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IDEON, Lund ⎯ Den presentation som visades vid LifeAssays® extra bolagsstämma idag den 
28:e juni 2013 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.lifeassays.com.  . 
 
LifeAssays har nu tagit klivet in på den största marknaden för veterinär diagnostik, USA. Vi har 
under den senaste veckan genomfört en produktutbildning med VD och affärsutvecklaren i 
Atlantic Diagnostics, vår distributör, och tillsammans med dem lagt upp en lanseringsplan. Den 
inleds med att produkten kommer att presenters på ”American Veterininary Medicine 
Association (AVMA) kongress i Chicago den 19:e juli. I USA finns mellan 70 och 80 millioner 
hundar som man regelbundet tar till sin veterinär för förebyggande och akut vård vilket 
naturligtvis gör denna marknad väldig intressant för oss.  
Vi har redan fått den första ordern värd c:a 150.000 kr som kommer att levereras i juli, ett bevis 
på det fokus som vår distributör satt på vårt system och den potential de ser för hund CRP 
testen. Diskussioner förs nu med dem om vår hästtest och den kommande kattesten, som vi 
kommer att inkludera i Atlantics distributionskontrakt så snart de kommit igång med hundtesten. 
 
Försäljningen av reagens fortsätter att utvecklas positivt. I Asien är tillväxten snabb i Korea, dock 
från en blygsam nivå. Våra europeiska distributörer köper löpande reagens men utanför Norden, 
motorn i vår försäljning, går det fortfarande långsamt. 
Vi ser en ljusning vad gäller instrumentförsäljningen och förväntar oss att den skall komma igång 
nu under och efter sommaren. Här är naturligtvis USA en viktig del. 
 
Hästtestgen finns fortfarande hos några tränare för de sista stegen i utvärderingen.  
 
Sedan april har vi dedikerat resurs till vår test för katt. Att fokuserat kunna arbeta med att 
färdigställa testen ger nu resultat. Vår ambition är att kunna börja externa tester under Q3. 
 
Aktiviteterna för att hitta en eller flera partners till vår humandel fortsätter och de diskussioner 
som redovisades i min förra uppdatering gäller fortfarande. 
 
Slutligen vill jag passa på och önska er en riktigt trevlig sommar från alla oss på LifeAssays®. 
 
Lund den 28 juni 2013 
 
Anders Ingvarsson, VD 
 
 

http://www.lifeassays.com/


Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja 
diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, 
MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och 
tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com  
 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-
286 54 00 eller email: info@lifeassays.com   
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