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LifeAssays® AB and Dynamiker Biotechnology Lrtd. has signed an 
agreement to develop Dynamikers fungal tests for immunocompromised 
patients on LifeAssays® proprietary platform for Point of Care (PoC) 
Diagnostics. 
 
The development of PoC assays for invasive fungal diseases is based on 
Dynamikers proufound knowledge of  similar tests for central service laboratory 
testing in the Chinese market and LifeAssays® unique PoC system. LifeAssays® 
will, using Dynamiker raw material and expertise in invasive fungal disease, transfer 
selected tests from Dynamikers product panel to target the 1.400 3A Hospitals 
(larger than 500 beds) and 20 000 medium size hospitals in China.  
 
The Companies have set up a plan with milestones to evaluate the progress in the 
project and work is planned to start during the third quarter. 
 
"Dynamiker is a compamy active with our own tests in the human diagnostic market in China. 
There is a great commercial opportunity in China today for companies that can deliver high 
performing tests also outside the major hospitlas and service laboratories. We know the China 
market for invasive fungal diseases and already sell such products in larger hospital micro biology 
labs so we are enthusiastic about the opportunity to offer those tests on the LifeAssays® 
platform", says Dr. Zeqi Zhou, Owner and President of Dynamiker 
 
"With Dynamkier responsible for all sales activities for the finished products, this collaboration 
offers LifeAssays® an opportunity to further develop applications in human medicine. Our focus 
is veterinary diagnostics and the construction of the collaboration allows us to maintain this and 
work with Dynamikers tests at the same time", says Anders Ingvarsson, CEO of 
LifeAssays. 
 
About LifeAssays®. NGM listed company LifeAssays® AB´s business idea is to develop, 
manufacture and sell diagnostic systems based on the company’s own and patented technology 
MagnetoImmunoAssay (MIA). The company delivers safe and robust systems for quick and 
reliable analysis in veterinary medicine. For more details, please see www.lifeassays.com 
 
For additional information please contalct the CEO of LifeAssays® AB, Mr. Anders Ingvarsson, 
+46 46 286 54 00 or email info@lifeassays.com   
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LifeAssays® AB och Dynamiker Biotechnology Ltd. har undertecknat 
ett avtal att utveklaDynamikers tester för invasiv svampinfektion hos 
patienter med svagt immunförsvar, till LifeAssays® patenterade 
plattform för patientnära diagnostik (PoC). 

Utvecklingen av PoC tester för invasiva svampsjukdomar är baserat på Dynamikers 
djupa kunskap av liknande tester för svampinfektioner på större servicelaboratorier 
på den kinesiska marknaden, och LifeAssays® unika PoC system. LifeAssays® 
kommer, med råmaterial från Dynamikers och bolagets expertis inom invasiva 
svampinfektioner, att överföra utvalda tester ur Dynamikers produktportfölj för att 
kinas 1 400 3A sjukhus (fler än 500 bäddar) och 20 000 medelstora sjukhus. 

Företagen har tagit fram en plan med avstämning vid definierade milstolpar, för att 
utvärdera projektet under gång. Arbete i projetet beräknas starta under Q3. 

"Dynamiker som företag är aktivt med egna tester på den humandiagnostiska marknaden i Kina. 
Det finns en stor kommersiell potential idag i Kina för företag som kan leverera tester med hög 
prestanda även utanför större sjukhus- och servicelaboratorier. Vi kan den kinesiska 
marknadenför invasiva svampinfektioner och säljer sådana tester till mikrobiologiska lab på 
större sjukhus och vi är entusiastiska över möjligheten att kunna erbjudna dessa trester på 
LifeAssays® plattform", säger Dr. Zeqi Zhou, Ägare och President i Dynamiker 

"Med Dynamiker ansvariga för alla försäljningsaktiviteter av slutprodukten erbjuder detta 
samarbete LifeAssays® möjligheten att utveckla ytterligare applikationer inom humanmedicin. 
Vårt fokus är veterinärdiagnostik och avtalets konstruktion tillåter oss att hålla det fokuset 
samtidigt som vi arbetar med utvecklandet av Dynamikers tester", säger Anders Ingvarsson, 
VD i LifeAssays®. 

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  
 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-
286 54 00 eller email: info@lifeassays.com   

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att 
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella 
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2014 kl. 10:00. 
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