
 

 

Första dag för handel i Genetic Analysis 

Idag är första dag för handel i Genetic Analysis, ett diagonistikbolag baserat i Norge som 

är specialiserade inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga 

mikrobiomet. Genetic Analysis är det första norska bolaget som noteras på Spotlight Stock 

Market.  

 

Genetic Analysis grundades 2008 och är verksamma inom mikrobiomdiagnostik, det vill säga 

diagnostik av tarmfloran. Bolaget är en pionjär inom det mänskliga mikrobiotaområdet med över 

tio års expertis inom forskning och produktutveckling inom diagnostik av det mänskliga 

mikrobiomet. Genetic Analysis har utvecklat GA-map®-plattformen, en unik rutindiagnostisk 

plattform som underlättar utvecklingen av nya markörer för mikrobiom. Den unika plattformen är 

baserad på en förutbestämd målmultiplexmetod och tack vare den kliniskt validerade GA-map®-

algortimen kan provresultat genereras direkt.  

 

”Vi vill passa på att tacka alla som visat intresse för Genetic Analysis inför noteringen. Vi 

uppnådde en teckningsgrad på 165 procent vilket är mycket positiva nyheter. Med hjälp av 

kapitalet som vi nu erhåller har vi bra förutsättningar för att initiera vår framtida tillväxtplan där vi 

kommer fokusera på att utöka kommersialiseringen av den nuvarande produktportföljen. 

Noteringen är en viktig milstolpe och vi välkomnar alla nya aktieägare som vill följa med vår resa 

som ett noterat bolag,” säger Ronny Hermansen, VD, Genetic Analysis.   
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”Idag inleds handeln i Genetic Analysis och vi önskar bolaget varmt välkomna till Spotlight. 

Genetic Analysis är ett spännande diagnostikföretag specialiserade inom diagnostik av det 

mänskliga mikrobiomet. Det ska bli intressant att följa deras tillväxtresa”, säger Carl-Henrik 

Nordberg, Head of Listing, Spotlight.  
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OM SPOTLIGHT 

Spotlight är marknadsplatsen där investerare och tillväxtbolag möts. Hos oss är det enklare och 

tryggare för bolagen att vara noterade. Vi erbjuder en helhetslösning som ökar synligheten för 

våra bolag genom unika mediesamarbeten. Investerare får genom Spotlight möjlighet att bli 

delägare i cirka 160 tillväxtbolag i olika branscher från flera länder, däribland bolag som Bahnhof, 

Freetrailer och Synthetic MR. 
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