
Hertfordshire, England och Pittsburgh den 20 juli 2016

Påminnelse gällande erbjudande till aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ)

Mylan N.V. (”Mylan”) har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ) 
(”Meda”) att överlåta samtliga aktier i Meda till Mylan för ett vederlag bestående av en kombination 
av kontanter och Mylan-aktier (”Erbjudandet”) (se erbjudandehandlingen daterad den 16 juni 2016
(”Erbjudandehandlingen”)). Styrelsen för Meda har rekommenderat aktieägarna att acceptera 
Erbjudandet (se pressmeddelande från Medas styrelse som offentliggjordes den 10 februari 2016).

För att acceptera Erbjudandet ska ifylld anmälningssedel vara Handelsbanken Capital Markets 
(”Handelsbanken”) tillhanda senast klockan 17.00 den 29 juli 2016. Använd anmälningssedel och 
svarskuvert som bifogas i detta brev. Erbjudandehandlingen och ej förtryckt anmälningssedel finns 
tillgängliga på transaktionens webbplats medatransaction.mylan.com eller på Handelsbankens 
webbplats www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Vid frågor gällande erbjudandet, vänligen kontakta Mylan på följande telefonnummer + 1(724) 514-
1813 eller via e-post på investor.relations@mylan.com eller Handelsbankens aktieägarservice på 
följande telefonnummer +46 (0) 480-404 110 eller via e-post på handelsbanken@answeronline.se. 

Denna påminnelse skickas till dig som har aktier i Meda på ditt VP-konto per 18 juli 2016. Postgång 
och handläggningstid kan medföra att även du som postat din anmälningssedel de senaste dagarna får 
denna påminnelse. Du kan då bortse från påminnelsen.

Med vänliga hälsningar

Mylan N.V.



Ytterligare information
Med anledning av Erbjudandet godkändes Erbjudandehandlingen av Finansinspektionen, och offentliggjordes av Mylan, den 
16 juni 2016. Dessutom har Mylan lämnat in visst material till US Securities and Exchange Commission (”SEC”), inklusive 
det Registration Statement som förklarades gällande den 16 juni 2016. Ett EU-prospekt godkändes av nederländska Authority 
for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten) (”AFM”), och offentliggjordes av Mylan, den 16 juni 2016. Detta 
meddelande är inte avsett att vara och utgör inte ett substitut för sådana dokument eller för eventuella andra dokument som 
Mylan kan komma att lämna in till SEC, AFM eller någon annan behörig myndighet inom EU i samband med Erbjudandet. 
Detta meddelande innehåller marknadsföringsmaterial (reclame-uitingen) hänförligt till Erbjudandet så som framgår av 
paragraf 5:20 i nederländska Financial Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). INVESTERARE OCH 
VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE I MEDA INOM SVERIGE SAMT INVESTERARE OCH
VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET MEN UTANFÖR 
SVERIGE UPPMANAS ATT NOGGRANT OCH I HELHET LÄSA DEN AV FINANSINSPEKTIONEN GODKÄNDA 
ERBJUDANDEHANDLINGEN SAMT EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, ELLER, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR 
TILLÄMPLIGT, DET AV AFM GODKÄNDA EU-PROSPEKTET SAMT EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, INNAN 
ETT INVESTERINGSBESLUT FATTAS EFTERSOM DE KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM 
MYLAN, MEDA OCH ERBJUDANDET. INVESTERARE OCH VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE I MEDA UTANFÖR 
DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET UPPMANAS ATT NOGGRANT OCH I HELHET LÄSA 
ALLA DOKUMENT INLÄMNADE TILL FINANSINSPEKTIONEN, SEC OCH AFM ELLER NÅGON ANNAN 
BEHÖRIG MYNDIGHET INOM EU INNAN ETT INVESTERINGSBESLUT FATTAS EFTERSOM DE VAR FÖR SIG 
KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OM MYLAN, MEDA OCH ERBJUDANDET. Sådana dokument 
är, eller kommer efter att de offentliggjorts vara, fritt tillgängliga via den webbplats som tillhandahålls av SEC www.sec.gov, 
på Mylans webbplats medatransaction.mylan.com eller, för vad som lämnas in till AFM, via den webbplats som 
tillhandahålls av AFM www.afm.nl, eller genom en direkt förfrågan till Mylan på +1 (724) 514-1813 eller 
investor.relations@mylan.com. Eventuellt material inlämnat av Mylan till Finansinspektionen, SEC, AFM eller någon annan 
behörig myndighet inom EU och som behöver skickas till aktieägare i Meda kommer också att skickas till sådana aktieägare. 
En kopia av detta meddelande kommer finnas fritt tillgänglig på följande webbplats: medatransaction.mylan.com.

Övrig information
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att en ytterligare erbjudandehandling eller 
prospekt upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag
(inklusive takeover-reglerna), nederländsk lag, lagen i Storbritannien, dansk lag, irländsk lag och amerikansk lag.

Distribution av detta meddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för 
restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta meddelande skickas således inte, och får inte 
skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför 
måste personer som mottar detta meddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och 
som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga restriktioner och 
krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Mylan avsäger sig, 
i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta meddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga 
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya 
Zeeland eller Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av detta meddelande eller godkännande 
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva ytterligare erbjudandehandlingar,
inlämningar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive takeover-reglerna), nederländsk lag, lagen 
i Storbritannien, dansk lag, irländsk lag och amerikansk lag.

Meddelande till aktieägare i USA
Erbjudandet avser värdepapper i ett icke-amerikanskt bolag. Erbjudandet är föremål för regler om offentliggörande av 
information under ett icke-amerikanskt lands lagar, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Viss finansiell 
information i, eller införlivad genom hänvisning i, detta meddelande har upprättats i enlighet med utländsk redovisningssed 
och är inte jämförbar med motsvarande finansiell information för amerikanska bolag. 

Eftersom Meda har sitt säte i Sverige och Mylan har sitt säte i Nederländerna och samtliga eller vissa av deras 
styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för aktieägare att göra 
gällande rättigheter och krav enligt amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att investerare kan stämma 
ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av 
amerikansk värdepapperslagstiftning. Det kan vara förenat med svårigheter att tvinga ett icke-amerikanskt bolag eller dess 
dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Investerare uppmärksammas på att Mylan kan komma att förvärva aktier på annat sätt än genom Erbjudandet. Sådana förvärv 
kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris.


