Fréttatilkynning
Reykjavík, 22. júní 2022

Hlutabréf í Alvotech tekin til viðskipta á Nasdaq First North Growth
markaðnum á Íslandi undir auðkenninu ALVO
-

Í kjölfar skráningar Alvotech í Nasdaq kauphöllinni í New York verða bréf félagsins nú einnig
tekin til viðskipta á Nasdaq First North Growth markaðnum á Íslandi 23. júní

-

Gert er ráð fyrir að félagið verði fyrsta íslenska fyrirtækið sem skráð er samhliða á markað í
Bandaríkjunum og á Íslandi.

-

Með skráningu á Nasdaq First North Growth gefst íslenskum fjárfestum kostur á fjárfestingu
í alþjóðlegu, skráðu félagi, með sérstöðu og umtalsverða getu til að þróa og framleiða
líftæknilyfjahliðstæður.

-

Félagið hefur samið um aðgengi að fjármögnun til mæta útflæði vegna innlausnar Oaktree
Acquisition Corp. II til hluthafa.

Hlutabréf Alvotech verða tekin til viðskipta á Nasdaq First North Growth markaðnum í Reykjavík
(„Nasdaq First North“), fimmtudaginn 23. júní 2022, undir auðkenninu „ALVO“. Viðskipti með bréf
félagsins hófust í bandarísku Nasdaq kauphöllinni í New York 16. júní sl. Gert er ráð fyrir því að Alvotech
verði fyrsta íslenska fyrirtækið sem skráð er á markað bæði í Bandaríkjunum og á Íslandi.
Til að fagna skráningu félagsins, mun Róbert Wessman stofnandi og stjórnarformaður Alvotech hringja
lokabjöllu Nasdaq markaðarins í Reykjavík 23. júní. Athöfnin fer fram í höfuðstöðvum Alvotech í
Vatnsmýrinni að viðstaddri stjórn, starfsfólki og gestum. Bein útsending af viðburðinum hefst á vefnum
kl. 15:15. Sjá má streymið með því að smella á hlekkinn: https://livestream.com/luxor/alvotech22.
„Það er okkur mikil ánægja að ljúka fyrstu tvíhliða skráningu íslensks fyrirtækis í Bandaríkjunum og á
Íslandi og að hafa náð þessum áfanga aðeins viku eftir að viðskipti hófust með bréf félagsins í New York,“
sagði Róbert Wessman. „Á síðustu 10 árum höfum við fjárfest fyrir meira en einn milljarð Bandaríkjadala
í fullkominni aðstöðu til að þróa og framleiða líftæknihliðstæðulyf í miklu magni. Þetta gerir því frábæra
teymi sem starfar hjá Alvotech nú mögulegt að mæta vaxandi eftirspurn sjúklinga um allan heim eftir
ódýrari hliðstæðum við dýr líftæknilyf.“
Alvotech þróar átta líftæknihliðstæður, sem geta nýst til meðferðar við fjölda sjúkdóma. Markaður fyrir
viðmiðunarlyf þessara hliðstæða er áætlaður rúmlega 11.050 milljarðar króna (85 milljarðar
Bandaríkjadala) á ári, samkvæmt greiningu EVALUATE Pharma. Fyrsta vara Alvotech á markaði er AVT02
(adalimumab), líftæknilyfjahliðstæða við Humira®, sem er mest selda lyf heims að COVID-19 bóluefnum
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undanskildum. Sala og dreifing er hafin í Kanada og Evrópu og er gert ráð fyrr að hún hefjist í
Bandaríkjunum þann 1. júlí 2023. Þá kynnti fyrirtækið nýlega niðurstöður klínískrar rannsóknar og
rannsóknar á lyfjamörkum AVT04 (ustekinumab), sem er líftæknilyfjahliðstæða við Stelara®.
Alvotech lauk samruna við sérhæfða yfirtökufélagið Oaktree Acquisition Corp. II („OACB“) þann 15. júní,
2022. Í apríl 2022 tilkynnti Alvotech að það hefði gert samning við YA II PN, Ltd. („Yorkville“) um
valkvæðan sölurétt á hlutabréfum félagsins, svonefndan SEPA (e. Standby Equity Purchase Agreement).
Á sama tíma var tilkynnt að Sculptor Capital Management hefði undirritað bindandi viljayfirlýsingu við
Alvotech um lánalínu. Gert er ráð fyrir að þessar fjármögnunarleiðir geti verið nýttar samkvæmt nánari
ákvörðun Alvotech til að mæta útflæði vegna endurgreiðslu OACB til hluthafa sinna. Viðræður um
lánasamninginn standa yfir og eru háðar samþykki allra hlutaðeigandi aðila.
Í skráningarferlinu aflaði Alvotech nýs hlutafjár að verðmæti 22,7 milljörðum króna (175 milljóna
Bandaríkjadala) frá innlendum og alþjóðlegum fjárfestum, með útgáfu almennra hluta. Meðal
þátttakenda í hlutafjáraukningunni voru Suvretta Capital, Athos (fjárfestingarfélag Strüngmann
fjölskyldunnar), CVC Capital Partners, Temasek Holdings, YAS Holdings, Farallon Capital Management og
Sculptor Capital Management.
Um Alvotech
Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir
sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því
að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í
þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem
nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða
krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á
öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku,
Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA; markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA
Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (TSE: 4554; Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (NSE:
CIPLA; Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical
(Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (SWX:DKSH; Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía,
Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim
(Tyrkland), Kamada Ltd. (NASDAQ og TASE: KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval
(Rómanska ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (1795:TT; Taíland, Víetnam, Filippseyjar og
Suður-Kórea).
Um AVT02 (adalimumab)
AVT02 er einstofna mótefni og líftæknilyfjahliðstæða við Humira® (adalimumab). AVT02 hefur hlotið
markaðsleyfi í Evrópu (Hukyndra®) og Kanada (Simlandi™) og eru umsóknir um markaðsleyfi eru til
skoðunar í fleiri löndum. Matvæla- og lyfjaeftirlit Bandaríkjanna (FDA) hefur samþykkt að taka umsókn
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Alvotech um markaðsleyfi fyrir AVT02 til umsagnar og bíður afgreiðsla hennar niðurstöðu úttektar á
aðstöðu fyrirtækisins.
Um AVT04 (ustekinumab)
AVT04 er einstofna mótefni og líftæknilyfjahliðstæða við Stelara® (ustekinumab). AVT04 er enn í þróun
og hefur ekki hlotið markaðsleyfi.
Sjá einnig: www.alvotech.is og www.alvotech.com.
Frekari upplýsingar veitir:
Alvotech, samskiptasvið
Benedikt Stefánsson
Netfang: benedikt.stefansson@alvotech.com
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