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Betalning för huvuddelen av Milestone 2 i Sanofiaffären 
Under måndagkvällen mottog Mertiva och övriga tidigare aktieägare i Protein Sciences Corporation 

(PSC) ett meddelande om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att utbetalas. Enligt 

uppgifterna kommer nu cirka 42,5 MUSD utbetalas. Mertiva uppskattar att den del som tillfaller Mertiva 

blir knappt 5,9 MUSD.  

 

Mertiva har tidigare pressmeddelat att Milestone 2 i Sanofiaffären uppnåtts, vilket ger de tidigare 

aktieägarna i PSC rätt till en ytterligare ersättning om 50 MUSD från Sanofi, men att betalningen för 

denna milestone innehålls på grund av en pågående rättstvist. Under måndagkvällen mottog Mertiva och 

övriga tidigare aktieägare i PSC ett meddelande från de rådgivare som representerar PSCs tidigare 

aktieägare i samband med Sanofiaffären om att huvuddelen av Milestone 2-ersättningen nu kommer att 

utbetalas. Enligt uppgifterna kommer nu cirka 42,5 MUSD utbetalas. Mertiva uppskattar att den del som 

tillfaller Mertiva blir knappt 5,9 MUSD. Om valutakursen skulle vara 9,8 vid tidpunkten för 

valutaväxlingen skulle detta motsvara knappt 58 MSEK. 

 

Efter att denna utbetalning gjorts, så återstår totalt 13,6 MUSD på det escrowkonto som är uppsatt för att 

täcka alla eventuella krav och tvister i samband med Sanofiaffären. De rådgivare som representerar PSCs 

tidigare aktieägare gör bedömningen att det i slutet av 2020 blir klart huruvida delar av eller hela detta 

belopp kan utbetalas till PSCs tidigare aktieägare.  

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Andreas Bergsten, VD Mertiva AB 

info@mertiva.se 

0708-247048 

 
Denna information är sådan information som Mertiva AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 1 oktober kl 08:30 CET. 

 

Om Mertiva 

Mertiva AB är ett investeringsföretag.  

Mertiva-aktien är listad på NGM:s handelsplats Nordic MTF (kortnamn: MERT MTF A). 

Mer information finns på www.mertiva.se. 


