Onxeos aktier overføres til afdeling B
på Euronext Paris
Paris (Frankrig), København (Danmark), 26. januar 2015 – Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ
OMX Copenhagen: ONXEO), et innovativt selskab med speciale i udvikling af lægemidler til behandling af
sjældne kræftsygdomme, har i dag meddelt, at selskabets aktier vil blive overført fra afdeling C til
afdeling B på NYSE Euronext Paris med virkning fra 28. januar 2015 .
I henhold til reglerne på NYSE Euronext foretages ændringerne i afdelingerne årligt på grundlag af
markedsværdien de seneste 60 handelsdage af året. Afdeling B består af børsnoterede selskaber med en
markedsværdi på mellem EUR 150 mio. og EUR 1 mia.
Overførslen sker blot få uger, efter at Onxeo blev udvalgt til at indgå i EnterNext© PEA-PME 150 – et
benchmarkindeks der blev lanceret i november 2014 som reaktion på branchens efterspørgsel efter nye
benchmarks. “Overførslen af vores aktier til afdeling B er en stor begivenhed, som understreger
udviklingen i vores markedsværdi. Efter den vellykkede fusion i 2014 afhænger Onxeo nu af stærke
grundlæggende forhold: 3 produkter i den sene kliniske udviklingsfase, som alle er på det dynamiske
marked for lægemidler mod sjældne kræftsygdomme, samt en erfaren medarbejderstab, som allerede
har registreret 3 produkter i USA og Europa, der i dag er kommercialiseret af vores samarbejdspartnere.
Selskabet har endvidere styrket sin egen kapitalposition med en stor kapitalforhøjelse i december 2014.
Disse aktiver og øget synlighed på markedet bør gøre Onxeo endnu mere attraktivt over for de
internationale investorer i de kommende måneder," udtaler Onxeos finansdirektør Nicolas Fellmann.
Om Onxeo
Onxeos vision er at blive en global leder og pioner inden for kræftsygdomme med fokus på sjældne sygdomme
gennem udvikling af innovative behandlingsalternativer, der kan “gøre en forskel”. Onxeos medarbejdere arbejder
målrettet på at udvikle innovative lægemidler og give patienterne håb og samtidig væsentligt forbedre deres liv.
Væsentlige produkter i den sene udviklingsfase:
®

Livatag (Doxorubicin Transdrug™): Fase III i hepatocellulært karcinom
®
®
Validive (Clonidin Lauriad ): Fase III i svær oral mucositis: Positive foreløbige resultater topline-resultater
Beleodaq® (belinostat): registreret i USA til behandling af perifert T-celle lymfekræft
For mere information henvises til hjemmesiden på www.onxeo.com.
Disclaimer
Denne meddelelse indeholder udtrykkeligt eller underforstået visse fremadrettede udsagn vedrørende Onxeo og dette selskabs
aktiviteter. Sådanne udsagn er forbundet med visse kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan bevirke, at
Onxeos faktiske resultater, finansielle stilling, udvikling eller præstationer afviger væsentligt fra de fremtidige resultater,
udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Onxeo afgiver
denne meddelelse pr. dags dato og forpligter sig ikke til at opdatere eventuelle fremadrettede udsagn heri som følge af nye
oplysninger, fremtidige begivenheder eller andet. For en gennemgang af risici og usikkerheder, som kan bevirke, at Onxeos
faktiske resultater, finansielle stilling, udvikling eller præstationer afviger fra dem, der er indeholdt i de fremadrettede udsagn,

1

henvises til afsnittet Risikofaktorer ("Facteurs de Risque") i 2013 Reference Document indsendt til AMF den 7. april 2014, som er
tilgængeligt på AMF's hjemmeside (http://www.amf-france.org) eller på Selskabets hjemmeside (www.onxeo.com).
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