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Agenda för den 12:e november 2013 

! LifeAssays® - fram till idag 
! Marknaden 
! Produkter & teknologi 
! Utvecklingsprojekt 
! Försäljning 

! Dagsläget 
! Veterinärdiagnostik 
! Humandiagnostik 

! Emissionen 
! Upplägg 

! Prioriteringar 2014 
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LifeAssays® fram till idag 
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LifeAssays®  - byggt värde i 13 år 
! Utvecklat och patenterat teknikplattform 

– MIA 
! ”Proof of concept”  - akademiska artiklar 
!  Infrastruktur för utveckling och 

produktion enligt gällande regulatoriska 
ramverk. 

! ISO9001 och ISO13485 
! Miljö certifierade 

! Differentiering – human och vet, 
Lansering av system för veterinärer. 

! Validerat teknologin för 
humanmedicinska marknaden  

! Norden, delar av Europa, Asien och 
USA. 

! Säkerställt att produkter med lönsamhet 
kan produceras i större skala 
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LifeAssays® unika system för patientnära diagnostik 
- Magneto Immuno Assays – LifeAssays® IPR 
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The method/instrument  
Pat.no: US 6, 110, 660 
“Procedure for quantitative and qualitative determination of chemical 
substances, based on molecular recognition and measurement of 
magnetic permeability.” 
 
Pat.no: US 7, 910, 063 B2 
“Drift compensated magnetic permeability detector” 
 
Pat.no: US 2011, 0104659 A1 
“Device for biochemical processing and analysis of sample” 
 
The sampling device 
Pat.no: US 6, 319, 209 B1 
“Disposable test vial with sample delivery device for dispensing sample 
into reagent” 
 
Pat.no: US 2010/0255460 A1 
“Device for biochemical processing and analysis of a sample” 
 
The “one-chip computer” 
Pat.no: US 2009/0061418 A1 
Disposable analytical microprocessor device” 



Två marknader – en teknologi 
LifeAssays® MIA appliceras på veterinär- och humanmarknaden 
§  IVD marknaden totalt värd över 42 

bUSD/år 

§  Patientnära diagnostik (POC) 25% 
av totala värdet. 

§  Professionell POC (human), i.e. 
LifeAssays segment c:a. 5,3 
bUSD/år och väletablerad 

! Veterinärmarknaden för diagnostik 
totalt värd c:a 1,2 bUSD/år 

! Husdjursdelen värd c:a 30 till 50% 
av ovanstående 

! Snabbt växande 
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Human POC – etablerad, hög omsättning, hårt 
reglerad, hård konkurrens	

Veterinär POC – uppstart, snabb tillväxt, mindre 
reglerad, låg konkurrens	



Husdjursdiagnostik– en attraktiv marknad 
Världsomspännande tillväxt genomstrategiskt valda partners 
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Partner LifeAssays®  Partner 



Veterinärdiagnostik – starkt säljfokus  

! Distributionskanaler i SV, NO, FIN, DK, SP, FR+ Be/Ne/Lux, IT, AT + Ö-Europa, 
TR, KR, TW & USA 

! Norden  
! Fortsatt god utveckling för försäljningen av hund CRP  
! Hästtesten kommersialiseras 
! Fältstudier med kattesten – marknadsförberedande 

! Övriga Europa 
! Ny distributör i Italien tränad, börjat sina säljaktiviteter 
! Turkiet, distributör utnämnd och tränade hos LifeAssays®  

! USA genomför en väl kontrollerad lansering. Första köpande kunderna 
kontrakterade. 

! ”Key opinion leader” fokus, ”Scientific Advisory Board” tillsammans med LifeAssays® 
! Väl definierat program för säljare 

! Asien 
! Korea - ökad aktivitet efter avklarad registrering 
! Australien – aktivitet att finna distributörer. 
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CRP för hundar – kraftig ökning av reagensförsäljningen 

! Marknad och Försäljning 
! Reagensförsäljningen har har ökat från 

1.900 tester 2009 till över 50.000 tester 
2013 (uppskattning) 

! CRP försäljningen upp 36% i år 
! Instrumentförsäljningen har återigen 

tagit fart 
! Nya säljkanaler i USA och Italien. 
! Registrering i Korea klar – ökad aktivitet. 

! Utveckling och Produktion 
! Test för akutfasprotein i häst nu klar för 

försäljning 
! Test för akutfasprotein i katt ute på 

”fälttest” . 
! Översyn av instrumentet startad 
! Säker produktion av instrument och 

reagens i stor skala. 
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Oktober 2013 Vs. oktober 2012 – 16% fler 
hund CRP tester 
Totalt sålt c:a 139.000 tester sedan 
lanseringen varav 85% under 2011 t.o.m. 
oktober i år 
I november har instrument och reagens sålts 
till Turkiet och Australien 



Humandiagnostik – diskussionerna går framåt 

! LifeAssays® vill finna en partner för applikation av bolagets MIA teknologi inom 
humanmedicin. 

! CE/IVD märkning av normalkänslig CRP och ISO 9001/13485, samt validering 
av högkänslig CRP förstärker bolaget position 

! Diskussioner förs enligt olika affärsmodeller. 
! Huvuddiskussioner förs med bolag i Tyskland, Kina (och Indien) 
! Ny intressenter i ex. USA finns 

Notera. Minimala resurser tas numer från FoU i denna process, dessa 
koncentreras på at utveckla vår produktportfölj inom veterinär diagnostik  
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LifeAssays® nyemission 
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”Unitemission” – attraktiva teckningsoptioner knutna till varje Unit 

! Unitemission 
! En befintlig aktie berättigar till en uniträtt och 6 uniträtter 

berättigar till teckning av en unit. 
! En unit kostar 3:40 
! En unit består av; 

! 4 aktier av serie B dvs kostnad per B-aktie är 0:85 kr  
! 1 teckningsoption av serie B1, kan lösas in tom 31 maj till ett pris av 

1:10 Kr  
! 1 teckningsoption av serie B2, kan lösas in tom 30 november till ett 

pris av 1:35 Kr 

2013-11-12 Presentation 1 12 



Nyemissionen – möjliggör fokus på USA, häst- och katt-
testen och vital produktutveckling 



Genomfört under Q2/Q3 – viktiga milstolpar passerade 

Försäljning – Q3 bolagets starkaste kvartal! 
! Aktivitet för att få igång instrumentförsäljningen - nyförsäljning i 

USA, Norden och Korea.  
! C:a 50% av tappet de första sex månaderna nu återtagits 
! Reagensförsäljningen i antal test upp 27% YTD  
! Reagensförsäljningen Q3 upp 47% jfr 2012 
! Reagensförsäljningen Q3 upp 19% Vs Q2 

! Säljkanaler/organisation 
! Ny Försäljnings- och Marknadschef ombord 9/9 
! Lansering av i USA, Italien och Turkiet med nya Distributörer 
! Lanseringsprogram överenskommet i USA  

! Tre säljcyklar kort, medel och lång 
! Vetenskapligt nätverk 
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Genomfört under Q2/Q3 – viktiga milstolpar passerade 

Utveckling  
! Hästtesten.  

! Utvärderingen hos Medelstor Solvallatränare avslutad – bra resultat 
! Utvärderingen hos Solvalla veterinär avslutat – bra resultat 
! Säkrat storskalig produktion 
! Aktiviteter förberedda med media 
! Sålt första kiten till utvärdering i Danmark  
! USA har presenterat testen på utställning och villkoren för att inkludera 

den i deras kontrakt diskuteras. 
! Katt 

! ”Design freeze” genomförd 
! Första fälttesterna pågår 

! Instrument 
! Ökat attraktiviteten genom egen Vortex, fristående printer och mjukvara 
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Genomfört under Q2/Q3 – viktiga milstolpar passerade 

Produktion  
! Reagens.  

! Säkrat råvarutillgång för hästtesten 
! Förbättrat marginalen på hästtesten vesäntligt 

! Instrument 
! Ytmontering av komponenter nu färdigförberedd 
! Vortex (mixer) legoproduceras i Kina 
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Genomfört under Q2/Q3 – viktiga milstolpar passerade 

Human 
! Tyskland.  

! Flyttat fram positionerna i Berlin 
! Kina 

! Konkreta diskussioner med kinesiskt läkemedelsbolag 
! Indien 

! Nedprioriterat, möte på Medica  
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Resterande 2013 och 2014 – satsning på USA och hästtesten 
samt utveckling av instrumentet 

! Hästtesten 
! Sammanställa valideringar genomförda hos; 

! Lutfi Kolgjini med goda resultat (se tidigare PR) 
! Veterinär anknuten till Solvalla 
! Medelstor tränare på Solvalla 

! Produktionen på plats, om-optimering av råvaror gett oss bättre 
lönsamhet 

! Fokuserad satsning på Sverige, vi utvärderar USA. 
! Intresse även från Danmark, Österrike, Tyskland etc. 
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En förstärkt kassa ger oss möjlighet att expandera snabbare 
utanför travsporten och utanför Sverige 



Resterande 2013 och 2014 – satsning på USA, häst- och katt 
testen samt utveckling av instrumentet 

! USA 
! Lansering av testen i juli på AVMA i Chicago 
! Uppstarten har gett köpande kunder 
! Fokus på kliniker som kan fungera som goda referenser OCH ge 

intäkt 
! Löpande program för säljkåren 
! Sätter upp kliniska prövningar och ett Vetenskapligt råd, Dr Björn 

Ekberg från LifeAssays® med i processen 
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En förstärkt kassa ger oss möjlighet att aktivt delta i 
etableringen och effektivare styra Distributörens prioriteringar 



Resterande 2013 och 2014 – satsning på USA, häst- och katt 
testen samt utveckling av instrumentet 

! Katt testen 
! Koncentrerat utvecklingsarbete de senaste kvartalet 
! ”Design freeze” har genomfört vilket innebär att testens parametrar 

låsts och prestanda skall konfirmeras. 
! Fälttest nu startad, skall ge återkoppling för att avsluta projektet 
! Katt testen är kommersiellt viktig och kan omedelbart säljas till de 

instrument som finns placerade och använde hund CRP. 
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En förstärkt kassa ger oss möjlighet att snabbare lansera 
testen för akutfasprotein hos katt  



Resterande 2013 och 2014 – satsning på USA, häst- och katt 
testen samt utveckling av instrumentet 

! Utveckling av bolagets instrument 
! Uppdatera enligt återkoppling från kunder 
! Inlett med paket inkluderande mixer, printer och 

presentationsmjukvara 
! Ser över datakommunikation 
! Planerar ett nytt instrument under 2014. 
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En förstärkt kassa ger oss möjlighet att utveckla nästa 
generations instrument, ett måste för LifeAssays® framgång 



USA, en nyckelmarknad för LifeAssays® – USA 
världens största marknad för veterinär diagnostik 

! >50% av alla hushåll har hund 
och/eller katt. 

! En tredjedel har hund. 
! Antalet veterinärbesök/hund 

och år är 1,6 till 2,6 
! Varje hund besöker sin veterinär 

en gång per år för 
hälsoundersökning. 

22 

Siffror tagna från AVMAs hemsida 



Dollar spenderade på husdjur växer kraftigt i USA – 
högintressant marknad för LifeAssays® 
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MarketRearch.com 



Veterinärkostnaderna c:a 35% av utgifterna för 
husdjur – LifeAssays® redo att ta sin del av detta 
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MarketRearch.com 



Försäkring av husdjur växer kraftigt i USA – viktig 
parameter för tillväxt i LifeAssays® segment 
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MarketRearch.com 
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LifeAssays® AB organisation – ”lean and mean” 
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MarketRearch.com 
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Clinical use of cCRP  
– Included in standard panel at Evidensia hospitals 

! Part of Routine Panel 
! Rapid 
! Reliable (cut-off) 
! Patient-near 
! Good cost/benefit ratio 
! Comparable method/results 
! Routine panel à experience in 

evaluation 
! Extensive data collection 
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Clinical use of cCRP  
– Included in standard panel at Evidensia hospitals 

! Specific aim 
! Verify / exclude systemic inflammation  
! Quantification 

”Diva”. 2 years old female Toy Poodle. Recently 
moved to a new house. Very nervous. 
Generally whining in consultation.  

 
     CRP 70 mg/L 
 
     No other clinical or paraclinical findings. 
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Clinical use of cCRP  
– Included in standard panel at Evidensia hospitals 

! Follow-up consultations 
! Progression of disease 
! Evaluation of treatment 

	  

”Julia”.	  4	  years	  old	  female	  Collie.	  Coughing.	  Nervous.	  
BT	  39,0°C/102.2°F.	  CRP	  60	  mg/L.	  NSAID	  treatment.	  
No	  anLbioLcs.	  

	  
5	  days	  later:	  No	  radiological	  difference.	  SLll	  coughing.	  

CRP	  45	  mg/L.	  	  
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Clinical use of cCRP  
– Included in standard panel at Evidensia hospitals 

! Evaluation of post-surgery 
complications 
! >24-27 hrs: decrease 

 
”Bill”. 8 months old male Labrador Retriever. 

Vomiting. Foreign object in small intestine. 
Surgery and intestinal resection. 
Buprenorphine + NSAID-treatment. 

Day 1 post-op: Eating 
Day 2 post-op: Anorexia. Normal BT. CRP 125 

mg/L. 
Day 3 post-op: Anorexia. Normal BT. CRP >200 

mg/ 
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LifeAssays® idag 
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