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UTKAST

STYRELSENS FÖR LIFEASSAYS AB (PUBL) REDOGÖRELSE
ENLIGT 13 KAP 6 § OCH 14 KAP 8 § AKTIEBOLAGSLAGEN
Styrelsen för LifeAssays AB (publ) avger härmed redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 §
aktiebolagslagen.
Efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 lämnades har händelser av väsentlig betydelse
för bolagets ställning inträffat enligt följande.
•

2017-10-02 Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att delårsrapporten för det
tredje kvartalet kommer tidigareläggas

•

2017-10-02 LifeAssays® installerar fem VetReader system i norra Tyskland

•

2017-09-06 Emission till StGrand Asset management avbruten

•

2017-09-06 Europeisk lansering av LifeAssays® nya test för inflammation hos häst.

•

2017-08-18 LifeAssays® testsystem används på UW Veterinary care unit at the
University of Wisconsin.

•

2017-08-18 Kvartalsrapport för det andra kvartalet 2017

•

2017-08-03 LifeAssays® testsystem godkänt av kinesisk veterinärkedja med c:a 80
kliniker.

•

2017-05-31 Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 MAJ 2017

•

2017-05-10 Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017

•

2017-04-27 Kvartalsrapport för det första kvartalet 2017

•

2017-04-27 Kommuniké årsstämma 2017

•

2017-04-27 Årsstämma 2017-04-27 - presentation

•

2017-04-07 Offentliggörande av årsredovisning för 2016.

Lund den 5 oktober 2017

LifeAssays AB (publ)

Anders Norling

Peter Forssberg

Bo Unéus

Marianne Lilja Wittbom

1 (2)

UTKAST

BILAGOR TILL STYRELSENS FÖR LIFEASSAYS AB (PUBL)
REDOGÖRELSE ENLIGT 13 KAP 6 § OCH 14 KAP 8 §
AKTIEBOLAGSLAGEN

2017-10-02 - Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att delårsrapporten för det tredje
kvartalet kommer tidigareläggas.
Delårsrapporten för årets tredje kvartal, tidigare planerad att offentliggöras den 27 oktober, kommer
istället att offentliggöras den 20 oktober.
2017-10-02 - LifeAssays® installerar fem VetReader system i norra Tyskland.
LifeAssays® installerar denna vecka fem VetReader system i kliniker i norra Tyskland. Klinikerna
kommer att använda tester både för hund CRP och katt SAA .
”Under senvåren och sommaren har vi haft egen personal på plats på den tyska marknaden. Vi har nu
fått den första ordern till fem veterinärkliniker. Dessa system, plus de kommande som vi väntar oss till
övriga kliniker som just nu för diskussioner med oss, kommer naturligtvis även att motivera de
distributörer vi har och de vi diskuterar avtal med. Värdet på denna första order är c:a 45 000 Kr”,
säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB.
2017-09-06 - Emission till StGrand Asset management avbruten
Styrelsen i LifeAssays AB (publ.) meddelar att den riktade emissionen som tecknades av StGrand
Asset management i mars och som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 9 mars inte
kommer att genomföras men att arbetet med det gemensamt ägda bolaget i Kina fortsätter enligt plan.
Emissionen hade ökat antal aktier i Bolaget med 165 634 323 och tillfört 6 459 739 Kr i likvida medel.
2017-09-06 - Europeisk lansering av LifeAssays® nya test för inflammation hos häst.
LifeAssays® lanserar sin test för inflammation hos häst på ”The British Equine Veterinary
associations” möte i Liverpool den 13 till 16 september.
2017-08-18 - LifeAssays® testsystem används på UW Veterinary care unit at the University of
Wisconsin.
Universitetet i Wisconsins veterinärenhet använder LifeAssays® test för CRP hos hund. Beslutet togs i
samband med en studie de initierade i juli detta år, där vårt testsystem och hund CRP var en del av
utvärderingen.
2017-08-18 - Kvartalsrapport för det andra kvartalet 2017
Nettoomsättningen i koncernen, likaväl som moderbolaget, uppgick under det andra kvartalet till 1 778
tkr vilket var 11% högre än årets första kvartal. Under andra kvartalet har bildandet av vårt bolag i
Kina, samägt med St. Grand, gått framåt enligt plan. Vi har sett ut lokaler i Qingdao, företagets namna
är bestämt till Qingdao Lai Fu Ai Sheng Medical Technology Ltd. Bolaget beräknas vara igång under
Q3. Instrumentförsäljningen till Kina fortsätter vara stark. 50 system levererades i slutet av det andra
kvartalet och flertalet av dessa system finns redan ute hos kunder. Försäljningen av vår nya katt test
har utvecklats mycket positivt, där framför allt den nordiska marknaden bidragit till att försäljningen av
katt tester i kronor är 66% högre än under det första kvartalet. En test för akutfasproteinet Serum
Amyloid A (SAA) hos häst utvecklades under det andra kvartalet fram till validering. Externa
utvärderingar görs i Tyskland under juli och augusti. En mycket fokuserad satsning på Tyskland
genomfördes under slutet av det andra kvartalet med avsikt att förstärka säljkanalerna.
Försäljningsstart beräknas komma igång efter semesterperioden. De extra resurser vi kunnat sätta till i
USA med hjälp av pengar från Tillväxtverket i Skåne, har bl.a. gjort att vi kunnat delta i utställning i
eget namn, kontrakterat en representant och ”independent reps” samt påskyndat diskussioner med ett
antal potentiella distributörer. Projektet med vår unika engångstest håller tidplanen. Under andra
kvartalet har projektet dessutom gjort stora framsteg med en integrerad provtagningsenhet för att
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möjliggöra enklare och mer precis provtagning och därmed ökad användarvänlighet och precision i
resultaten.
2017-08-03 - LifeAssays® testsystem godkänt av kinesisk veterinärkedja med c:a 80 kliniker.
”Under sommaren har vårt system genomgått ett antal tester av ansvariga inom Ba Bi Tang, en
veterinärkedja med c:a 80 kliniker. Detta har utfallit mycket väl och vi har nu officiellt kommit in på
denna kedja. Målet är att vi ska växa vidare inom denna kedja och även bli en del av deras rutinpanel
av blodtester. I dagsläget har vi etablerat oss i 5 av sjukhusen”, säger Anders Ingvarsson, VD i
LifeAssays® AB.
2017-05-31 - Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 31 MAJ 2017
Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under maj månad, i samband med utnyttjande av
teckningsoptioner av serie 2016/2017 (TO5), ökat med 439 393 937 st. Aktiekapitalet ökade med 8
787 878,74 kr.

2017-05-10 - Utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2016/2017
Extra bolagsstämman i LifeAssays AB (publ) beslutade den 17 mars 2016 om unitemission med
företrädesrätt för bolagets aktieägare varvid tecknades 965 941 004 nya B-aktier. De som tecknade 1
unit i emissionen erhöll 1 teckningsoption av serie 2016/2017 vederlagsfritt. Det totala antalet
teckningsoptioner uppgick till 482 970 502 st.
2017-04-27 - Kvartalsrapport för det första kvartalet 2017
2017-04-27 - Kommuniké årsstämma 2017
Vid årsstämma i LifeAssays AB (publ) i Lund den 27 april 2017 fattades bland annat följande beslut.
För mer detaljed information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till
årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelsen och de fullständiga förslagen finns tillgängliga på
bolagets webbplats, www.lifeassays.com.
2017-04-27 - Årsstämma 2017-04-27 - presentation
2017-04-07 - LifeAssays® årsredovisning för 2016 är offentliggjord
LifeAssays meddelar idag att årsredovisningen för 2016 är offentliggjord och finns tillgänglig på
bolagets webbplats.

