
LifeAssays® etablerar verksamhet i Kina
LifeAssays® AB etablerar verksamhet i Kina tillsammans med Beijing St Grand Asset Management Co. Ltd. Bolaget kommer att ägas till 69% av
LifeAssays® och 31% av Beijing St Grand Asset. 

Inledningsvis bidrar LifeAssays® huvudsakligen med know how och licenser medan Beijing St Grand Asset investerar 10 000 000 CNY (cirka 13 000 000
kronor). 40% av investeringsbeloppet är villkorat av att viss av parterna överenskomna mål uppnås.  

Det kinesiska bolaget kommer att ansvara för all försäljning av LifeAssays® veterinärmedicinska produkter i Kina, Hong Kong, Macao och Taiwan. Bolaget
kommer även att ansvara för licensieringen av engångstesten samt cancerterapiprojektets utveckling i ovanstående område.

”Att ta tillvara på den stora potentialen i den kinesiska marknaden för nuvarande, likaväl som kommande produkter, kräver närvaro. Beijing St Grand tillför
kapital nödvändigt för en kraftfull lokal satsning. Vi är övertygade om att denna satsning är en mycket viktig del LifeAssays® framtida tillväxt”, säger
Anders Norling, styrelsens ordförande i LifeAssays® AB

”Vi ser stor potential och tillväxt i den Kinesiska Vet marknad och engångstest för human marknaden. Hälsovård är fortfarande en av Kina snabbast
växande bransch, där vi satsar stort. Med lokal närvaro kommer LA att ha en helt ny tillväxt möjlighet.” säger Mr Yougo Li, CEO i Beijing St Grand Asset
Managment.

Denna information är sådan information som LifeAssays är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 12.45 CET.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom
veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Om Beijing St Grand Asset Management Co. Ltd. Management.

Ett kinesiskt Bolag som investerar i företag, från ”start-ups” till etablerade verksamheter i områden som spänner över IT, Grön energi. Konsumentprodukter
till Hälso- och sjukvård. Bolaget har 30 kontor i Kina, inkluderande Hong Kong och administrerar en portfölj av investeringar i mer än 30 bolag

För mer detaljer se www.st-grand.com


