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LifeAssays utvecklar morgondagens generation av Point of care instrument, ett instrument som 
kan utföra ett flertal analyser parallellt. Teknologin erbjuder snabba analyser av protein, hormoner 
och bakterier i t.ex. blod. Instrumentet mäter inte bara noggrant och på kort tid, listan av analyser kan 
utökas allteftersom behov uppstår. Att analyssvar ges inom 10 minuter på prover som i dag måste 
skickas till större laboratorium för analys kommer att ha stor betydelse både för läkare och för 
patienter.  
Bolaget befinner sig just nu i en fas där man går från utveckling till en produkt som i alla 
avseenden skall anpassas för att leva upp till de nuvarande och kommande krav som ställs på 
en medicinteknisk produkt för Point of Care (PoC) Marknaden.  
 
 

• Utvecklingen av tre testkit: Albumin i urin, CRP i blod och Cystatin C i blod fortgår 
enligt plan. 

 
• Beslut om nyemission togs på extra bolagsstämma den 10 september. 
 
• Civilekonom Björn Lundgren vald till ordinarie styrelseledamot. 

 
 

 
                    
  Tusen kronor     Senaste kvartalet     Året ackumulerat   
     2003 2002  2003 2002   
            
  Nettoomsättning  0 0  0 0   
            
  Rörelseresultat  -915 -1 211  -3 186 -3 022   
            
  Resultat efter finansnetto -911 -1 212  -3 162 -2 990   
                    
 
Resultatet efter finansnetto uppgick till -3 162 tkr (–2 990 tkr), motsvarande -0,05 kr (-0,06 
kr) per aktie.  
 



Förändring av eget kapital          
        
Tusen kronor  2003-01-01  2002-01-01         2002 
   2003-09-30  2002-09-30         Helår 
Ingående eget 
kapital  9 013  4 007  4 007 
Nyemission  3 552  5 006  5 006 
Periodens resultat   -3 162   -2 990  -4 560 
Utgående eget kapital 2 990   4 170  9 013 
 
Aktien 
Aktiekursen 2003-09-30 (senaste betalkurs) för LifeAssays AB var 0,25 kr. 
LifeAssays B-aktie är noterad på NGM Equity. Totalt finns det 60 720 946 B-aktier i bolaget 
fördelat på ca 3000 aktieägare. Bolaget genomförde i mars-april 2003 en nyemission på 
14 208 946 B-aktier.  
Vid tidpunkten för delårsrapporten 2002 fanns det i bolaget 46 512 000 aktier. 
 
 
Viktiga händelser under perioden 
Under mars-april månad genomförde Bolaget en nyemission med företräde för befintliga 
aktieägare på 14 208 946 B-aktier till en emissionskurs om 0,25 kr per aktie. Emissionen som 
tecknades till 62% tillförde Bolaget 3,5 miljoner kronor. Emissionskostnaderna för bolaget 
uppgick till ca 600 000 kronor. 
LifeAssays fick den 3 juni sin svenska patentansökan nr 9502902-1 beviljad. Patentet avser 
förfarande för kvantitativ och kvalitativ bestämning av kemiska substanser vars 
funktionsprincip grundas på molekylär igenkänning och mätning av den magnetiska 
permeabiliteten. Patentskydd finns även i USA, godkänt år 2000. 
 
 
Verksamheten 
Bolagets verksamhet har under perioden huvudsakligen inriktats på framtagandet av tre 
analyser: Albumin i urin, CRP i blod och Cystatin C i blod. Vid jämförande studier med 
patientprover från Universitetssjukhuset i Lund har LifeAssays AB:s instrument visat mycket 
goda resultat. Jämförande studier av CRP och albumin i urin har även gjorts med befintliga 
instrument för snabbtester på marknaden. LifeAssays instrument uppvisar en lägre 
detektionsgräns för CRP än befintliga snabbtester på marknaden, ner till 0,3 mg/L vilket gör 
det möjligt att mäta hsCRP (high sensitiv C-reactive protein). För hsCRP och Cystatin C finns 
det i dag inte något patientnära analysinstrument på marknaden och marknadspotentialen är 
stor. 
Arbetet kommer under hösten huvudsakligen att vara inriktat på ovan nämnda analyser. 
 

 



Styrelsearbetet 
Vid en extra bolagsstämma den 10 september 2003 valdes Björn Lundgren, civilekonom och 
verksam som managementkonsult i BL-Konsult HB till ordinarie styrelseledamot. Björn 
Lundgren har haft ledande befattningar inom varvs-, läkemedels-, kemi-, och 
trägolvsindustrin.  
 
 
 
Ekonomisk information för år 2003 
Bokslutskommuniké  2 februari 2004 
Bolagsstämma  22 april 2004 
 
 
 
 
 
 

 
Lund den 4 november 2003 

 
Styrelsen 

LifeAssays AB 
 
 
 
 
 

 
 
GRANSKNINGSRAPPORT 
Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. 
  
En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte fram- 
kommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisnings- 
lagarna. 
  
Lund i november 2003 
  
Åke Nilsson   
Aukt. revisor 
 
 
 

 
 

 
 
 

För ytterligare information kontakta: 
Susanne Nykvist, VD, tel: 046-286 5405 

Susane.nykvist@lifeassays.com 



 
Resultaträkning  2003-01-01 2002-01-01  2003-07-01 2002-07-01
(i tusen kronor) 2003-09-30 2002-09-30  2003-09-30 2002-09-30
     
Omsättning 0 0  0 0
Övriga rörelseintäkter 36 0  16 0
Råvaror och 
förnödenheter -175 -121  -66 -55
Personalkostnader -1 251 -1 315  -401 -565
Övriga kostnader -1 642 -1 533  -424 -557
Avskrivningar -154 -53  -40 -35
Finansiellt netto 24 32  4 0
Extraordinära kostnader 0 0  0 0
Bokslutsdispositioner 0 0  0 0
Skatt   0 0   0 0
       
Rörelseresultat -3 162 -2 990  -911 -1 212
      
      
      

Balansräkning  2003-09-30  2002-09-30 
(i tusen kronor)     
      
Immateriella tillgångar  1 246  1 369 
Materiella tillgångar  203  239 
Finansiella tillgångar  0  0 
Omsättningstillgångar   1 896   2 960  
      
Tillgångar  3 345  4 568 
      
      
Eget kapital  2 990  4 170 
Obeskattade reserver  0  0 
Skulder     355   398  
      
Eget kapital och skulder  3 345  4 568 
       
       
       

Nyckeltal  2003-09-30 2003 2002 2001
    
Soliditet (%)  89 96 90 66
Avkastning justerat Eget Kap. (%) -106 -58 -30 -17
Resultat efter finansnetto (tusen kronor) -3 162 -2 251 -1 778 -560
Resultat efter finansnetto ( kr per aktie) -0,05 -0,04 -0,04 -0,04
Självgenererande kassaflöde (tusen kronor) -435 1 276 2 488 -373
Självgenererande kassaflöde (kr per aktie) 0,01 0,02 0,05 -0,03



       
       
       
       
    

Kassaflödesanalys Kvartal 1-3  Kvartal 1-3 
 (i tusen kronor)  2003  2002 
       
Den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster -3 162  -2 990 
Justeringar för poster som inte     
ingår i kassaflödet mm   154   57  
Kassaflöde från den löpande     
verksamheten före      
förändring av rörelsekap. -3 008  -2 933 
       
       
       
Kassaflöde från förändringar  i     
rörelsekapitalet     
Förändring av kortfristiga fordringar -9  -277 
Förändring av kortfristiga  skulder 72   -327  
Kassaflöde från den      
löpande verksamheten  -2 945  -3 537 
       
       
      
Investeringsverksamheten     
Investeringar i immateriella anl tillg -134  -344 
Investeringar i matriella anl tillg -39   -237  
Kassaflöde från investerings    
verksamheten  -173  -581 
       
Finansieringsverksamheten    
Nyemission   3 553   5 006  
      
       
Periodens kassaflöde  435  888 
       
       
       
      
Likvida medel vid periodens början 1 308  1 677 
Förändring likvida medel   435   888  
Likvida medel vid periodens slut 1 743  2 565 
       

 


