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21 oktober 2021

BABYLON STÄNGER AFFÄRSKOMBINATION OCH KOMMER PÅBÖRJA HANDEL PÅ
NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER TICKERN BBLN

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att Babylon slutfört sitt samgående med
förvärvsbolaget (Eng. Special Purpose Acquisition Company) Alkuri Global Acquisition
Corp.
Transaktionen godkändes den 20 oktober 2021 av Alkuris aktieägare. Babylons stamaktier
av klass A och dess teckningsoptioner kommer att börja handlas på New York -börsen
("NYSE") den 22 oktober 2021 under de nya tickersymbolerna "BBLN" respektive "BBLN.W".
Efter transaktionen kommer Kinnevik inneha 54 240 640 A-aktier i bolaget.
För mer information från bolaget se https://www.babylonhealth.com/press/press-room
Kinneviks vd Georgi Ganev kommenterade: ”Vi fortsätter att imponeras av Babylon Healths
grundare och vd, Ali Parsa, och hans teams engagemang för att tillhandahålla prisvärd,
tillgänglig och datadriven vård. Babylon Health kommer nu att vara väl kapitaliserat och vi
välkomnar nya aktieägare till nästa kapitel av bolagets tillväxtresa. ”

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:
Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för
en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga
konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech.
Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge
störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på
Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade
på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.
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