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Viktig information
För vissa definitioner, vänligen se sidan 1 i detta Tillägg. Definitioner som används i Erbjudandehandlingen gäller även för detta Tillägg.
Detta Tillägg har upprättats på både svenska och engelska. Vid eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.
Erbjudandehandlingen, Erbjudandet och detta Tillägg ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt, utan tillämpning av sådana lagvalsregler som leder till

att lagen i någon annan jurisdiktion ska tillämpas. För Erbjudandet gäller takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens besked om tillämpning och tolkning av
takeover-reglerna. Mylan har, i enlighet med LUA, åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa takeover-reglerna samt underkasta sig de sanktioner som Nasdaq
Stockholm kan besluta om vid överträdelse av takeover-reglerna. Den 10 februari 2016 informerade Mylan Finansinspektionen om åtagandet gentemot Nasdaq
Stockholm. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet, Erbjudandehandlingen eller detta Tillägg ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med
Stockholms tingsrätt som första instans.
Informationen i detta Tillägg lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte. Det lämnas ingen försäkran om att informationen i

detta Tillägg är aktuell vid någon annan tidpunkt än dagen för detta Tilläggs offentliggörande eller att Mylan och Medas respektive verksamhet är oförändrade sedan
nämnda tidpunkt. För det fall det sker väsentliga förändringar av informationen i detta Tillägg kommer sådana förändringar att offentliggöras i enlighet med LHF, som
reglerar när tillägg till Erbjudandehandlingen ska upprättas.

Framåtriktad information
Detta Tillägg innehåller ”framåtriktad information”. Sådan framåtriktad information kan innehålla, men är inte begränsad till, information om Mylans planerade transaktion
att förvärva Meda (”Transaktionen”), Erbjudandet, Mylans förvärv (”EPD-transaktionen”) av Mylan Inc. och Abbott Laboratories verksamhet för specialistläkemedel och
generiska läkemedel under eget namn på välutvecklade marknader utanför USA (”EPD-verksamheten”), fördelar och synergier med EPD-transaktionen och Transaktionen,
framtida möjligheter för Mylan, Meda eller sammanslagningen av Mylan och Meda om Erbjudandet fullbordas (”Sammanslagna Bolaget”), samt produkter och annan
information avseende Mylans, Medas eller Sammanslagna Bolagets framtida verksamhet, förväntade affärsnivåer, förväntade lönsamhet, planerade åtgärder, förväntade
tillväxt, marknadsmöjligheter, strategier, konkurrens och andra förväntningar och målsättningar för framtida perioder. Sådan information kan ofta kännas igen då den
innehåller uttryck som ”kommer”, ”kan”, ”skulle”, ”bör”, ”ska”, ”bedömer”, ”tror”, ”förutser”, ”förväntar”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”prognostiserar”, ”potentiell”,
”avser”, ”fortsätter”, ”mål” samt liknande uttryck eller jämförbara ord. Eftersom framåtblickande uttalanden i sig innebär risker och osäkerheter kan de faktiska framtida
resultaten avvika väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden. Faktorer som kan orsaka eller bidra till sådana avvikelser är, men är
inte begränsade till: osäkerheter relaterade till Transaktionen, inklusive timingen av Transaktionen, osäkerheter avseende om Mylan kommer kunna fullfölja Transaktionen,
möjligheten att någon lämnar ett konkurrerande erbjudande, möjligheten att vissa av villkoren för fullföljande av Erbjudandet inte uppfylls, samt möjligheten att Mylan inte
kommer att erhålla erforderliga myndighetsgodkännanden för Transaktionen eller vara tvungna, för att erhålla myndighetsgodkännanden, att acceptera villkor som kan
reducera de förväntade fördelarna med Transaktionen; förmågan att möta förväntningarna avseende hantering av redovisning och skatt för Transaktionen och EPD-
transaktionen, förändringar i skattelagstiftning eller annan lagstiftning, inklusive men inte begränsat till förändringar av den amerikanska skattelagstiftningen, vård- och
läkemedelslagstiftning och bestämmelser i USA och utomlands; integrationen av EPD-verksamheten och Meda blir svårare, mer tidskrävande eller kostsam än förväntat;
operativa kostnader, förlust av kunder och störningar i verksamheten (inklusive, men inte begränsat till, svårigheter att bibehålla medarbetare, kunder, klienter eller
underleverantörer) blir större än förväntat efter EPD-transaktionen och Transaktionen; svårigheter med att behålla vissa nyckelpersoner i EPD-verksamheten och Meda;
möjligheten att Mylan inte kan uppnå förväntade synergier och effektiviseringar i verksamheten i samband med EPD-transaktionen och Transaktionen inom de förväntade
tidsramarna eller att alls lyckas med att integrera EPD-verksamheten och Meda; förväntade eller mål för framtida finansiella och operativa prestationer och resultat;
förmågan att introducera nya produkter till marknaden, inklusive men inte begränsat till när Mylan gör affärsmässiga bedömningar och beslutar att tillverka, marknadsföra
och/eller sälja produkter, direkt eller genom tredje part, trots att invändningar om patentintrång inte slutligen har avgjorts av domstol (d.v.s. en ”at-risk launch”);
eventuella regulatoriska, legala eller andra hinder för Mylans möjlighet att introducera nya produkter på marknaden; framgång i kliniska studier och Mylans förmåga att
agera på nya produktmöjligheter; eventuella förändringar i eller svårigheter med Mylans lagerhållning av, och dess förmåga att tillverka och distribuera, autoinjektorn
EpiPen® för att möta en förväntad efterfrågan; omfattningen, timingen och slutresultatet av eventuella pågående rättsliga förfaranden och sådana förfarandens påverkan
på finansiell ställning, resultat av verksamheten och/eller kassaflöde; förmågan att skydda immateriella rättigheter och försvara dessa rättigheter; effekten av eventuella
förändringar vad gäller förhållandet till kunder och underleverantörer och kunders köpmönster; förmågan att attrahera och bibehålla nyckelpersoner; ändringar i relationen
till tredje part; påverkan av konkurrens; förändringar i ekonomiska och finansiella förutsättningar för verksamheten i Mylan, Meda eller det Sammanslagna Bolaget; de
inneboende utmaningarna, riskerna och kostnaderna med att identifiera, förvärva och integrera komplementerande eller strategiska förvärv av andra företag, produkter
eller tillgångar och i att uppnå förväntade synergier; osäkerheter och händelser utanför ledningens kontroll; och inneboende osäkerheter med estimat och bedömningar
använda vid framställningen av finansiella rapporter, och tillhandahållandet av estimat och finansiella mått, i enlighet med allmänt accepterade redovisningsprinciper i USA
(”US GAAP”), International Financial Reporting Standards (”IFRS”) och tillhörande standarder eller på en justerad grund. För mer detaljerad information om riskerna och
osäkerheterna förenade med Mylans verksamhet, se riskerna beskrivna i Mylans årsredovisning på Form 10-K för året som avslutades 31 december 2015, Mylans
delårsrapport på Form 10-Q för kvartalet som avslutades 31 mars 2016 samt andra inlämnade dokument hos U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). Dessa
risker och osäkerheter inkluderar även de risker och osäkerheter som diskuteras i Erbjudandehandlingen, Registration Statement på Form S-4 som lämnades in till SEC den
11 aprill 2016, i dess ändrade lydelse (”Registration Statement”) och EU-prospektet som godkänts av Netherlands Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit
Financiële Markten) (”AFM”) och som offentliggjordes den 16 juni 2016 (”EU-prospektet”). Mylans inlämnade dokument hos SEC är tillgängliga via SEC:s webbplats
www.sec.gov, och Mylan rekommenderar dig starkt att läsa dessa. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig inte Mylan någon skyldighet att uppdatera
uttalanden häri för revideringar eller ändringar efter dagen för detta Tillägg.

Ytterligare information
Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Mylans offentliggörande av Erbjudandet den 10 februari 2016 och i Erbjudandehandlingen, 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, dansk lag, irländsk lag, lagen i Storbritannien och amerikansk lag.
Distribution av Erbjudandehandlingen, detta Tillägg och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller

påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta Tillägg 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 Tillägg (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 Erbjudandehandlingen eller detta Tillägg 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 Erbjudandehandlingen eller detta Tillägg 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, dansk lag, irländsk
lag, lagen i Storbritannien och amerikansk lag.

Övrig information
I samband med Erbjudandet har Mylan lämnat in visst material till SEC vilket bland annat inkluderar Registration Statement. Mylan har också gett in EU-prospektet till
AFM. Detta Tillägg 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. 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 ERBJUDANDEHANDLINGEN SAMT EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, ELLER, BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT, EU-PROSPEKTET SAMT
EVENTUELLA TILLÄGG DÄRTILL, INNAN ETT INVESTERINGSBESLUT FATTAS EFTERSOM DE KOMMER ATT INNEHÅLLA VIKTIG INFORMATION OMMYLAN, 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 OMMYLAN, 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 Tillägg kommer finnas fritt tillgänglig
på följande webbplats: medatransaction.mylan.com.

Finansiella nyckeltal som inte upprättats i enlighet med IFRS
Detta Tillägg innehåller finansiella nyckeltal som inte är upprättade i enlighet med IFRS. Finansiella nyckeltal som inte är upprättade i enlighet med IFRS ska endast ses
som ett komplement till, och inte som en ersättning för eller som ett överordnat nyckeltal i förhållande till, finansiella nyckeltal upprättade i enlighet med IFRS.

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 Tillägg 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.
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Tillägg till
Erbjudandehandling
Detta dokument (detta ”Tillägg”) utgör ett tillägg till den
av Mylan N.V. (”Mylan”) upprättade
Erbjudandehandlingen avseende Mylans offentliga
uppköpserbjudande till aktieägarna i Meda Aktiebolag
(publ.) (”Erbjudandet” respektive ”Meda”), som
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den
16 juni 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-5524)
(”Erbjudandehandlingen”). Detta Tillägg har upprättats i
enlighet med 2 a kap. 11 § (jämfört med 2 kap. 34 §)
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
med anledning av att Meda den 21 juli 2016
offentliggjorde sin delårsrapport för perioden januari–
juni 2016. Medas delårsrapport för perioden januari–juni
2016 är inkluderad i detta Tillägg. Detta Tillägg
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den
21 juli 2016 (Finansinspektionens diarienummer 16-10655)
samt offentliggjordes av Mylan samma dag. Detta Tillägg
är en del av, och ska läsas tillsammans med,
Erbjudandehandlingen. Definitioner som används i
Erbjudandehandlingen gäller även för Tillägget.
Erbjudandehandlingen och Tillägget finns tillgängliga på
Mylans transaktionswebbplats
(medatransaction.mylan.com), Handelsbankens
webbplats för prospekt och erbjudandehandlingar
(www.handelsbanken.se/investeringserbjudande) samt
Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Aktieägare i Meda som har accepterat Erbjudandet
före offentliggörandet av detta Tillägg har rätt att
återkalla sina accepter. För att återkallelsen ska kunna
göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit
Handelsbanken (adress: Handelsbanken Capital Markets,
HCXS-O/Emissionsavdelningen 106 70 Stockholm)
tillhanda före den senare av (i) utgången av den 28 juli
2016 (fem arbetsdagar efter publiceringen av detta
Tillägg), eller (ii) när Mylan har offentliggjort att villkoren
för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant
offentliggörande inte sker under anmälningsperioden,
senast klockan 17.00 CET den sista dagen av
anmälningsperioden (den 29 juli 2016).
Kvarstår villkor för Erbjudandet, som Mylan fortsatt har

förbehållit sig rätten att frånfalla under en förlängning av
Erbjudandet, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla
på motsvarande sätt även under sådan förlängning av
Erbjudandet. Aktieägare i Meda vars aktier är
förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven
accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med
instruktioner från förvaltaren. För detaljerade villkor och
anvisningar samt övrig information om Erbjudandet
hänvisas till Erbjudandehandlingen, som finns tillgänglig
på ovan nämnda webbplatser.
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Tillägg till ”Information om
Meda”
Den finansiella informationen nedan är en sammanfattning av Medas oreviderade finansiella resultat för
de sex månader som avslutades 30 juni 2016 och 2015 samt Medas finansiella ställning per den 30 juni
2016 och 2015, baserad på Medas oreviderade delårsrapport för januari – juni 2016, vilken
offentliggjordes 21 juli 2016 och har upprättats i enlighet med IFRS så som de antagits av EU och
tolkningar av IFRS Intepretations Committee (IFRS IC), årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för
finansiell rapporterings standard RFR 1 Kompletterande regler för koncerner. Om inte annat anges är
samtliga belopp angivna i svenska kronor. Tabellerna på sidan 193-195 i Erbjudandehandlingen
kompletteras med informationen nedan.

Resultaträkning för koncernen

januari-juni

MSEK 2016 2015

Nettoomsättning 9 330 9 735

Kostnader för sålda varor -3 624 -3 723

Bruttoresultat 5 706 6 012

Övriga intäkter – –

Försäljningskostnader -2 134 -2 084

Medicin-och affärsutvecklingskostnader -2 056 -1 942

Administrationskostnader –563 –518

Rörelseresultat 953 1 468

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Finansnetto -473 -853

Resultat efter finansiella poster 480 615

Skatt 109 3

Nettoresultat 589 618

Resultat hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 589 618

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Resultat per aktie

Före utspädning, SEK 1,61 1,69

Efter utspädning, SEK 1,61 1,69

Genomsnittligt antal aktier

Före utspädning (tusental) 365 467 365 467

Efter utspädning (tusental) 365 467 365 467

Antal aktier på balansdagen

Före utspädning (tusental) 365 467 365 467

Efter utspädning (tusental) 365 467 365 467

Utdelning per aktie (SEK)
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Tillägg till ”Information om Meda”

Balansräkning för koncernen

30 juni 30 juni 31 december

MSEK 2016 2015 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 490 1 646 1 504

Immateriella anläggningstillgångar 46 821 49 337 47 478

Derivatinstrument –

Uppskjutna skattefordringar 1 812

Finansiella tillgångar som kan säljas 23

Andra långfristiga fordringar 262

Övriga anläggningstillgångar 2 063 2 028

Summa anläggningstillgångar 50 374 53 011 51 079

Omsättningstillgångar

Varulager 3 011 3 154 2 876

Kundfordringar 4 295

Övriga fordringar 320

Skattefordran 225

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 290

Derivatinstrument 149

Kortfristiga fordringar 5 992 5 530

Likvida medel 842 1 359 1 612

Summa omsättningstillgångar 9 845 10 043 9 767

SUMMA TILLGÅNGAR 60 219 63 054 60 846

EGET KAPITAL

Aktiekapital 365

Övrigt tillskjutet kapital 13 788

Andra reserver 375

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 6 431

20 959

Innehav utan bestämmande inflytande -3

Summa eget kapital 20 757 20 326 20 956

SKULDER

Långfristiga skulder

Upplåning 22 955 25 437 22 507

Derivatinstrument 19

Uppskjutna skatteskulder 4 212 5 091 4 708

Pensionsförpliktelser 2 544 2 312 2 273

Övriga långfristiga skulder 347 2 792 2 474

Övriga avsättningar 337

Summa långfristiga skulder 30 058 35 632 32 318

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 696

Aktuella skatteskulder 515

Övriga skulder 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 553

Derivatinstrument 205

Upplåning 1 361 2 412 2 355

Övriga avsättningar 1 008

Övriga kortfristiga skulder 8 043 4 684

Summa kortfristiga skulder 9 404 7 096 7 572

Summa skulder 39 462 42 728 39 890

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 60 219 63 054 60 846
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Tillägg till ”Information om Meda”

Kassaflödesanalys för koncernen

januari-juni

MSEK 2016 2015

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 480 615

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 673 1 638

Nettoförändring av pensioner -18 -31

Nettoförändring av övriga avsättningar -58 -386

Betalda inkomstskatter -203 -291

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 874 1 545

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Varulager -102 -178

Fordringar -441 -323

Skulder -38 -362

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 293 682

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av verksamhet

Avyttring av verksamhet

Köp av finansiella tillgångar som kan säljas

Avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas

Ökning av finansiella fordringar

Minskning av finansiella fordringar

Försäljning av anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -92 -295

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån

Amortering av lån

Nyemission

Minskning av finansiella skulder

Utdelning till moderföretagets aktieägare

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 988 -1 340

Periodens kassaflöde -787 -953

Likvida medel vid årets början 1 612 2 311

Kursdifferens i likvida medel 17 1

Livida medel vid årets slut 842 1 359

Erhållna och erlagda räntor

Erhållna räntor

Erlagda räntor

Summa

4



Tillägg till ”Information om Meda”

Nyckeltal

januari-juni

MSEK 2016 2015
SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNING

RESULTATRELATERADE NYCKELTAL

Bruttomarginal, % 61,2 61,8

Rörelsemarginal, %

Vinstmarginal, %

EBITDA, MSEK 2 523 3 094

EBITDA.marginal, % 27,0 31,8

EBITDA exklusive engångseffekter, MSEK 2 832 3 183

EBITDA-marginal, exklusive engångseffekter, % 30,4 32,7

KAPITALSTRUKTUR OCH AVKASTNING

Eget kapital, MSEK 20 757 20 326

Justerat eget kapital, MSEK

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

Räntabilitet på eget kapital, %

Nettolåneskuld, MSEK 26 002 28 749

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,3 1,4

Nettoskuldsättning/justerad EBITDA 4,42 4,69

Soliditet, % 34,5 32,2

Räntetäckningsgrad, ggr

Direktavkastning, %

Eget kapital per aktie 56,8 55,6

Resultat per aktie, SEK 1,61 1,69

Resultat per aktie, exklusive engångseffekter, SEK 1) 1,65 1,93

Justerat resultat per aktie, SEK 4,74 5,12

Utdelning per aktie, SEK
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Avsnittet “Information om Meda” på sidorna 201-221 i Erbjudandehandlingen ersätts med följande
avsnitt ”Medas delårsrapport januari-juni 2016”.

Medas delårsrapport januari-juni 2016
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Adresser
Mylan
Mylan N.V.
Registreringsnummer 61036137

Meda
Meda AB (publ.)
Pipers väg 2A
Box 906
170 09 Solna, Sverige
Telefon: 08 630 19 00

Bolagsledningens kontor
Building 4, Trident Place, Mosquito Way, Hatfield,
Hertfordshire, AL10 9UL England
Telefon: +44 (0) 1707-853-000

Mylan N.V.-koncernens globala huvudkontor
1000 Mylan Blvd., Canonsburg, PA, USA 15317
Telefon: +1 (724) 514-1800

Finansiella rådgivare
Centerview Partners LLC
31 West 52nd Street
New York, New York 10019
USA

Finansiella rådgivare
N M Rotschild & Sons Ltd
New Court
St Swithin’s Lane
London EC4N 8AL
Storbritannien

Handelsbanken Capital Markets
Blasieholmstorg 11
106 70 Stockholm
Sverige

Legala rådgivare
Cravath, Swaine & Moore LLP
825 Eighth Avenue
New York, New York 10019
USA

Legala rådgivare
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Box 1711
111 87 Stockholm
Sverige

Advokatfirman Vinge KB
Smålandsgatan 20
111 87 Stockholm
Sverige

Cleary Gottleib Steen & Hamilton LLP
One Liberty Plaza
New York, New York 10006
USA

NautaDutilh N.V.
Strawinskylaan 1999
1077 XV Amsterdam
Nederländerna

Rapporterande revisor
PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB
113 97 Stockholm
Sverige

Oberoende revisor
Deloitte & Touche LLP
One PPG Place
Suite 2600
Pittsburgh, PA 15222
USA

Registrerad revisorsfirma hos U.S. Public Company
Accounting Oversight Board
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