DELÅRSRAPPORT
1 januari – 30 september 2015
(NGM: LIFE B)

Finansiell information
•

Nettoomsättningen för perioden januari – september 2015 uppgick till 3 333 tkr
(2 999 tkr motsvarande period föregående år).

•

Resultatet efter skatt uppgick till –11 314 tkr (-11 031 tkr motsvarande period
föregående år).

•

Resultat per aktie blev –0,05 kr (-0,29 kr motsvarande period föregående år).

Blodanalysbolaget LifeAssays® ABs affärsidé är att tillgodose läkare och patienters behov av enkla och tillförlitliga test för
snabb patientnära blodanalys. Bolagets patenterade produkter utgörs av egentillverkade instrument och engångsreagens
vilka är ofarliga för patienter, personal och miljö. Alternativa marknader för bolagets produkter återfinns inom
veterinärmedicin samt livsmedels- och läkemedelsindustrin.
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VD har ordet
2015, kvartal 3.


Försäljningen kvartal tre uppgick till 950 tKr att jämföras med 999 tKr motsvarande tid förra året.



Försäljningen för årets nio första månader är 3.481 tKr jämfört med 2.999 tKr de nio första
månaderna 2014.



Antalet sålda tester de första nio månaderna är 21 % högre än de tre första kvartalen 2014 medan
antalet instrument som sålts och placerats under de nio första månaderna är 93 att jämföras med
108 motsvarande period 2014.



Kostnaderna är c:a 5% högre än motsvarande period 2014 vilket kan härledas till ökande kostnader
för marknadsföring, personalkostnader och kostnader i samband med det planerade förvärvet av
Magnasense Technologies Oy.



En person har anställts, och börjar i mitten av november, som ansvarig för direktförsäljning i
Sverige/Norden av LifeAssays® egna produkter.



LifeAssays® kinesiska distributör expanderar sitt område utanför Beijing med omnejd.



LifeAssays® planerar förvärv av Magnasense Technologies Oy.

Försäljning.
Bolagets försäljning för årets första nio månader ligger 16% över motsvarande tid föregående år. Geografiskt
sett står Norden fortfarande för den största delen med dryga 60% av den totala försäljningen. Asien, utanför
Japan, har de nio första månaderna stått för en fjärdedel av försäljningen. Korea är fortfarande den största
marknaden men Kina närmar sig nu Koreas försäljningsnivå.
Försäljningen i antal tester är upp med 21% de första nio månaderna jämfört med motsvarande period förra
året medan antalet instrument som sålts och placerats under de första nio månaderna är något lägre,
närmare bestämt 15 st. färre än förra året. Vi är dock övertygade om att vi kommer att överträffa 2014 års
instrument-försäljning i år. Försäljningen av hund tester växer stadigt och det är roligt att se att katt testen
utgör nästan 15% av våra reagensintäkter.

Norden
Försäljningen i Norden ligger i nivå med förra året men växer inte. Det gör att den satsning vi tidigare
aviserat, med direktförsäljning i Sverige, känns motiverad. Rebecca Borg, ansvarig för Sverige/Norden,
kommer att börja hos oss i mitten av november med totalansvar för de nordiska marknaderna inkluderande
direktförsäljning i Sverige. Försäljningen direkt till slutkund på den marknad som idag är vår största, dvs.
Sverige, kommer naturligtvis att förbättra våra marginaler avsevärt.
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Japan
Registreringsprocessen i Japan har dragit ut på tiden. Tillsammans med vår distributör har vi under våren
lämnat in den dokumentation som förväntades av oss. Distributören har i sin tur planerat och startat en
seminarieserie med fyra seminarier om inflammation hos husdjur tillsammans med s.k. ”Key Opinion
Leaders, KOL”. Det första seminariet var i juli, nummer två den 10 september på svenska ambassaden i
Tokyo och nummer tre genomfördes i dagarna. Vi deltog i seminariet på ambassaden med vår FoU chef Dr
Björn Ekberg och Marknads och Försäljningschef Tom Liber. Seminariet var mycket välbesökt, Björns och
Toms föredrag uppskattades och den demonstration av systemet som genomfördes tilldrog sig stort intresse.
Registreringen var vid seminarietillfället, och är fortfarande, inte klar vilket naturligtvis är en stor besvikelse.
Under juli och augusti har vi fått ytterligare frågor från det japanska Jordbruksverket. Vi har kompletterat vår
ansökan med de efterfrågade uppgifterna och avvaktar nu positiv återkoppling från myndigheten. Vår
distributör SwedenBro har förstärkt sin organisation med en erfaren konsult, som har goda kontakter inom
verket, för att ytterligare påskynda processen. De har dessutom anställt en Försäljningschef med ansvar för
våra produkter. Jag kan idag inte säga om registreringen kommer att vara klar innan årets slut eller om vi
måste vänta in i Q1 nästa år på Jordbruksverkets godkännande. Jag kan dock konstatera att SwedenBro
redan investerat flera 100 tusen kronor i registreringen av våra produkter, de fortsätter förberedelserna för
försäljning på ett mycket professionellt sätt bl.a. genom anställningen av en försäljningschef och de har ett
solitt stöd från sin säljkanal in till de 7.000 klinker vi identifierat som våra målkunder. När Jordbruksverket
ger sitt tillstånd till försäljning, står vi redo att omedelbart rulla ut vårt system på den japanska marknaden.
Asien, utanför Japan.
Försäljningen i Korea och Kina fortsätter att utveckla sig positivt. Korea är fortfarande den största
marknaden i sålda tester men utmanas av framgångarna i Kina. Det stod klart vid mitt besök vid
smådjursmässan i Beijing i september, att antalet veterinärkliniker ökar väldigt fort i Kina. Företag i
branschen nämner nu över 6.000 klinker i Kina, att jämföras med de c:a 3.000 klinker som man uppgav för
två år sedan. Vi har därför tagit beslutet att tillsammans med vår distributör expandera satsningen utanför
Beijing med omnejd. Det första steget togs efter smådjursmässan då Chengdu, Kinas femte största stad och
centrum i västra Kina, inkluderades i vår distributörs område. Planen är nu att under de kommande sex
månaderna fortsätta expansionen. Vår distributör samarbetar med lokala finansiärer för att få tillgång till
ökade resurser i denna process. Man skall dock komma ihåg att Kina är en priskänslig marknad och våra
produkter är relativt kostsamma för husdjursägare. Bedömningen är dock att det segment av kliniker som
vänder sig till välbärgade husdjursägare är stort nog för att ge LifeAssays® produkter en hälsosam tillväxt på
den kinesiska marknaden de närmaste åren.
USA
I USA har fokus legat på vår häst test under augusti och september. Vår distributör IVS arbetar tillsammans
med Henry Schein för att säkra avtal med större klinker i anslutning till de områden där hästtävlingar är
koncentrerade. Resultat från detta arbete väntas under oktober/november.
Studier och utvärderingar av våra produkter.
En jämförelse, genomförd i Japan, av resultat från vårt hund-CRP system med resultat från ett
laboratorieinstrument, har utfallit mycket väl. Dessa data är en del av dokumentationen i den
registreringsprocess som pågår. Utvärderingen av vår motsvarande test för katt fortgår.
Våra hund- och katt tester har utvärderats på två separata ställen i England. Detta har gjorts tillsammans
med potentiella distributörer. Resultaten har varit mycket bra och den ena av studierna är planerad att
offentliggöras på en veterinärkongress i England 2016.
Den studie som genomförs i Australien, där behandling av hundar med cancer förbättras genom att
behandlingen korreleras till hundens CRP värden i realtid, kommer som tidigare meddelats att utökas.
Studien använder en högkänslig version av vår existerande hund CRP test och skall i detta steg omfatta
minst ett 20-tal kliniker.
Vår häst test har utvärderats i Danmark och i Spanien. Den danska utvärderingen var i huvudsak för att
jämföra olika kvalitéer av antikroppar och utföll till fördel för vår existerande produkt. Studie två pågår i
Spanien. Steg ett har avlöpt med mycket gott resultat och den andra delen planeras vara avslutad i början
av Q4.
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I det samarbete vi har med det kinesiska bolaget Dynamiker, för att överföra vissa av deras tester till vårt
testsystem, har betydande framsteg gjorts. Vi ser att vårt system kan detektera molekyler, exempelvis
proteiner, i 1000 gånger lägre koncentration än i dagens hund-CRP test. Det gör att vi under Q4 kommer att
fortsätta diskussionen med Dynamiker om att slutföra förprojektet.
Framgångarna vi ser i de projekt och utvärderingar som jag listat ovan är ett övertygande bevis på att vårt
system har en robust teknologi, är enkelt att handskas med och levererar kliniskt viktiga och relevanta
resultat.

Förvärvet av Magnasense Technologies Oy, MST.
Ett förvärv av MST, och därmed tillgång till deras unika kvantitativa engångstest, kommer att öppna nya
marknadssegment för LifeAssays®.
Genom att sammanföra reagens och instrument på en testremsa för engångsbruk, kommer vi att kunna ta
fram tester att användas på ställen där veterinärer och djurägare idag inte har tillgång till enkla och robusta
kvantitativa tester. Vi vet att den teknologi som båda bolagen använder idag är både robust och
reproducerbar med förmåga att detektera mycket låga koncentrationer av ex. proteiner på ett reproducerbart
sätt. Det är denna, redan beprövade teknologi, som skall föras över till ett engångsteststrip med hjälp av
bolagens gemensamma kompetens inom reagens- och elektronikutveckling.
Dagens system från LifeAssays® har gjort det möjligt för mindre och medelstora veterinärkliniker att lokalt
testa ex. hund CRP med samma prestanda som i större laboratorier. Med MSTs teknologi tar vi steget ut från
veterinärklinikens laboratorium in i veterinärens ficka!
MSTs teknologi kan naturligtvis med fördel användas inom humanmedicin. Vår avsikt är att söka samarbeten
för att utveckla dessa applikationer.
Engångstestchippet är ett komplement till det system som säljs idag och kommer att finnas på marknaden
parallellt med detta. Det kommer att kräva utvecklingsarbete innan det kan tas till marknaden så vi får nog
vänta något år innan produkten finns på hyllan för försäljning.
Oktober 16, 2015
Anders Ingvarsson, MSc
VD för LifeAssays AB
anders.ingvarsson@lifeassays.com
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Viktiga händelser under tredje kvartalet 2015.
Omräkning av teckningsoptioner i serie 2014/2015.
Teckningskursen vid teckning av B-aktie i LifeAssays genom utnyttjande av teckningsoption i serie
2014/2015 är efter omräkning 12 öre per aktie. Före omräkningen uppgick teckningskursen till 40 öre per
aktie. Antalet B-aktier som varje teckningsoption i serie 2014/2015 berättigar till teckning av är efter
omräkning 3,34 stycken. Före omräkning berättigade 1 teckningsoption till teckning av 1 B-aktie. Teckning
av B-aktier med stöd av teckningsoption i serie 2014/2015 skedde under tiden från och med att
teckningsoptionerna registrerades hos Bolagsverket till och med den 15 september 2015.
LifeAssays® har ingått icke-bindande avsiktsförklaring avseende förvärv av Magnasense Technologies Oy
LifeAssays® AB har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent (LoI), avseende förvärv av
samtliga aktier i det finska bolaget Magnasense Technologies Oy. Om förvärvet genomförs kommer
köpeskillingen att erläggas genom en riktad nyemission av aktier i LifeAssays® (ett s.k. apportförvärv). En
sådan riktad nyemission av aktier ryms inom det emissionsbemyndigande som LifeAssays® styrelse gavs vid
årsstämman den 13 maj 2015.
LifeAssays® och SwedenBros möte på Svenska ambassaden i Tokyo fulltecknat. LifeAssays® Distributör
Sweden Bro håller sitt seminarium om inflammation och akutfasproteiners roll i inflammationer, på den
svenska ambassaden i Tokyo den 10 september. Föreläsningar kommer att hållas av ”Key Opinion Leaders,
KOL” från veterinäruniversitet, service laboratorium och industrin, inkluderande vår forskningschef Dr Björn
Ekberg.
LifeAssays® deltog i Beijings nationella möte för smådjursveterinärer.De första 10 instrument som vår
Distributör fick tillgång till i samband med lanseringen i våras är alla placerade hos testande kliniker.
Reagensförsäljningen fortsätter att att öka och Distributören har lagt en order på instrument.
"Join A Breakthrough Canine Clinical Trial" - den australiensiska studien av högkänslig CRP för hund utvidgas.
Den forskningsstudie som genomförs i Australien, där behandling av hundar med cancer förbättras genom att
behandlingen korreleras till hundens CRP värden i realtid, kommer att utvidgas
(http://www.biotempus.com.au/vet/). Vår Partner ASAP lab skall nu rekrytera upp till 20 ytterligare kliniker
som skall förses med VetReader och reagens.
Cancer är den vanligaste dödsorsaken hos hundar över två års ålder (VetDC). Nära hälften av alla hundar
kommer att diagnosticeras med cancer under sin livstid och en hund av fyra dör av sin sjukdom. Enligt
Webvet diagnosticeras 1,2 miljoner nya cancerfall hos hundar per år i USA.
Viktiga händelser efter utgången av tredje kvartalet 2015.
Några viktiga händelser efter periodens slut har inte inträffat.
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PERIODENS RESULTAT
Resultatet för perioden 1 januari – 30 september 2015 uppgår till -11 314 (-11 031) tkr. Resultatet per aktie
uppgår till –0,05 (-0,29) kr.
INVESTERINGAR
Periodens investeringar uppgick till 352 (266) tkr av vilka 323 tkr utgör patentinvesteringar. Resten utgör
inköp av inventarier.
KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var –10 837 (-10 532) tkr.
Likvida medel per den 30 september 2015 uppgick till 11 403 (1 803) tkr.
LIFEASSAYS® ABs AKTIE
LifeAssays® ABs aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Equity
vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost
omfattar 1 aktie.
ÄGARSTRUKTUR
Antalet registrerade aktier i Bolaget uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 402 658 286 aktier. Vid
motsvarande tid 2014 uppgick antalet registrerade aktier till 38 608 451 stycken. Aktiekursen (senaste
betalkursen) för tredje kvartalet 2015 var 0,05 (0,58) kr, vilket ger ett börsvärde på 20,1 (22,4) Mkr.
Aktiens kvotvärde är 0,05 kr.
Genomsnittligt antal aktier för år 2015 uppgår till 234 264 284 stycken. Någon utspädningseffekt föreligger
för närvarande inte.
Ägarstruktur för LifeAssays AB (publ)
Ägare ( 2015 09 30)
Aktier
Tibia Konsult AB
65 194 934
Parvus Invest AB
29 713 935
Nordnet Pensionsförsäkring AB
26 066 766
Avanza Pension
25 422 151
Unisam AB
16 987 084
Schlein-Andersen, Peter
13 200 000
Övriga (<3%/ägare, ~3 538 aktieägare) 224 976 214
Ännu ej registrerade aktier
1 097 202
Summa:

402 658 286

Röster & Kapital
%
16,19
7,38
6,47
6,31
4,22
3,28
56,15

100

REDOVISNINGSPRINCIPER
LifeAssays® tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättandet av
finansiella rapporter. Detta innebär att bolaget ska tillämpa den internationella redovisningsstandarden IFRS i
den omfattning som RFR 2 tillåter. Vid upprättandet av delårsrapporter tillämpas IAS 34 Delårsrapportering.
De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt i kraft den 30 september 2015 bedöms
inte få någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter.
De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas i denna delårsrapport är desamma som de
som beskrivs i årsredovisningen 2014.
NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER / ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER UTÖVER
STYRELSEARBETE
Marknadsmässig ersättning har utgått till styrelseledamöter som har utfört arbete för bolaget utöver
styrelsearbetet. Den totala ersättningen i form av konsultarvoden har utgått med totalt 288 tkr för perioden
1 januari – 30 september 2015.
Några andra transaktioner med närstående har inte skett.
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ROYALTY
I dagsläget finns ett avtal mellan Bolaget och European Institute of Science AB som berättigar European
Institute of Science AB att uppbära en royalty om 2 % baserat på LifeAssays® ABs omsättning fram till
2019-08-23. Vidare har European Institute of Science AB en exklusiv rätt att kommersiellt exploatera delar
av teknologin för tillämpning i genomflödessystem. Denna tillämpning kommer inte att konkurrera med
LifeAssays® ABs planerade produkter och ger inte LifeAssays® AB rätt till någon royaltyersättning. Under Q1
–Q3 2015 har LifeAssays® ABs försäljning genererat royaltyintäkter om 53 tkr samt en justering på 10,5 tkr
för föregående år (62,4 tkr för helåret 2014) åt European Institute of Science AB.
UPPLYSNINGAR AVSEENDE SÄSONGSEFFEKTER
Företagets verksamhet är i dagsläget, ej påverkad av vare sig cykliska effekter eller säsongsvariationer.
OPTIONSPROGRAM
Bolaget har ett utgivet teckningsoptionsprogram.
Teckningsoptioner serie 2015/2016
Teckningsoptionsprogrammet omfattar 301 170 813 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 301 170 813
aktier till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som
ett genomsnitt av den för aktien av serie B i Bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga
volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör sin
kvartalsrapport januari – mars 2016, eller, om Bolaget inte offentliggjort någon sådan kvartalsrapport, den
29 april 2016 (”Beräkningsperioden”), dock lägst 5 öre och högst 15 öre.
ISIN-kod för TO4B är SE00 0713 2055.
Teckningsoptionerna medför en utspädning av ägandet när kursen på aktien överstiger optionernas lösenpris.
Ingen utspädning föreligger för närvarande.
EKONOMISK INFORMATION
Bokslutskommuniké (Q4) för 2015
Kvartalsrapport (Q1) för 2016
Årsstämma
Halvårsrapport (Q2) för 2016
Delårsrapport (Q3) för 2016

fredagen den 29 januari 2016
fredagen den 8 april 2016
måndagen den 11 april 2016
onsdagen den 13 juli 2016
fredagen den 14 oktober 2016

7(13)
LifeAssays Q3 2015
Org.nr. 556595-3725

RESULTATRÄKNING
I SAMMANDRAG

Not

2015

2014

1/1-30/9

1/1-30/9

3 333

2 999

943

999

3 965

148

0

7

0

2

3 481

2 999

950

999

3 967

Råvaror och förnödenheter

-1 905

-1 616

-521

-554

-2 168

Övriga externa kostnader

-5 006

-4 682

-1 758

-1 402

-6 763

Personalkostnader

-7 433

-7 174

-2 064

-2 070

-10 080

-477

-499

-165

-170

-669

Summa rörelsekostnader

-14 821

-13 971

-4 508

-4 196

-19 680

Rörelseresultat

-11 340

-10 972

-3 558

-3 197

-15 713

( i tusen kronor )

2015

2014

2014

1/7-30/9 1/7-30/9

1/1-31/12

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

1.

Rörelsen kostnader

Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

27

0

-6

0

2

Räntekostnader

-1

-59

1

-58

-165

-11 314

-11 031

-3 563

-3 255

-15 876

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Periodens resultat

Resultat per aktie

0

0

0

0

0

-11 314

-11 031

-3 563

-3 255

-15 876

-0,05

-0,29

-0,01

-0,08

-0,50

Genomsnittligt antal aktier

234.264.284

38.352.863

401.622.040

38.608.451

31.660.281

Antal aktier vid periodens slut

402.658.286

38.608.451

402.658.286

38.608.451

100.390.271

2015

2014

2015

2014

2014

(i tusen kronor)

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

1/7 – 30/9

1/7 – 30/9

1/1 – 31/12

Periodens resultat

-11 314

-11 031

-3 563

-3 255

-15 876

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Övrigt totalresultat
S:a TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN

0

0

0

0

0

-11 314

-11 031

-3 563

-3 255

-15 876
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BALANSRÄKNING
I SAMMANDRAG

Not

( i tusen kronor )

2015

2014

2014

30-sept

30-sept

31 -dec

2 612

2 829

2 712

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

2.

Materiella anläggningstillgångar

3.

208

257

233

2 820

3 086

2 945

Summa varulager

2 081

1 492

1 790

Summa kortfristiga fordringar

2 209

2 640

2 102

11 403

1 803

9 200

Summa omsättningstillgångar

15 693

5 935

13 092

Summa tillgångar

18 513

9 021

16 037

20 133

12 741

15 059

Överkursfond

6 457

725

7 475

Balanserat resultat

1 152

39

6 989

Periodens resultat

-11 314

-11 031

-15 876

Summa eget kapital

16 428

2 474

13 647

2 085

6 547

2 390

18 513

9 021

16 037

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ansamlad Förlust

Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Företagsinteckningar
Ansvarsförbindelser

2015
30-sep
Inga
Inga

2014
30-sep
Inga
Inga
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2014
31-dec
Inga
Inga

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

2015

2014

1/1 - 30/9

1/1 - 30/9

-11 314

-11 031

477

499

-10 837

-10 532

-291

-113

-16

-1 482

-306

610

-11 450

-11 517

-323

-251

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-29

-15

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-352

-266

0

4 000

(i tusen kronor)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet mm
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet
Förändring av lager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Upptagande av lån
Nyemission

14 005

1 245

14 005

5 245

Periodens kassaflöde

2 203

-6 538

Likvida medel vid periodens början

9 200

8 341

Förändring av likvida medel

2 203

-6 538

11 403

1 803

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
Förändring av eget
kapital
(i tusen kronor)
Ingående eget kapital
Nyemission
Totalresultat för perioden
Utgående eget kapital

2015

2014

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

13 647

13 006

14 095

499

-11 314

-11 031

16 428

2 474

NOTER
NOT 1

Nettoomsättning

2015

2014

(i tusen kronor)

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

Försäljning Test

Nettoomsättning

2 790

2 368

Försäljning Instrument

391

427

Försäljning Övrigt

152

204

3 333

2 999

Summa

NOT 2

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar utgörs i sin helhet av nedlagda utgifter för patent och andra liknande
rättigheter, vilka skrivs av på 10 år.

NOT 3

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar utgörs av maskiner och inventarier, vilka skrivs av på 5 år.

NYCKELTAL
Soliditet % (periodslut)
Avkastn. justerat eget kapital

2015

2014

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1/1 – 30/9

1/1 – 30/9

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

89

27

85

87

80

93

83

90

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

-11 314

-11 031

-15 876

-15 661

-17 040

-15 884

-10 394

-9 271

Resultat per aktie (kr/aktie)

-0,05

-0,29

-0,50

-0,95

-4,35

-25,97

-41,01

-35,39

Kassaflöde (tusen kr)

2 203

-6 538

859

5 143

-8 042

9 666

-3762

1 554

Res. efter finansnetto (tusen kr)

Resultat per aktie har räknats om med hänsyn till den sammanslagning av aktier som skett 2012.
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER VID UPPRÄTTANDET AV DENNA RAPPORT
Denna rapport innehåller uttalanden om framtiden som grundar sig på LifeAssays® aktuella syn på framtida händelser och målsättning för finansiell samt operativ
utveckling. Framtidsbedömningar gäller endast per det datum de görs och LifeAssays ® gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av
framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt. LifeAssays ® ger inga garantier för att dessa framtidsinriktade uttalanden
förverkligas eller visar sig vara korrekta varför presumtiva investerare bör inte lägga otillbörlig vikt vid dessa. På denna sida finns en beskrivning, dock ej
fullständig, av faktorer som kan medföra att verkligt utfall komma att avvika betydligt från framtidsinriktade uttalanden. Rapporten kan innehålla historisk
marknadsinformation och branschprognoser, bl a storlek på de marknader inom vilka LifeAssays ® verkar. Informationen har hämtats från olika externa källor och
återgivits av LifeAssays® på ett korrekt sätt. Även om LifeAssays® anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten
eller fullständigheten i informationen ej kan garanters. Det har inte kommit till LifeAssays ® kännedom och kan därför försäkras att genom jämförelse med annan
information som offentliggjorts av de tredje parten varifrån informationen har hämtats, att inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna
informationen felaktig eller missvisande.
Riskfaktorer

av

En investering i LifeAssays® AB innebär betydande risker. Bolaget befinner sig i

patentstrategi för vidareutveckling av patentskydd för existerande samt

ett tidigt skede av sin utveckling, vilket innebär att risken är hög såväl tekniskt,

nyutvecklade produkter. Värdet av LifeAssays ® är delvis beroende av

affärsmässigt som finansiellt. En investering i LifeAssays

®

befintliga

patent.

Bolaget

avser

dock

att

driva

en

fortsatt

aktiv

AB medför såväl hög

förmågan att erhålla och försvara patent och andra immateriella rättigheter.

risknivå som hög förtjänstnivå, vilket kan innebära goda förtjänstmöjligheter

Det finns ingen garanti för att patenten kommer att ge tillräckligt skydd eller

vid en positiv utveckling, men den kan också vid negativ utveckling innebära att

att de inte kommer att kringgås av andra eller att de gör intrång i andra

hela det investerade kapitalet förloras. Varje investerare måste själv bilda sig

bolags immateriella rättigheter.

en uppfattning om bolagets möjligheter och risker. Följande faktorer, som inte

Beroende av nyckelpersoner: LifeAssays® AB är beroende av ett fåtal

framställs i någon prioritetsordning och heller inte gör anspråk på att vara

nyckelpersoner. Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på förmågan att

heltäckande, bör övervägas noga vid en utvärdering av bolaget. Vid osäkerhet

attrahera och behålla kompetent personal. Om någon eller några av dessa

gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare.

nyckelpersoner skulle lämna LifeAssays®, skulle detta kunna få en negativ

Rörelserelaterade risker

effekt på bolagets möjligheter att nå sina planerade utvecklingsmål.

Teknikrelaterade

LifeAssays®

risker:

ABs

produkter

kräver

ytterligare

Finansiella risker

aktiviteter bl a utveckling, tester samt certifiering/tillstånd och ackreditering

Framtida kapitalbehov: Det finns inga garantier för att kapital från

innan tillräckliga försäljningsintäkter kan uppnås. Det finns ingen garanti för att

nyemissioner tillsammans med internt genererade medel kommer att räcka

utfallet av sådana aktiviteter kommer att bli positivt eller att produkterna

till dess att LifeAssays ® är kassaflödespositivt. Det finns inga garantier för att

kommer att tas väl emot på marknaden. Det är förenat med stora kostnader att

nytt kapital, om behov uppstår, kan anskaffas eller att det kan anskaffas på

få produkten godkänd att användas inom vården. Dessa kostnader kommer inte

för befintliga aktieägare fördelaktiga villkor.

att kunna återvinnas om produkten inte uppnår uppsatta kvalitetskrav.

Likviditetsrisk: Likviditetsrisken bedöms hög då det inte finns tillräckligt med

Dessutom kan andra bolag utveckla metoder som visar sig vara överlägsna

kapital så att driften kan säkerställas fram till och med den 30 september 2016.

våra. I båda fallen skulle detta inverka negativt på bolagets möjligheter att

Styrelsen bedömer att det finns goda möjligheter att få in det kapital som krävs

generera framtida intäkter.

för att möta bolagets åtaganden under innevarande verksamhetsår.

Marknad: En misslyckad eller felinriktad marknadsintroduktion kan innebära
uteblivna intäkter och att LifeAssays

®

Valutarisk:

Eftersom LifeAssays ® kommer att ha försäljning i olika länder

inte når uppsatta finansiella mål.

och köper in varor till sin produktion från hela världen, kommer en

LifeAssays ® är i stor utsträckning beroende av att distributörer marknadsför

exponering för fluktuationer i olika valutor resultera i en ökad risk för

bolagets produkter på deras respektive marknad. Upphör ett eller flera av

bolagets finansiella ställning.

dessa

Kreditrisk:

samarbeten

marknadsföringen,

eller

skulle

om

detta

distributörerna

kunna

få

misslyckas

negativa

med

konsekvenser

för

LifeAssays® huvudsakliga finansiella tillgångar är placerade i

bank varför kreditrisken är mycket begränsad. Fordringarna exklusive bank

LifeAssays ® verksamhet.

uppgår till 2 209 tkr per 2015-09-30. Bolaget har gjort bedömningen att

Konkurrenter: Det medicintekniska området utvecklas snabbt och antas

erforderliga reserveringar har gjorts.

fortsätta göra så. Andra företag forskar och utvecklar analysinstrument som

Aktie och aktiemarknadsrelaterade risker

kan komma att konkurrera med LifeAssays ® produkter. Vissa av dessa

Aktiens likviditet och kurs: LifeAssays® aktier är noterad på den av

företag både inom och utanför Sverige har avsevärt större resurser och

Finansinspektionen auktoriserade börsen NGM. Kursen påverkas av ett antal

längre

verksamhetshistorik

LifeAssays ®

av

olika omvärldsfaktorer. Eftersom avståndet mellan köp- och säljkurs varierar

konkurrerande produkter som idag är okända kan innebära en förlust av

från tid till annan finns ingen garanti att aktier som förvärvas kan säljas på

förväntade framtida marknadsandelar. Konkurrerande produkter kan också

för innehavaren acceptabla nivåer vid varje given tidpunkt.

störa etableringen av viktiga strategiska allianser med något eller några av

Ägare med betydande inflytande: Ett fåtal av LifeAssays® aktieägare

de företag som utvecklar analysinstrument. Rätt timing kan vara helt

äger tillsammans en väsentlig andel av samtliga utestående aktier.

avgörande för LifeAssays ® AB:s produkters genomslagskraft.

Följaktligen har dessa aktieägare möjligheten att utöva inflytande på alla

Patent

och

immateriella

än

rättigheter:

AB.

Eftersom

Uppkomsten

LifeAssays ®

ABs

ärenden

som

kräver

godkännande

av

aktieägarna.

Denna

patentskydd är fördelat på olika patentfamiljer och dessa är begränsade till

ägarkoncentration kan vara till nackdel för andra aktieägare som har andra

vissa

intressen än huvudaktieägarna.

geografiska

områden

och

tidsperioder

kan

konkurrenter

lansera

produkter som bygger på liknande teknik på de marknader som inte skyddas
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Lund den 16 oktober 2015
Styrelsen för LifeAssays® AB

Anders Norling, styrelseordförande

Bo Unéus, ledamot

Björn Lundgren, ledamot

Joakim Lindqvist, ledamot

Peter Forssberg, ledamot

Anders Ingvarsson, VD

Kontaktinformation:
LifeAssays® AB, Scheelevägen 19F:2, 223 70 LUND, tel 046-286 5400, fax 046-286 5419
Web: www.lifeassays.com, epost: info@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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