
Forskargruppen bakom marknadsnoterade SpectraCure och 

Gasporox står bakom Lumito – ett nytt spännande bolag med en ny 

och revolutionerande visualiseringsteknik för vävnadsanalys.

Inbjudan till teckning av units i Lumito AB

Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av units i Lumito AB (”Lumito” eller ”Bolaget”). 

Föreliggande material är en introduktion till Lumito och Erbjudandet om teckning av units vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett 

sammanfattning av det memorandum som upprättats med anledning av Erbjudandet. Exempelvis innehåller denna introduktion inte någon 

beskrivning av de risker som Lumito bedömer vara väsentliga att utvärdera i samband med en investering i Bolagets aktier. Dessa risker 

och annan information vilken är betydelsefull för en komplett utvärdering av Erbjudandet och av en investering i Lumito, finns återgivna i 

memorandumet. Innan ett investeringsbeslut tas, bör memorandumet studeras i detalj. Memorandumet finns tillgängligt för nedladdning på 

www.lumito.se.

Informationsträff

Malmö Kockum Fritid Tisdagen den 22 maj



VD har ordet

Antalet vävnadsprover ökar med en växande 
befolkning, högre genomsnittlig levnadsålder samt 
nya individanpassade behandlingsmetoder. Detta 
kräver fler och mer specifika analyssvar. Samtidigt 
är sjukvårdens kapacitet begränsad, vilket ger allt 
längre svarstider efter provtagning. Parallellt finns 
ett stort behov att digitalisera analysprocesserna, så 
kallad digital patologi.

Träffsäkerheten baserat på dagens 
infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik 
är ca 70% vilket innebär att ca 30% av utlåtande 
från patologer är felaktiga eller osäkra och 
behovet av ökad träffsäkerhet är stort. Med 
Lumitos unika och patenterade teknologi finns 
förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken 
av vävnadsproverna genom kortare analystider 
och högre kvalitet av analyserna. Lumitos teknologi 
ger även helt nya förutsättningar att söka efter 
flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt. 
Med avbildningar som specifikt visar förekomsten 
av just bara de delar av vävnaden man letar efter 
finns förutsättningar att i förlängningen kunna 
automatisera analyserna och därigenom ytterligare 
öka effektiviteten och förutsättningarna för digital 
patologi. 

Lumitos strategi är att utveckla ett nytt instrument 
för digital patologi med tillhörande unika 
infärgningsvätskor (sk reagenser). Arbetet baseras på 
bolagets teknologi och patent kring avbildning med 
hjälp av uppkonverterande nanopartiklar (UCNP) i 
spridande medier.

Under januari startade vi därför den första produkt
utvecklingsfasen med mål att bygga en laboratorie

prototyp och ta fram infärgningspreparat för att 
verifiera teknologin för vävnadsdiagnostik. Utveck
lingen sker i samarbete med vår utvecklingspartner 
TTP (The Technology Partnership) i Cambridge UK. 
TTP är erkänt duktiga på produktutveckling inom Life 
Science och har hög kompetens både inom instru
mentteknologi och biokemi. Under perioden har 
utvecklingsprojektet löpt framgångsrikt enligt budget 
och plan. Ett labinstrument har utvecklats och vi har 
kunnat ta fram infärgningsvätskor baserat på UCNP:s 
samt avbildat dessa med hjälp av instrumentet vilket 
var viktigta resultat under ”proof of concept” fasen.  
Denna fas beräknas vara slutförd i juni 2018.

Kapitalanskaffningen i samband med den planerade 
noteringen på Nasdaq First North tillsammans med 
den tillhörande teckningsoptionen avser att täcka 
kostnaderna för de två återstående utvecklingsfaser
na fram till att vi har instrument och infärgningsvät
skor klara för marknadslansering, vilket beräknas ske 
under fjärde kvartalet 2019. 

Det finns en stor global och växande marknad inom 
digital patologi och vävnadsdiagnostik. Behoven 
av förbättrade analysprocesser är betydande och 
Lumito är innehavare av en teknologi som har 
potential att lösa avgörande delar av dessa behov. 
Vi ser därför med stor tillförsikt fram mot utveckling 
och lansering av bolagets produkter och hoppas att 
vi i sällskap med befintliga och nya aktieägare får 
uppleva denna resa tillsammans!

Lund maj 2018

Stefan Nilsson 

VD



Lumito i korthet
Lumito är ett svenskt företag och bildades 2010 som 
en spin-off från den forskargrupp vid Lunds univer
sitets avdelning för atomfysik och lasercentrum som 
leddes av professor Stefan Andersson-Engels. Lumito 
kan därmed ställa sig till en rad av företag som spirat 
och växt ur denna forskarmiljö, Gasoptics Sweden AB, 
Spectracure AB och Gasporox AB för att nämna någ
ra. Bolaget grundar sig på många års arbete av fors
kargruppens världsledande forskning inom området.

Bolaget är specialiserat inom medicinsk forskning 
och utveckling inom avbildningsteknik. Tekniken som 
baseras på s.k. UCNPs (uppkonverterade nanopartik
lar) syftar till att höja kvaliteten i vävnadsavbildningar 
inom det bio medicinska området.

Bolagets patenterade teknik omfattar att tillsammans 
med UCNPs som markör skapa bilder av vävnader, 
exempelvis tumörer, med unika egenskaper. Tekniken 
har flera potentiella användningsområden men i för
sta hand har Bolaget valt att fokusera på vävnadsdi
agnostik inom digital patologi. En åldrande befolkning 
tillsammans med ökat behov för specifik vävnadsana
lys kopplat till nya individanpassade behandlingsfor
mer skapar stora behov av förbättrade analysmetoder 
med möjlighet till digital analys och automatisering. 
Lumitos teknologi skapar förutsättningar för detta.

Marknaden

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik 
uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD  
(https://www.transparencymarketresearch.com/
tissuediagnosticsmarket.html). Marknaden 
förväntas år 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD med 
en genomsnittlig tillväxttakt om ca 10 procent per år. 
Inom denna marknad finns en betydande potential för 
Lumitos produkter.

Behovet är stort av nya och effektiva analysmetoder 
då individanpassade behandlingsmetoder, speciellt 
inom cancerbehandling, kräver fler och mer 
avancerade analyser. Dagens diagnostikmetoder 
med svåranalyserade bilder samt krympande 
resurser inom sjukvården begränsar möjligheterna för 
individanpassade behandlingar och automatiserade 
analyser. Lumitos patenterade teknologi ger möjlighet 
att hitta vägar runt dessa begränsningar. 

Utvecklingssamarbete TTP 
(The Technology Partnership)
Lumito har tecknat avtal med det internationellt 
välrenommerade utvecklingsbolaget TTP i 
Cambridge gällande utveckling av Lumitos produkt 
inom digital patologi. TTP har stor kompetens och 

erfarenhet av produktutveckling inom medicin och 
bioteknik. Utvecklingen sker i väldefinierade faser 
med tydliga leverabler och i tätt samarbete med 
Lumito. Detta optimerar möjligheterna att effektivt få 
en kommersiell produkt till marknaden.

Den första fasen pågår sedan januari och innebär 
framtagande av en prototyp för verifiering av 
instrumentteknologi och infärgningsvätskor. 
Denna fas beräknas vara genomförd under Q2 
2018. De kommande faserna innebär utveckling 
av ett kommersiellt analysinstrument med 
infärgningsvätskor, produktionsanpassningar 
samt uppsättning av produktion hos kontrakterad 
leverantör. 

Kommersialiseringsstrategi

Lumitos erbjudande till marknaden innefattar 
ett kommersiellt instrument tillsammans med 
infärgningsvätskor för de specifika analyser som 
skall genomföras. Infärgningsvätskorna ger bolaget 
återkommande intäktsströmmar under hela 
instrumentets livscykel.

Under utvecklingsperioden kommer relationer 
att byggas med potentiella kunder såsom 
kontraktslaboratorier, patologiavdelningar, 
läkemedelsbolag och med möjliga partners för 
system för hantering av bilddata. Lumito har möjlighet 
att själv gå till marknaden med sina produkter eller 
att söka marknadssamarbete med existerande 
distributörer av medicinteknisk utrustning. Bolagets 
plan är att ha utvecklat ett nytt instrument med 
tillhörande infärgningsvätskor färdigt för marknaden 
under Q4 2019.

Patent

Lumito har patenterat sin teknologi med två 
världsomspännande patentfamiljer och en 
ny ansökan har gjorts under 2017. Det första 
patentfamiljen skyddar är användandet av UCNPs 
för avbildning i spridande material. Denna familj har 
patent godkända i nyckelregioner över hela världen 
och innebär ett brett skydd, även utanför medicinskt 
användande. Den andra patentfamiljen, också den 
med patent godkända i nyckelregioner, beskriver 
användandet av ljuspulser för förbättring av teknikens 
effektivitet och kortare avbildningstider. Det tredje 
patentet har lämnats in under 2017 och beskriver 
hur UCNP kan användas vid avbildning av framför 
allt vävnadsprover, specifikt inom patologi och 
vävnadsdiagnostik.



Erbjudandet i sammandrag
Nedanstående erbjudande omfattar en kapitalanskaffning genom en riktad emission där allmänheten bjuds in att 
teckna aktier. Emissionen och spridningen görs inför den listning på First North som bolaget ansökt om. Mangold 
Fondkommission är utsedd till Certified Advisor.

Teckningstid 14 - 25 maj 2018.

Teckningskurs 5,00 SEK per unit. Courtage utgår ej.

Villkor Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1. 
En teckningsoption ger rätt att mellan den 14 juni och den 5 juli 2019 teckna en 
aktie till 7 SEK.

Antal befintliga aktier 24 479 357 st.

Antal nya units i emissionen 4 000 000 st

Emissionsbelopp 20 000 000 SEK

Övertilldelningsoption 1 000 000 st units vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 5 000 000 SEK att 
utnyttjas vid stort intresse av Erbjudandet.

Pre-money värdering Ca 122 MSEK.

Teckningsförbindelser Cirka 2 000 000 SEK i teckningsförbindelser från styrelse och ledning samt 
investerarkonsortium.

Handel i aktien Bolaget har ansökt om listning på Nasdaq First North.

Läs mer på www.lumito.se, www.gcf.se.

Varför investera i Lumito

Unik och patenterad teknik
• Patenterad och innovativ teknik som möjliggör 

avbildningar i vävnadsstrukturer med hjälp av 
uppkonverterande nanopartiklar, s.k. UCNPs 
(UpConverting NanoParticles). 

• Vävnadsdiagnostik kan göras med avsevärt bättre 
träffsäkerhet än vad befintliga tekniker erbjuder.

• Flera undersökningar kan utföras i ett och samma 
vävnadsprov (sk multiplexing).

• Avbildningstekniken innebär att kvantitativ 
information erhålls och Lumitos teknologi kan 
därmed användas för automatiserad diagnostik.

• Det finns en stor utvecklingspotential för 
ytterligare användningsområden inom analys 
i spridande medium, t.ex. av vävnad inom 
läkemedelsindustri och sjukvård, men även inom 
djursjukvård och växtforskning.

Styrelse och ledning med 
erfarenhet av forskningsbolag
• Bolagets styrelse och ledning har ett starkt 

trackrecord av såväl kommersialisering av 
teknologi som att bygga kvalitativa och säljande 
företagsorganisationer.

 

Stor potential och tydlig marknad
• Lumitos teknik skapar avsevärt ökad diagnostisk 

träffsäkerhet viket ger stor patientnytta. 
Samtidigt ger teknologin betydande tids- och 
kostnadsbesparingar för sjukvården.

• Bolagets kunder består av laboratorier för 
vävnadsdiagnostik. Varje större sjukhus har ett 
eget patologiskt laboratorium. Mindre sjukhus och 
vårdinrättningar använder externa laboratorier för 
analys. Läkemedelsbolag och universitet är också 
kundgrupper för Bolagets produkter.

• Kunderna har idag en omfattande instrumentbas 
som enkelt kan kompletteras med Lumitos 
teknik. Den underliggande marknaden inom 
vävnadsdiagnostik har en årlig tillväxttakt om ca 10 
procent.

Motiv till emission
Lumito är i ett utvecklingsskede där Bolagets produkt ska utvecklas och kommersialiseras på 18 månader. 
Om 18 månader förväntas därmed Bolaget vara redo att börja med försäljning. För att lyckas utveckla 
och ta fram en färdig produkt på denna korta period behövs kapitalet som tas in genom emissionen i 
Erbjudandet. Emissionslikviden kommer främst användas till produktutveckling, investeringar i IP rättigheter, 
lanseringskostnader samt kostnader för löpande drift av Bolaget.
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