuutteihin
infektioihin, (kuten ruoansulatuskanava- ja hengitystieinfektiot), antibioottiresistenssin hallintaan
ja terveydenhoitoon liittyviin infektioihin. Automatisoidut testialustat Amplidiag® ja Novodiag®
mahdollistavat usean testikohteen yhtäaikaisen tunnistamisen nopeasti ja tehokkaasti.
"Olemme hyvin innoissamme Mobidiagin yhdistymisestä Hologic’iin", sanoo Mobidiagin
toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen. "Olemassa oleva liiketoimintamme jatkuu vahvana
Euroopassa, mukaan lukien suorat markkinamme Suomessa, Ranskassa, Ruotsissa ja IsossaBritanniassa. Hologic’in kaupallisen osaamisen ja investointikyvyn myötä tuotteidemme
laajentuminen Euroopan markkinoille kiihtyy. Lisäksi Hologic’in vakiintunut asema ja
markkinaosaaminen
nopeuttaa
tuotteidemme
pääsyä
Yhdysvaltojen
markkinoille
maksimipotentiaalilla.”
"Mobidiagin huippuosaaminen ja Euroopassa sijaitsevat tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt
vahvistavat
entisestään
kansainvälistä
diagnostiikkaliiketoimintaamme.
Nopea
ja
helppokäyttöinen Novodiag® -testausalusta mahdollistaa laajentumisemme akuutin, potilasta
lähellä olevan hoidon alueelle", sanoo Jan Verstreken, Hologic Group President, International.
"Tämän testialustan ominaisuudet ratkaisevat monia haasteita molekyylidiagnostiikan
soveltumisessa lähitestaukseen."
"Yksi keskeisistä tavoitteistamme on vahvan kassavirtamme avulla luoda suurempi, nopeammin
kasvava yritys pandemian jälkeiseen maailmaan", sanoo Hologic’n puheenjohtaja,
toimitusjohtaja Steve MacMillan. "Mobidiag tarjoaa erittäin kilpailukykyisillä tuotteillaan
poikkeuksellisen, uuden kasvualustan. Tämä tuottaa pitkän aikavälin arvoa mahdollistamalla
meille pääsyn akuutin hoidon markkinoille, joiden odotetaan noin kaksinkertaistuvan seuraavan
viiden vuoden aikana."
Mobidiagin liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli noin 35 miljoonaa euroa. Hologic
aikoo investoida Novodiag® -alustan kehittämiseen kasvun jatkamiseksi. Hologic rahoittaa
kaupan käteisvaroilla ja olemassa olevilla luotoilla.

Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää Suomessa ja Ranskassa sekä
muiden tavanomaisten kauppaan liittyvien ehtojen täyttymistä. Kaupan odotetaan toteutuvan
heinä-syyskuun aikana vuonna 2021.
Mobidiagin taloudellisena neuvonantajana kaupassa toimi J.P. Morgan AG ja juridisena
neuvonantajana toimi asianajotoimisto Roschier.
Tietoja Mobidiagista
Mobidiag on ripeästi kasvava molekyylidiagnostiikkayhtiö, jonka nopeat, kustannustehokkaat,
luotettavat ja laajasti sovellettavat molekyylidiagnostiikkamenetelmät mahdollistavat patogeenien ja
niiden mahdollisen antibioottiresistenssin nopean tunnistamisen ja siten tartuntatautien ja
mikrobilääkeresistenssin (AMR) leviämisen ehkäisemisen. Mobidiag tarjoaa Amplidiag® ja Novodiag®
-tuotteillaan kaikenkokoisille laboratorioille laajan valikoiman molekyylidiagnostiikan ratkaisuja
tartuntatautien tunnistamiseen. Mobidiagin pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sillä on tytäryhtiöt
Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. Lue lisää osoitteessa www.mobidiag.com
Tietoja Hologic’sta
Hologic on maailmanlaajuisesti toimiva diagnostiikkayhtiö, joka on markkinajohtaja naisten
terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Lue lisää osoitteesta www.hologic.com.

Hologic ja The Science of Sure ovat Hologic, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Yhteydenotot:
Mobidiag
Dorothee Allard, Marketing Communications Manager
+33 1 55 25 17 13
investors@mobidiag.com
Consilium Strategic Communications
Chris Gardner, Matthew Neal, Melissa Gardiner
T : +44 (0)203 709 5700
mobidiag@consilium-comms.com
Hologic
Media Contact
Jane Mazur
Vice President, Divisional Communications
(508) 263-8764
Investor Contact
Michael Watts
Vice President, Investor Relations and Corporate Communications
(858) 410-858

