
 

 

Cline Scientific AB förvärvar Liv Diagnostics AB för att främja 
företagets satsning på cancerdiagnostik 

 
Göteborg, Sverige, 7 November, 2019: Cline Scientific meddelar att man förvärvat det 
Göteborgsbaserade företaget Liv Diagnostics. Styrelserna för Cline Scientific och Liv 
Diagnostics har enats om en affär där Cline förvärvar Liv och dess verksamhet med kontanta 
medel samt en möjlig tilläggsköpeskilling vid en avyttring av verksamheten. Förvärvet 
innebär därmed ingen utspädning för Clines Aktieägare. 
 
De två företagen har haft ett mycket nära samarbete från det att Liv grundades år 2016. Liv 
Diagnostics är för närvarande en del av AstraZenecas BioVentureHub. När Cline Scientific 
ökar företagets fokusering på forskning och utveckling så är avsikten med förvärvet att 
underlätta och påskynda utvecklingen av Livs diagnostikprodukt. 
 
Liv har utvecklat en avancerad teknik för att i ett mycket tidigt skede kunna analysera 
isolerade tumörceller från bröstcancerpatienter. Syftet är att fastställa tumörens risk att 
metastasera med mycket högre precision än med idag tillgängliga metoder. Det finns idag 
inget diagnostiskt verktyg för att mäta tumörens förmåga att migrera och metastasera till 
andra organ såsom hjärnan. Denna information är kritisk då 90% av alla cancerrelaterade 
dödsfall beror på metastasering.  
 
“Jag är glad att vara involverad i den fortsatta utvecklingen av denna teknologi tillsammans 
med Cline med tanke på att vi ännu inte har något säkert sätt att behandla metastaserande 
cancer. Med detta diagnostiska verktyg kommer vi att ha mycket större möjligheter att korrekt 
diagnostisera, och därför behandla, patienter i riskgruppen för denna fatala sjukdom.” 
Bröstcancerforskare Theresa Vincent, Ph D, Principal Investigator New York University & 
Uppsala University 
 
Det är Cline Scientific och Liv Diagnostics uppfattning att förvärvet kommer förbättra 
möjligheterna till framgång genom att påskynda utvecklingen av diagnostik produkten och 
snabbare ta produkten mot kliniska prövningar. 
 
“Efter att varit delaktiga i detta treåriga projekt som utvecklats till bolaget Liv Diagnostics, så 
är vi entusiastiska att vår teknologi skulle kan få oss att spela en ännu större roll i att 
förbättra cancervården. Cline förvärvar nu Liv Diagnostics, med målet att ta projektet till 
nästa nivå, så vi kan påskynda utvecklingen av den nuvarande produkten och på så sätt 
minska antalet dödsfall hos bröstcancerpatienter. ” -säger Patrik Sundh, VD och 
medgrundare av Cline Scientific 
 
Liv Diagnostics team består av cancerforskare från från världskända forskningsinstitutioner 
såsom Weill Cornell Medicine, New York University, Karolinska Institutet, Göteborgs 
Universitet och Uppsala Universitet. Nyligen avslutade Liv Diagnostic en preklinisk studie där 
man med sin prototyp påvisat att man med hög signifikans lyckats särskilja godartade och 
elakartade tumörceller. 
 
”Liv har utvecklat en prototyp som nu är redo för de första kliniska testerna, vilket vi ser som 
en stor milstolpe i utvecklingsprocessen. Övertaget av Cline kommer avancera och 
accelerera produktens utveckling och Jag hyser stor tillit att det kommer ge stora synergier 
för båda bolagen och i framtiden innebära stora framsteg för både patienter och 
cancersjukvården.” säger Johan Bjurquist Liv Diagnostics VD och medgrundare 



 

 

Om Cline Scientific AB 
 
Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att 
placera Clines teknologi i rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat 
produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i 
laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett 
säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga 
att sprida sig för diagnostiska ändamål. 
 

Cline Scientific AB   
Argongatan 2C 
431 53  Mölndal 

Telefon: 031-387 55 55  
E-post: info@clinescientific.com  
Hemsida: www.clinescientific.com 

Denna information är sådan information som Cline Scientific AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2019. 
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