MDxHealth dient een registratieverklaring in voor de
voorgestelde eerste openbare aanbieding in de Verenigde Staten
IRVINE, CA, en HERSTAL, BELGI – 13 oktober 2021 – MDxHealth SA (Euronext: MDXH.BR)
(" MDxHealth " of het " Bedrijf "), een bedrijf voor precisiediagnostiek in de commerciële fase, heeft
vandaag aangekondigd dat het bedrijf een openbare aanvraag heeft ingediend een
registratieverklaring op formulier F-1 bij de US Securities and Exchange Commission (de " SEC ")
met betrekking tot een voorgestelde eerste openbare aanbieding van American Depositary Shares
(die gewone aandelen van de Vennootschap vertegenwoordigen) (" ADS's"), die naar verwachting
zullen worden genoteerd op de NASDAQ Capital Market in de Verenigde Staten. Het aantal aan te
bieden ADS's en de timing en prijsvork voor het voorgestelde aanbod zijn nog niet bepaald. Het
openbare aanbod zal naar verwachting plaatsvinden nadat de SEC haar beoordelingsproces heeft
voltooid, onderhevig aan markt- en andere voorwaarden, inclusief de effectiviteit van de
bovengenoemde registratieverklaring.
De gewone aandelen van MDxHealth zijn momenteel genoteerd op Euronext Brussel onder het
symbool "MDXH". Er is een aanvraag ingediend om de ADS'en op de NASDAQ Capital Market te
vermelden onder het symbool "MDXH".
Piper Sandler treedt op als lead book-running manager, Oppenheimer treedt op als co-lead
bookrunning manager, BTIG treedt op als lead manager en KBC Securities USA treedt op als comanager voor het voorgestelde aanbod.
Een registratieverklaring op formulier F-1 met betrekking tot en beschrijving van de voorwaarden van
het aanbod is ingediend bij de SEC, maar is nog niet van kracht geworden. De ADS'en mogen niet
worden verkocht, noch mogen aanbiedingen tot koop worden aanvaard, voordat de
registratieverklaring van kracht wordt. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een
uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten van de Vennootschap te kopen, noch zal er
een aanbod, uitnodiging of verkoop van deze effecten zijn in enige staat of andere jurisdictie waar
een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop zou onwettig zijn voorafgaand aan de registratie of
kwalificatie of publicatie van een aanbiedingsprospectus onder de effectenwetgeving van een
dergelijke staat of jurisdictie. Alle aanbiedingen, verzoeken of aanbiedingen om te kopen, of
verkopen van effecten, of helemaal niet,
De voorgenomen aanbieding van gewone aandelen in de Verenigde Staten zal uitsluitend
geschieden door middel van een prospectus. Indien beschikbaar, kunnen exemplaren van het
voorlopige prospectus met betrekking tot het voorgestelde aanbod worden verkregen bij Piper
Sandler & Co., ter attentie van: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis,
Minnesota 55402, per e-mail op prospectus@psc.com, of per telefoon op (800) 747-3924 of
Oppenheimer & Co. Inc., ter attentie van: Syndicate Prospectus Department, 85 Broad Street, 26th
Floor, New York, NY 10004, per e-mail op EquityProspectus@opco.com, of per telefoon op (212)
667-8055.
Voor meer informatie:
MDxHealth
info@mdxhealth.com

OPMERKING: Het MDxHealth-logo, MDxHealth, ConfirmMDx en SelectMDx zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA ("MDxHealth"). Alle andere handelsmerken en
servicemerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen en schattingen met betrekking tot de verwachte
toekomstige prestaties van MDxHealth en de markt waarin het opereert. Alle verklaringen anders
dan verklaringen van historische feiten die in dit persbericht zijn opgenomen, zijn toekomstgerichte
verklaringen, inclusief verklaringen met betrekking tot onze verwachtingen van de voltooiing entiming
en omvang van het voorgestelde aanbod. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben
op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in
omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarvan vele buiten onze controle liggen,
inclusief de risico's en onzekerheden die verband houden met marktomstandigheden en de
tevredenheid van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden met betrekking tot het voorgestelde
aanbod. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen, kunnen afhangen van factoren die
buiten de controle van MDxHealth liggen, en kunnen wezenlijk anders blijken te zijn. MDxHealth wijst
uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te
werken om eventuele wijzigingen in haar verwachtingen met betrekking tot deze of enige wijziging in
gebeurtenissen, voorwaarden weer te gevenof omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is
gebaseerd, tenzij vereist door wet- of regelgeving. U mag niet overmatig vertrouwen op
toekomstgerichte verklaringen, die de meningen van MDxHealth alleen op de datum van deze
aankondiging weergeven.

