
En droppe blod tack!
Forskarna på Lifeassays utvecklar morgondagens generation av Point-of-Care

instrument, dvs patientnära analysinstrument. Att analyssvar med dessa instru-
ment ges inom 10 minuter på prover som i dag måste skickas till större labora-
torier för analys kommer att ha stor betydelse både för läkare och för patienter.

C-reaktivt protein (CRP) är en inflammationsmarkör som kan förekomma i blod. 
Nya och nu etablerade rön visar att knappt detekterbart förhöjda halter av denna
markör också kan indikera ökad risk för hjärtinfrakt och andra sjukdomar. 
Dr Kirstin Kriz, Dr Min Lu samt Civ. Ing. Filiz Ibraimi håller på att avsluta en
jämförande studie på blodprover från patienter vid Lunds Lasarett samt Uppsala
Akademiska Sjukhus. Forskarnas mätresultat har visat sig korrelera mycket väl
med centrallaboratoriets resultat. Lifeassays teknologi har den stora fördelen att

den genom sin användarvänlighet och snabbhet är mycket lämplig för primärvårds-
och massundersökningar.

Forskarnas målsättning är nu att utveckla flera alternativa test för andra markörer.
Njurfunktionsmarkörer som Albumin samt Cystatin C är redan under utveckling. 

En bloddroppe är allt som behövs för att göra en bedömning om en patient har ökad risk för hjärtinfarkt.

EURIS-bolagen 
växlar upp tempot
Vägen från idé till färdig produkt och försäljning är lång och full av
oväntade förlopp. Speciellt gäller detta utvecklingsintensiva bio-
teknikbolag som befinner sig i forskningsfronten. Hårt arbete,
ambitioner, självkritik och envishet är egenskaper som jag tror
måste finnas i rätt kombination för att nå framgång. De anställda i
EURIS-gruppen har med stort engagemang drivit bolagen framåt.
Nu står några av bolagen på tröskeln att börja sälja produkter eller
licenser.  Detta innebär ett investeringsbehov och att nya kapitaltill-
skott kommer att behövas. Huvudägaren, European Institute of
Science (EURIS), kommer därför att i största möjliga mån deltaga
vid framtida nyemissioner i syfte att stärka EURIS-bolagens kassor.

Det optimala vore att aktieägarna i EURIS-gruppen tecknar
vardera en post vid den planerade nyemission i mitten av oktober
som European Institute of Science har aviserat. Jag kommer person-

ligen att teckna en post. En stark finansiell ställning bidrar positivt
till hela EURIS-gruppens planerade aktiviteter.

Under året har jag haft kontakt med flera större bolag angåen-
de vår grupps produkter och teknologier. Ett flertal sekretessavtal
har skrivits under och diskussioner påbörjats. Min uppfattning är
att vi har otroligt spännande teknologier som väcker ett stort
intresse utanför vår egen sfär. I detta MedTek-blad finner ni mer
information om EURIS-bolagen och deras halvårsrapporter för
2004.

Dr. Dario Kriz, VD 
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Efter flera års intensivt utvecklings-

arbete har Chemel AB lyckats ta fram

en kommersiellt gångbar och patente-

rad produkt för industriell mätning

av bland annat socker, vitamin C och

mjölksyra. Nu håller bolaget på att

aktivt marknadsföra produkten och

har redan flera nöjda referenskunder.

En av anledningarna till framgången är rekryteringen av Lina Lidgren,
säger bolagets VD teknologie doktor Margareta Krook. Genom denna
förstärkning av bolagets försäljningsresurser har den lokala marknaden
i Skåne bearbetas på ett grundligt och systematiskt sätt. 

Nu väntar en expansion på övriga marknader varvid viktiga avtal
har slutits med distributörer i Mellersta Östern samt Chile. Samtal
rörande avtalsformuleringar pågår med distributörer i England och
Italien.

Under 2004 har fem sekretessavtal slutits med strategiskt viktiga
bolag varav ett har visat intresse för global distribution av
Chemels produkter. Enligt Margareta Krook håller Chemel dess-
utom på att utveckla nya produkter inom processtyrning och
patientövervakning. Flera nya patentansökningar har lämnats in. 

Ambitionen är att behålla det tekniska försprånget samtidigt
som bolaget börjar generera betydande intäkter.

Med för-
säljning 
i sikte...

B

European Institute
of Science AB

Halvårsrapport 2004

Intäkter: 101 tkr
Resultat: -739 tkr
Eget kapital: 6 650 tkr
Likvida medel: 1 888 tkr

VD: Dr. Dario Kriz

Verksamhet/Produkt
Utvecklar unga forsknings-
bolag och entreprenörer.
Huvudägare i fyra växande
bioteknikbolag, den s k
EURIS-gruppen.

Övrigt
Aktien är noterad vid NGM.
Senaste betalkurs 040630 var
2.70 kr.

Kontakt & information:
www.euris.org
info@euris.org
Tel: 046 - 286 22 30

Chemel AB
Halvårsrapport 2004

Intäkter: 92 tkr
Resultat: -2 139 tkr
Eget kapital: 2 432 tkr
Likvida medel: 1 818 tkr

VD: Dr. Margareta Krook

Verksamhet/Produkt
Biosensorinstrument för snabba
kemiska analyser inom livs-,
läkemedels– och skogsindustri.

Övrigt
Aktien är onoterad och 
värderades vid sista ny-
emissionen till 18.10 kr.

Kontakt & information:
www.chemel.com
info@chemel.com
Tfn: 046 - 286 45 00

AB Implementa Hebe
Halvårsrapport 2004

Intäkter: 41 tkr
Resultat: -26 tkr
Eget kapital: 350 tkr
Likvida medel: 258 tkr

VD: Margareta Pené

Verksamhet/Produkt
Magnetomrörare med unik kyl-
funktion för laboratorier inom
processindustri och forskning.

Övrigt
Aktien är onoterad och 
värderades vid sista företrädes
nyemissionen till 0.06 kr.

Kontakt & information:
www.implementa.net
Tfn: 046 - 286 22 30

Lifeassays AB
Halvårsrapport 2004

Intäkter: 53 tkr
Resultat: -2 058 tkr
Eget kapital: 4 214 tkr
Likvida medel: 2 861 tkr

VD: Dr. Dario Kriz

Verksamhet/Produkt
Point-of-Care instrument och
reagens för patientnära blod-
analyser av C-reaktivt protein,
Cystatin C och albumin.

Övrigt
Aktien är noterad vid NGM.
Betalkurs 040630 var 0.28 kr.

Kontakt & information:
www.lifeassays.com
info@lifeassays.com
Tfn: 046 - 286 54 00

Genovis AB
Halvårsrapport 2004

Intäkter: 151 tkr
Resultat: -578 tkr
Eget kapital: 2 631 tkr
Likvida medel: 211 tkr

VD: Dr. Sarah Fredriksson

Verksamhet/Produkt
MagnetoPore instrument och
magnetiska reagens för trans-
port av molekyler in i celler.

Övrigt
Aktien (onoterad) listas hos
Sparbanken Finn. Senaste
betalkurs 040630 var 9 kr.

Kontakt & information:
www.genovis.com
info@genovis.com
Tfn: 046 - 286 22 35

EURIS-GRUPPENS FINANSIELLA RAPPORTER

Nyrekryterade Lina Lidgren började på Chemel genom sitt examensarbete i Kemiteknik. 
Nu leder hon den lokala försäljningen av SIRE®-Biosensorer.


