
 

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen 
lämnades för offentliggörande 24 maj 2018. 

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt 
läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att 
studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen 
utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa 
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Mangold är finansiell 
rådgivare och Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi AB är legal rådgivare till Bolaget. 
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Nytt samarbetsavtal stärker produktutvecklingen av Biopixlar™ Retina 

Fluicell startar ett nytt samarbete med Science Mosaic, ett Estlandsbaserat företag specialiserat på instrument och 

mjukvaruutveckling. Science Mosaic, har arbetat med en mängd olika utvecklingsprojekt för kunder som Microsoft, 

Dolomite och Trinamic. Fluicells nya samarbete kommer att driva på utvecklingen av den kommande produkten, 

bioprintern Biopixlar™Retina. 

 

"Det är med stor glädje och entusiasm som vi ser fram emot att arbeta med Tanel Ainla och hans team på Science Mosaic. 

Vi har arbetat tillsammans med Science Mosaic i åratal och vi vet att de har ett kompetent utvecklingsteam som kommer 

att leverera förstklassiga tekniklösningar." berättar Gavin Jeffries, utvecklingsansvarig på Fluicell. 

 

Science Mosaic är ett litet men mångfacetterat och kraftfullt teknikföretag som värdesätter samarbete och 

kommunikation, både i projektgruppen och med sina partners. Deras kärnkompetens är ett perfekt komplement till 

Fluicells team, och de båda bolagen kommer nu att samarbeta för att uveckla Biopixlar Retina till en komplett 

bioprinterplattform. 

 

"Det är fantastiskt att få arbeta med Fluicell i deras ambition att lansera en nästagenerations bioprinter. Vårt 

klientcentrerade tillvägagångssätt, som är bevisat genom åren, gör att vi kan leverera arbetskvalitet med fortsatt 

kundnöjdhet och support. Det är vår passion för arbetet och vårt engagemang för Fluicell som har byggt upp ett 

förhållande som varar”, säger Tanel Ainla, VD för Science Mosaic. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com  

Gavin Jeffries, utvecklingsansvarig, 0767826553, gavin@fluicell.com  
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