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Erhvervelsen af BioFund Management Oy er endelig 
- en af Nordens førende forvaltere inden for Life Science 
Erhvervelsen af BioFund Management Oy (BioFund) er endelig. BioFund vil indgå i 
Capinordic Koncernen som et datterselskab, og Capinordic får hermed et landemærke inden 
for investering og udbud af Life Science produkter.  
 
BioFund er porteføljeforvalter for en række Life Science venture fonde, med et samlet tilsagn 
på EUR 200 mio. BioFund har gennem disse venture fonde investeret i 47 selskaber primært i 
norden, men også i resten af Europa og Nordamerika. Den nuværende portefølje omfatter 18 
selskaber.  
 
Koncernens eksisterende datterselskaber vil via BioFund kunne tilbyde investering i det 
attraktive Life Science marked.  
 
Capinordic Koncernen kan tilbyde BioFund et betydeligt deal flow samt corporate finance 
ekspertise i forbindelse med gennemførelse og exit af investeringer. 
 
Positiv respons fra investorer i Finland 
BioFund forventer at lancere en ny fond (BioFund Ventures IV) ved udgangen af 2008. 
BioFund har siden Capinordic offentliggjorde erhvervelsen af BioFund oplevet en positiv 
indledende respons fra investorer i Finland og Danmark, der ønsker at investere i BioFunds 
nye fond.   
 
Købesum for BioFund 
Købesummen består af en fast del og en variabel del. Den faste del af købesummen udgør 
ved dagens børskurs DKK 25 mio., hvoraf DKK 19 mio. erlægges kontant, og resten ved 
419.739 stk. aktier i Capinordic A/S a nominelt DKK 0,50 per aktie fra beholdningen af egne 
aktier i Capinordic A/S. Ved beregning af antallet af aktier er anvendt en pris på DKK 22,73 
per aktie jf selskabsmeddelelse offentliggjort den 12. november 2007. 
 
Den variable del af købesummen fastsættes ud fra den fremadrettede indtjening i 
administrationsselskabet BioFund samt fonde administreret af BioFund. Den variable del af 
købesummen erlægges dels i aktier og dels ved kontant betaling og forventes at udgøre i 
niveauet DKK 40 mio. – DKK 45 mio. 
 
Købesummens sammensætning er ved ’closing’ genforhandlet i forhold til oplysningerne i 
selskabsmeddelelse offentliggjort ved ’signing’ den 12. november 2007. I den forbindelse blev 
det også meddelt, at bestyrelsen i Capinordic A/S forventede at gennemføre en 
kapitalforhøjelse i forbindelse med erlæggelse af købesummen. Med den reviderede købesum 
vil selskabets aktiekapital forblive uændret.  
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