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PHI säkerställer rörelsekapital fram till 2022 
För att överbrygga och anpassa till följderna av COVID-19-pandemin har Phase Holographic Imaging (PHI) 
erhållit ett bindande lånelöfte om 15 MSEK. Tillsammans med överenskommelsen gällande korttidsarbete 
som nyligen träffats med fackförbundet Sveriges Ingenjörer bedömer bolaget att lånelöftet säkerställer bolagets 
rörelsekapital fram till 2022. Lånelöftet ger bolaget en reserv i det fall ytterligare stödåtgärder skulle visas sig 
vara alltför kringskurna och otillräckliga då de väl når ut till företagen i sin slutgiltiga form. 

 
Öresundsbron 

Stängda gränser, reserestriktioner, hemförlovade kunder samt utegångsförbud innebär att planerade produkt-
demonstrationer med tillhörande försäljning ofrånkomligen skjuts på framtiden. Det står allt mer klart att denna 
framtid kommer att se mycket annorlunda ut än den värld vi vant oss vid sedan andra världskrigets slut — i 
synnerhet om det visar sig svårt att uppnå en hög grad av immunitet bland befolkningen genom vaccination eller 
immunitet efter sjukdom. 

Lånefacilitet 
Låneavtalet mellan PHI och danska Formue Nord Markedsneutral A/S ger PHI möjlighet att påkalla lån om 
sammanlagt 15 MSEK till marknadsmässiga villkor. Avtalets löptid är initialt 12 månader, följt av en periodisk 
möjlighet till förlängning. Aktiverade lån kan återbetalas i kontanter eller, om möjlighet finns, genom kvittning 
mot aktier och/eller optioner. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare avseende låneavtalet. 
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OM PHI 
Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse 
cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter 
för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka 
kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella 
distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och 
vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, 
regenerativ medicin och toxikologiska studier. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Peter Egelberg 
E-post: ir@phiab.se 
Web: www.phiab.com 
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