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Tillägg till prospekt avseende unitemission i LifeAssays

Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) utgör ett tillägg till det av
LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) upprättade
prospektet avseende inbjudan till teckning av units i LifeAssays
som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den
6 oktober 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-13109)
(”Prospektet”). Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2
kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
med anledning av att LifeAssays den 13 oktober 2014 offentliggjorde Bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2014
("Delårsrapporten") och genererar följande justeringar.
- Sammanfattning på sida 3 i Prospektet, punkt B.7, kompletteras.
- Utvald finansiell information på sida 31 i Prospektet kompletteras med utvald finansiell information från Delårsrapporten.
- Text under rubrik "Handlingar införlivade genom hänvisning
samt tillgängliga för inspektion" på sida 46 i Prospektet får ändrad
lydelse.
LifeAssays meddelade den 12 september 2014 att styrelsen beslutat om att tidigarelägga Delårsrapporten, från tidigare rapportdatum den 24 oktober 2014 till den 13 oktober 2014.

Aktieägare i LifeAssays som, innan Tilläggsprospektets offentliggörande, har anmält sig för teckning av units i LifeAssays eller
på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara
värdepapper som omfattas av Prospektet, har i enlighet med 2 kap.
34 § Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att
återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet
av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 21 oktober 2014.
Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 oktober 2014 samt offentliggjordes av LifeAssays
den 17 oktober 2014. Tilläggsprospektet är en del av prospektet
och ska läsas tillsammans med detta. Tilläggsprospektet kompletterar den information som återges i prospektet. Prospektet och
Tilläggsprospektet finns tillgängliga på LifeAssays hemsida, www.
lifeassays.com, samt Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.
penser.se.

Tillägg till sammanfattning

Delårsrapporten föranleder att Prospektets avsnitt ”Sammanfattning” kompletteras enligt nedan. Den punkt som uppdateras är
B.7.

B.7

Utvald historisk
finansiell
information

2014
jan-sep

2013
jan–sep

2 999

1 716

Resultaträkning, kSEK

Nettoomsättning

0

31

Råvaror och förnödenheter

-1 616

-943

Övriga externa kostnader

-4 682

-5 259

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
av materiella och Immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

-7 174

-6 511

-499
-10 972

-606
-11 572

Övriga rörelseintäkter

-59

4

Resultat efter skatt

-11 031

-11 568

Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

0
-11 031

0
-11 568

Finansiellt netto

2014
jan-sep

Balansräkning, kSEK
Tecknat men ej inbetalt
aktiekapital
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

0
2 829
257

Totala omsättningstillgångar

5 935

Summa tillgångar

9 021

Eget kapital

2 474

Långfristiga skulder

0

Kortfristiga skulder

6 547

Summa eget kapital och skulder

9 021

Nyckeltal
Soliditet (%)

2014
jan-sep

2013
jan–sep

27

83

Resultat per aktie

Neg.

Neg.

Eget kapital per aktie

-0,29

-0,71

0

0

Börskurs vid periodens slut, SEK

0,58

1,33

Börsvärde vid periodens slut, MSEK
Antal anställda
vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier

22,4

33,3

12

12

38 352 863 16 380 826

Antal aktier vid periodens slut

38 608 451 25 046 859

Utdelning per aktie

Finansiell information
Utvald finansiell information på sida 31 i Prospektet kompletteras med utvald finansiell information från Delårsrapporten.

Finansiell information i sammandrag
Resultaträkning, kSEK

2014
jan-sep

2013
jan–sep

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiellt netto
Resultat efter skatt

2 999
0
-1 616
-4 682
-7 174
-499

1 716
31
-943
-5 259
-6 511
-606

-10 972
-59
-11 031

-11 572
4

Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

0
-11 031

0
-11 568

0
2 829
257
5 935
9 021
2 474
0
6 547
9 021

-

-11 517
-266
5 245
-6 538

-11 207
-527
10 638
-1 096

27
Neg.
Neg.
-0,29
0
0,58
22,4
12
38 352 863
38 608 451

83
Neg.
Neg.
-0,71
0
1,33
33,3
12
16 380 826
25 046 859

Balansräkning, kSEK
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Totala omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Kassaflöde, kSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Nyckeltal (SEK)
Soliditet (%)
Avkastning på eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Resultat per aktie (SEK)
Utdelning per aktie (SEK)
Börskurs vid periodens slut
Börsvärde vid periodens slut, MSEK
Antal anställda vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Antal aktier vid periodens slut

-11 568

Legala frågor, kompletterande information samt
handlingar införlivade genom hänvisning
Text under rubrik "Handlingar införlivade genom hänvisning samt tillgängliga för inspektion" på sida 46 får ändrad lydelse.

Handlingar införlivade genom hänvisning samt tillgängliga för inspektion
Följande handlingar har ingivits till Finansinspektionen och införlivats i Prospektet genom hänvisning. LifeAssays årsredovisningar för
2011, 2012 och 2013 (där hänvisning görs till sidorna 29-42 i respektive årsredovisning) som reviderats av Annika Larsson, auktoriserad
revisor, samt den icke granskade delårsrapporten januari - juni 2014 och den granskade delårsrapporten januari - september 2014 (där
hänvisning görs till sidorna 8-11). Revisionsberättelser för 2011, 2012 och 2013 finns intagna i årsredovisningen för respektive år. Kopior
av Prospektet, bolagsordning och de handlingar som införlivats genom hänvisning kan erhållas från LifeAssays AB, telefon 046-286 54 00
samt elektroniskt via LifeAssays hemsida, www.lifeassays.com.

