
VD har ordet
Marknaden för vävnadsprover ökar stadigt beroende på 
ökad genomsnittlig levnadsålder och därmed ökad sjuk-
lighet men också på grund av de mer precisa diagnossvar 
som krävs av nya individanpassade behandlingsmetoder. 
Samtidigt är bristen på patologer som kan analysera 
vävnadsproverna stor vilket leder till allt längre ledtider vid 
analys. Träff säkerheten vid patologernas analys av vävnads-
prover baserat på dagens metoder är otillfredsställande och 
behovet av förbättringar av avbildningarna och analyser-
na är stort.

Lumito utvecklar ett nytt och innovativt system för diagnostice-
ring av vävnadsprover. Med Lumitos patentskyddade teknologi 
fi nns möjlighet för patologer att väsentligt förbättra träff säker-
heten i sina diagnoser. Med högre kontrast i avbildningarna 
skapas även möjlighet att på ett eff ektivt sätt kunna automati-
sera analyserna.

Under hösten 2018 avslutades det första utvecklingssteget 
”konceptvalidering” med positiva resultat. Direkt därefter 
startades andra utvecklingssteget som innebär utveckling av 
alfa och beta-prototyper av instrument och infärgningsvätskor. 
Utvecklingsarbetet i steg 2 påbörjades i början av november. 
Ett första resultat är att omdesign av det optiska instrumentet 
genomfördes på mycket kort tid där tester visar på väsentligt 
förbättrad bildkvalitet.

H. SIGNATUR

Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm 
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 31 maj 2019.

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.lumito.se.
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
• Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2019 av styrelsen i Lumito AB (publ).
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna 

teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten 
samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investerings-

rådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- 

eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

Personnummer1. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Personnummer2. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

556832-0062

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett 
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du: 
Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej vidimerad 

ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller elektroniskt med BankID.

Förstärkning av utvecklingsteamet har genomförts och 
under 2018 rekryterades kompetens inom främst biomedicin. 
Ytterligare en rekrytering inom biokemi har gjorts och samar-
betsavtal har tecknats kring kemisk karakterisering, regulato-
riska frågor samt inom marknadsanalys.

Vi har under 2018 visat att vår utveckling kunnat leverera resul-
tat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och 
kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från 
utvecklingsfas 2 ser vi med stor tillförsikt fram mot en första 
produkt färdig för lansering under H1 2020.

Stefan Nilsson
Verkställande direktör
Lumito AB (publ)

Inbjudan att teckna Units 
i Lumito AB (publ)

Företrädesemission, maj 2019
Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp vid full teckning
35,7 MSEK före emissionskostnader 
och eventuell övertilldelning

Emissionskurs
1,25 SEK per Unit där varje Unit består 
av en nyemitterad aktie och en veder-
lagsfri teckningsoption av serie TO2. 

Teckningsoption TO2
Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt 
att teckna ytterligare en (1) aktie med 
två fönster för nyttjande, det första 
under perioden 1 november 2019 
t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 
1,45 SEK per aktie och det andra under 
perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 
till ett pris om 1,55 SEK per aktie.

Avstämningsdag
13 maj 2019

Teckningstid
15 maj till och med 31 maj 2019

Emissionsgaranti och 
teckningsförbindelser
Totalt cirka 29,1 MSEK motsvarande 
81,7 % av det totala Emissionsbeloppet 
har garanterats genom teckningsför-
bindelser och ett garantikonsortium. 
Teckningsförbindelser omfattar 
cirka 3,2 MSEK och garantier cirka 
25,9 MSEK. Bolaget vare sig begärt 
eller erhållit bankmässig eller annan 
säkerhet för beloppet.

Överteckningsemission
Vid stort intresse kan styrelsen komma 
att besluta om en separat riktad 
emission av Units på samma villkor 
upp till ytterligare högst 3,0 MSEK 
(2 400 000 units).

Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota, 
vilket beräknas ske omkring den 5 
juni 2019.

ISIN-koder
Aktien: SE0011282847
TO2: SE0012507960
Betald Tecknad Unit (BTU): 
SE0012596542
Uniträtt (UR): SE0012596534

Datum för fi nansiell information
Kvartalsrapport Q2 2019-08-21
Kvartalsrapport Q3 2019-10-31
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-17

MAJ JUNI

15 maj
Första teckningsdag, 
handel med Uniträtter 
och BTU påbörjas

13 maj
Avstämningsdag

9 maj
Sista dag för 
handel inklusive 
rätt till deltagande

31 maj
Sista teckningsdag

4 juni
Beräknad dag för off entliggörande 
av utfall

5 juni
Beräknad dag för utskick 
av avräkningsnotor

28 maj
Sista dag för handel 
med Uniträtter

DISCLAIMER: G&W Fondkommission är fi nansiell rådgivare till Lumito AB i samband med förestående emission. Lumito 
AB tar ansvar för allt innehåll i detta dokument och friskriver därmed G&W och Aktieinvest FK AB, som anlitats som 
emissionsinstitut, från allt ansvar för detsamma. Denna friskrivning avser även andra än direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.
Detta är en introduktion till det prospekt som upprättats. För fullödig information skall prospektet genomläsas i sin helhet 
inför beslut om deltagande i teckningserbjudandet.

F O N D K O M M I S S I O N



Detta är Lumito
Lumito är specialiserat inom medicinsk forskning på avbildningstekniker. Teknikerna, som baseras 
på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”), som absorberar ljus 
och återmitterar ljus med högre energi, kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl 
vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro).

1. Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.
2. Fluorescensavbildning är när fl uorescensljus avbildas med en kamera.
3. Fluorescens innebär generellt att ett ämne, en s.k. fl uorofor, som har absorberat ljus återsänder eller återemitterar ljus med lägre energi.
4. Hispatologi är läran om sjukdomar i vävnader.
5. Immunohistokemi är lokalisering av proteiner med hjälp av fl uorescerande antikroppar. Metoden används ofta inom diagnostisering av bland annat cancer och inom 
forskning på mediciner
6. Reagenser är kemiska ämnen som kan påvisa ett annat ämne genom att reagera med detta på ett karakteristiskt sätt.

Bakgrund 
Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off  från 
den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds 
Lasercentrum som under lång tid har letts av Professor Stefan 
Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av 
företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics 
Sweden AB och Spectracure AB för att nämna några. Bolaget 
grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsle-
dande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort 
ett försök att kommersialisera tekniken genom en aff ärsmodell 
baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att 
ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter 
inom Digital Patologi.1

Sedan Bolaget grundades har forskningsfältet för UCNP också 
rört sig framåt. Detta ämnar Bolaget dra nytta av genom att 
använda kommersiellt tillgängliga UCNP och forskningsresultat 
kring dessa som påvisar de många fördelarna med UCNP inom 
fl uorescensavbildning.2

Lumitos patent och patentansökningar omfattar avbildnings-
metoder för fl uorescerande UCNP3 i spridande material med 
och utan pulserande ljus. Det kan till exempel röra sig om 
fl uorescensmikroskopi in-vitro på vävnadsprover vid histopa-
tologisk diagnostik4, men också vävnadsavbildning in-vivo vid 
läkemedelsscreening.

De patenterade teknikerna har även möjliga användnings-
områden utanför den medicinska forskningen där avbildning 
av föremål i spridande material är nödvändig. Bolaget har 
dock valt att i första hand fokusera på att utveckla produkter 
inom vävnadsdiagnostik. En åldrande befolkning tillsammans 
med ökat behov för specifi k vävnadsanalys kopplat till nya 
individanpassade behandlingsformer skapar stora behov av 
förbättrade analysmetoder med möjlighet till digital analys och 
automatisering. Lumitos teknologi skapar förutsättningar för 
detta. Lumito ser en stor potential i att utveckla nya och eff ekti-
vare metoder för vävnadsdiagnostik genom UCNP-infärgning 
av vävnadsprover, s.k. immunohistokemi5, i kombination med 
standardiserade infärgningsmetoder. Bolagets teknologi ger 
också möjlighet att söka efter fl era sjukdomsmarkörer samti-
digt i samma vävnadsprov. Genom en sådan parallell infärg-
ning kan fl era analyser göras samtidigt med högre kvalitet och 
tillförlitlighet.

Lumitos produkteerbjudande
Inom området för vävnadsdiagnostik delas produkterna 
oftast in i två grupper; instrument respektive förbrukningsar-
tiklar (kits). Lumitos planerade produkterbjudande består av 
instrument samt infärgningsvätskor (reagenser)6 baserade på 
UCNP:s och faller väl in den produktkategorisering kunderna är 
vana vid. Instrument används för att ge patologer och biomedi-
cinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsproverna 
som underlag för diagnos. Reagenser används för att färga in 
vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbild-
ningar vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta 
diagnoser. Lumito planerar för följande produkterbjudande:

1. Ett optiskt analysinstrument baserat på Bolagets tekno-
logi med möjlighet att analysera infärgningar baserat 
på Bolagets UCNP-reagenser men även för traditionella 
infärgningsmetoder (immunohistokemi).

2. UCNP-baserade infärgningsvätskor (reagenser) för olika 
sjukdomsmarkörer. 

3. Produktsupport och -utbildning.

4. Licensiering av Bolagets teknologi inom applikationsom-
råden där Bolaget ej har för avsikt att marknadsföra egna 
produkter.

Kommersialiseringsstrategi
Lumitos produkt och erbjudande adresserar en global mark-
nad för optiska avbildningssystem inom vävnadsdiagnostik. 
Lumitos erbjudande till marknaden innefattar ett kommersiellt 
instrument tillsammans med certifi erade reagenser för de 
specifi ka analyser som skall genomföras. Detta ger bolaget 
återkommande intäktsströmmar under hela instrumentets 
livscykel.

Lumitos värdeskapande består i att öka värdet av befi ntliga 
optiska molekylavbildningsinstrument genom att erbjuda en 
helt ny avbildningsteknologi som adderar nya möjligheter till 
högre kvalitet, träff säkerhet och eff ektivare analysprocesser 
för köparna av instrumenten och reagenserna. 

Marknad

1. ”Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017
2.  ”Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017

Global marknad
Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnos-
tics) uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD. Marknaden 
förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig 
tillväxt på ca 10%.1

De största geografi ska marknaderna är Nordamerika och Europa 
följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern & Afrika (MEA) står 
tillsammans endast för ca 10 % av den globala marknaden. Störst 
tillväxt förutspås i Asien.2 Lumito planerar att i första hand vända 
sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Tillväxt
Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av fl era faktorer. 
Den genomsnittliga livslängden på befolkningen globalt ökar 
och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och 
därmed antalet provtagningar och analyser.

Kunder
Den globala marknaden brukar delas in i sjukhus (hospitals), 
mobila sjukhus (ambulatory surgical centers), kontraktsla-
boratorier (diagnostic centers) samt forskningslaboratorier 
(research laboratories).

Kunder till Bolagets produkter förutses bestå av laboratorier 
för vävnadsdiagnostik på sjukhus, kontrakts – och forskningsla-
boratorier. Varje större sjukhus har ett eget patologiskt labora-
torium. Mindre sjukhus och vårdinrättningar använder externa 
kontraktslaboratorier för analys. Forskningslaboratorier är en 
mindre kundgrupp som dock har stora drivkrafter att använda 
ny och eff ektiv teknologi. Även läkemedelsbolag och universi-
tet kan vara andra kundgrupper för Bolagets produkter.

Framtida marknader kan även inkludera en bredare tillämp-
ning inom biomedicinsk avbildning och medicinsk diagnostik. 
Lumitos lösning för optisk avbildning ger uppenbara fördelar 
vad gäller kvalitet och eff ektivitet jämfört med konventionella 
tillgängliga lösningar och möjligheterna att etablera en stark 
marknadsposition inom vävnadsdiagnostik bedöms därför 
som mycket goda.

Konkurrenter
Det fi nns idag fl era leverantörer av både instrument och rea-
genser inom segmentet vävnadsdiagnostik. Som exempel på 
större aktörer på marknaden kan nämnas Abbott Laboratories, 
Becton Dickinson & Co., Genomic Health Inc., 3DHISTECH, 
Danaher Corp., Thermo Fisher Scientifi c Inc., GE Healthcare, 
Cell Signaling Technologies, Inc., Agilent Technologies, och 
Roche Diagnostics.

En tydlig trend i leverantörsledet har varit att de större bolagen 
har intensifi erat sina förvärv av mindre bolag med ny tekno-
logi. Bolaget tror att denna trend kommer att hålla i sig även 
under de kommande åren.

Patent
Lumito arbetar kontinuerligt för att bygga, utveckla och skydda 
sina intellektuella tillgångar. I nuläget har bolaget två patentfa-
miljer med sedan tidigare godkända patent i USA, Australien, 
Kina, Israel och Sydafrika samt pågående ansökningar i fl era 
andra länder, bl.a. Europa. Dessa patentfamiljer täcker ett stort 
antal användningsområden, även utanför patologi.

D. Politiskt Exponerad Person (PEP)*: (måste fyllas i av alla tecknare)

SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Teckning utan företrädesrätt

 Teckningstid:
 Teckningskurs:
 Tilldelning:

 Likviddag:

15 maj - 31 maj 2019.  
1,25 kronor per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) TO 2.  
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.    
Likvid dras ej från föranmäld depå.  
Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota 

Tecknare med depå: Om du redan har tecknat 
units med företrädesrätt och vill öka sannolikhe-
ten att få tilldelning utan företrädesrätt måste din 
teckning gå via samma bank/fondkommissionär 
som teckningen med företrädesrätt.

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring 
eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning. 

stycken units i Lumito AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.  

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE UNITS LEVERERAS TILL:

Medborgarskap:

VP-Konto:      0   0   0

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:

eller Depånummer:

Efternamn: Personnummer/Org.nummer:Förnamn/Företagsnamn:

Adress:

Postnummer och ort: Land:

E-postadress: Telefon:
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Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsleda-
mot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantags-
vis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud 
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell 
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

** Närmaste familjemedlem betyder - Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), 
Barn eller Barns make/partner samt Förälder

*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person 
tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

Bank/Fondkommissionär:

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna blankett kan du teckna denna emission 
enkelt och smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/lumito2019 och följ 
instruktionerna.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridiska personer):

2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

PersonnummerFirmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

PersonnummerFirmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

556832-0062

Anmälningssedel för teckning av units i Lumito AB (publ) utan företrädesrätt

Investmentcase
Stark patenterad och bred produktplattform
Bolaget har sedan noteringen 2018 skapat ytterligare värde 
genom vidare forskning vilket resulterat i viktig feed-back.

Aff ärsmodell innebär accelererad time to market
Bolaget arbetar med utveckling av instrument som innebär förhål-
landevis lågt investeringsbehov och en snabb väg till marknaden.

Investerat kapital i Bolaget uppgår för närvarande till ca 32 MSEK.

Bolaget för även diskussioner med företag om samarbeten 
rörande optimering och tillverkning av nanopartiklar samt kring 
integrering av Lumitos produkter till t ex patientdatasystem.

Erfaren styrelse och ledning
Såväl styrelse som ledning har lång och framgångsrik erfarenhet, 
svensk och internationell.

Ett etablerat internationellt nätverk fi nns.

Stor efterfrågan efter nya eff ektivare analysmetoder
Det föreligger en massiv efterfrågan på denna typ av forskning.  

Trenden att stora aktörer inom medtech-sektorn förvärvar/ ingår 
samarbeten avseende projekt i tidig fas håller i sig. 

Produkter klara för marknaden våren 2020
Bolagets fokus under kommande 12 månader kommer att vara 
färdigutveckling av de första produkterna för kommersialisering. 
Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsätt-
ningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första pro-
dukterna färdigställts. Avsikten är att redan under H1 2020 kunna 
påbörja försäljning av de första produkterna, dvs inom ca ett år.



Detta är Lumito
Lumito är specialiserat inom medicinsk forskning på avbildningstekniker. Teknikerna, som baseras 
på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”), som absorberar ljus 
och återmitterar ljus med högre energi, kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl 
vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro).

1. Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.
2. Fluorescensavbildning är när fl uorescensljus avbildas med en kamera.
3. Fluorescens innebär generellt att ett ämne, en s.k. fl uorofor, som har absorberat ljus återsänder eller återemitterar ljus med lägre energi.
4. Hispatologi är läran om sjukdomar i vävnader.
5. Immunohistokemi är lokalisering av proteiner med hjälp av fl uorescerande antikroppar. Metoden används ofta inom diagnostisering av bland annat cancer och inom 
forskning på mediciner
6. Reagenser är kemiska ämnen som kan påvisa ett annat ämne genom att reagera med detta på ett karakteristiskt sätt.

Bakgrund 
Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off  från 
den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds 
Lasercentrum som under lång tid har letts av Professor Stefan 
Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av 
företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics 
Sweden AB och Spectracure AB för att nämna några. Bolaget 
grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsle-
dande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort 
ett försök att kommersialisera tekniken genom en aff ärsmodell 
baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att 
ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter 
inom Digital Patologi.1

Sedan Bolaget grundades har forskningsfältet för UCNP också 
rört sig framåt. Detta ämnar Bolaget dra nytta av genom att 
använda kommersiellt tillgängliga UCNP och forskningsresultat 
kring dessa som påvisar de många fördelarna med UCNP inom 
fl uorescensavbildning.2

Lumitos patent och patentansökningar omfattar avbildnings-
metoder för fl uorescerande UCNP3 i spridande material med 
och utan pulserande ljus. Det kan till exempel röra sig om 
fl uorescensmikroskopi in-vitro på vävnadsprover vid histopa-
tologisk diagnostik4, men också vävnadsavbildning in-vivo vid 
läkemedelsscreening.

De patenterade teknikerna har även möjliga användnings-
områden utanför den medicinska forskningen där avbildning 
av föremål i spridande material är nödvändig. Bolaget har 
dock valt att i första hand fokusera på att utveckla produkter 
inom vävnadsdiagnostik. En åldrande befolkning tillsammans 
med ökat behov för specifi k vävnadsanalys kopplat till nya 
individanpassade behandlingsformer skapar stora behov av 
förbättrade analysmetoder med möjlighet till digital analys och 
automatisering. Lumitos teknologi skapar förutsättningar för 
detta. Lumito ser en stor potential i att utveckla nya och eff ekti-
vare metoder för vävnadsdiagnostik genom UCNP-infärgning 
av vävnadsprover, s.k. immunohistokemi5, i kombination med 
standardiserade infärgningsmetoder. Bolagets teknologi ger 
också möjlighet att söka efter fl era sjukdomsmarkörer samti-
digt i samma vävnadsprov. Genom en sådan parallell infärg-
ning kan fl era analyser göras samtidigt med högre kvalitet och 
tillförlitlighet.

Lumitos produkteerbjudande
Inom området för vävnadsdiagnostik delas produkterna 
oftast in i två grupper; instrument respektive förbrukningsar-
tiklar (kits). Lumitos planerade produkterbjudande består av 
instrument samt infärgningsvätskor (reagenser)6 baserade på 
UCNP:s och faller väl in den produktkategorisering kunderna är 
vana vid. Instrument används för att ge patologer och biomedi-
cinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsproverna 
som underlag för diagnos. Reagenser används för att färga in 
vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbild-
ningar vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta 
diagnoser. Lumito planerar för följande produkterbjudande:

1. Ett optiskt analysinstrument baserat på Bolagets tekno-
logi med möjlighet att analysera infärgningar baserat 
på Bolagets UCNP-reagenser men även för traditionella 
infärgningsmetoder (immunohistokemi).

2. UCNP-baserade infärgningsvätskor (reagenser) för olika 
sjukdomsmarkörer. 

3. Produktsupport och -utbildning.

4. Licensiering av Bolagets teknologi inom applikationsom-
råden där Bolaget ej har för avsikt att marknadsföra egna 
produkter.

Kommersialiseringsstrategi
Lumitos produkt och erbjudande adresserar en global mark-
nad för optiska avbildningssystem inom vävnadsdiagnostik. 
Lumitos erbjudande till marknaden innefattar ett kommersiellt 
instrument tillsammans med certifi erade reagenser för de 
specifi ka analyser som skall genomföras. Detta ger bolaget 
återkommande intäktsströmmar under hela instrumentets 
livscykel.

Lumitos värdeskapande består i att öka värdet av befi ntliga 
optiska molekylavbildningsinstrument genom att erbjuda en 
helt ny avbildningsteknologi som adderar nya möjligheter till 
högre kvalitet, träff säkerhet och eff ektivare analysprocesser 
för köparna av instrumenten och reagenserna. 

Marknad

1. ”Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017
2.  ”Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017

Global marknad
Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnos-
tics) uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD. Marknaden 
förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig 
tillväxt på ca 10%.1

De största geografi ska marknaderna är Nordamerika och Europa 
följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern & Afrika (MEA) står 
tillsammans endast för ca 10 % av den globala marknaden. Störst 
tillväxt förutspås i Asien.2 Lumito planerar att i första hand vända 
sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Tillväxt
Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av fl era faktorer. 
Den genomsnittliga livslängden på befolkningen globalt ökar 
och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och 
därmed antalet provtagningar och analyser.

Kunder
Den globala marknaden brukar delas in i sjukhus (hospitals), 
mobila sjukhus (ambulatory surgical centers), kontraktsla-
boratorier (diagnostic centers) samt forskningslaboratorier 
(research laboratories).

Kunder till Bolagets produkter förutses bestå av laboratorier 
för vävnadsdiagnostik på sjukhus, kontrakts – och forskningsla-
boratorier. Varje större sjukhus har ett eget patologiskt labora-
torium. Mindre sjukhus och vårdinrättningar använder externa 
kontraktslaboratorier för analys. Forskningslaboratorier är en 
mindre kundgrupp som dock har stora drivkrafter att använda 
ny och eff ektiv teknologi. Även läkemedelsbolag och universi-
tet kan vara andra kundgrupper för Bolagets produkter.

Framtida marknader kan även inkludera en bredare tillämp-
ning inom biomedicinsk avbildning och medicinsk diagnostik. 
Lumitos lösning för optisk avbildning ger uppenbara fördelar 
vad gäller kvalitet och eff ektivitet jämfört med konventionella 
tillgängliga lösningar och möjligheterna att etablera en stark 
marknadsposition inom vävnadsdiagnostik bedöms därför 
som mycket goda.

Konkurrenter
Det fi nns idag fl era leverantörer av både instrument och rea-
genser inom segmentet vävnadsdiagnostik. Som exempel på 
större aktörer på marknaden kan nämnas Abbott Laboratories, 
Becton Dickinson & Co., Genomic Health Inc., 3DHISTECH, 
Danaher Corp., Thermo Fisher Scientifi c Inc., GE Healthcare, 
Cell Signaling Technologies, Inc., Agilent Technologies, och 
Roche Diagnostics.

En tydlig trend i leverantörsledet har varit att de större bolagen 
har intensifi erat sina förvärv av mindre bolag med ny tekno-
logi. Bolaget tror att denna trend kommer att hålla i sig även 
under de kommande åren.

Patent
Lumito arbetar kontinuerligt för att bygga, utveckla och skydda 
sina intellektuella tillgångar. I nuläget har bolaget två patentfa-
miljer med sedan tidigare godkända patent i USA, Australien, 
Kina, Israel och Sydafrika samt pågående ansökningar i fl era 
andra länder, bl.a. Europa. Dessa patentfamiljer täcker ett stort 
antal användningsområden, även utanför patologi.

D. Politiskt Exponerad Person (PEP)*: (måste fyllas i av alla tecknare)
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Teckning utan företrädesrätt

 Teckningstid:
 Teckningskurs:
 Tilldelning:
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15 maj - 31 maj 2019.  
1,25 kronor per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) TO 2.  
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Likvid dras ej från föranmäld depå.  
Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota 

Tecknare med depå: Om du redan har tecknat 
units med företrädesrätt och vill öka sannolikhe-
ten att få tilldelning utan företrädesrätt måste din 
teckning gå via samma bank/fondkommissionär 
som teckningen med företrädesrätt.

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring 
eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning. 

stycken units i Lumito AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.  
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Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsleda-
mot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantags-
vis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud 
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell 
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

** Närmaste familjemedlem betyder - Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), 
Barn eller Barns make/partner samt Förälder

*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person 
tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

Bank/Fondkommissionär:

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna blankett kan du teckna denna emission 
enkelt och smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/lumito2019 och följ 
instruktionerna.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridiska personer):

2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

PersonnummerFirmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

PersonnummerFirmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

556832-0062

Anmälningssedel för teckning av units i Lumito AB (publ) utan företrädesrätt
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VD har ordet
Marknaden för vävnadsprover ökar stadigt beroende på 
ökad genomsnittlig levnadsålder och därmed ökad sjuk-
lighet men också på grund av de mer precisa diagnossvar 
som krävs av nya individanpassade behandlingsmetoder. 
Samtidigt är bristen på patologer som kan analysera 
vävnadsproverna stor vilket leder till allt längre ledtider vid 
analys. Träff säkerheten vid patologernas analys av vävnads-
prover baserat på dagens metoder är otillfredsställande och 
behovet av förbättringar av avbildningarna och analyser-
na är stort.

Lumito utvecklar ett nytt och innovativt system för diagnostice-
ring av vävnadsprover. Med Lumitos patentskyddade teknologi 
fi nns möjlighet för patologer att väsentligt förbättra träff säker-
heten i sina diagnoser. Med högre kontrast i avbildningarna 
skapas även möjlighet att på ett eff ektivt sätt kunna automati-
sera analyserna.

Under hösten 2018 avslutades det första utvecklingssteget 
”konceptvalidering” med positiva resultat. Direkt därefter 
startades andra utvecklingssteget som innebär utveckling av 
alfa och beta-prototyper av instrument och infärgningsvätskor. 
Utvecklingsarbetet i steg 2 påbörjades i början av november. 
Ett första resultat är att omdesign av det optiska instrumentet 
genomfördes på mycket kort tid där tester visar på väsentligt 
förbättrad bildkvalitet.

H. SIGNATUR

Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm 
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 31 maj 2019.

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.lumito.se.
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
• Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2019 av styrelsen i Lumito AB (publ).
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna 

teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten 
samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investerings-

rådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- 

eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

Personnummer1. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Personnummer2. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

556832-0062

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett 
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du: 
Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej vidimerad 

ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller elektroniskt med BankID.

Förstärkning av utvecklingsteamet har genomförts och 
under 2018 rekryterades kompetens inom främst biomedicin. 
Ytterligare en rekrytering inom biokemi har gjorts och samar-
betsavtal har tecknats kring kemisk karakterisering, regulato-
riska frågor samt inom marknadsanalys.

Vi har under 2018 visat att vår utveckling kunnat leverera resul-
tat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och 
kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från 
utvecklingsfas 2 ser vi med stor tillförsikt fram mot en första 
produkt färdig för lansering under H1 2020.

Stefan Nilsson
Verkställande direktör
Lumito AB (publ)

Inbjudan att teckna Units 
i Lumito AB (publ)

Företrädesemission, maj 2019
Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp vid full teckning
35,7 MSEK före emissionskostnader 
och eventuell övertilldelning

Emissionskurs
1,25 SEK per Unit där varje Unit består 
av en nyemitterad aktie och en veder-
lagsfri teckningsoption av serie TO2. 

Teckningsoption TO2
Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt 
att teckna ytterligare en (1) aktie med 
två fönster för nyttjande, det första 
under perioden 1 november 2019 
t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 
1,45 SEK per aktie och det andra under 
perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 
till ett pris om 1,55 SEK per aktie.

Avstämningsdag
13 maj 2019

Teckningstid
15 maj till och med 31 maj 2019

Emissionsgaranti och 
teckningsförbindelser
Totalt cirka 29,1 MSEK motsvarande 
81,7 % av det totala Emissionsbeloppet 
har garanterats genom teckningsför-
bindelser och ett garantikonsortium. 
Teckningsförbindelser omfattar 
cirka 3,2 MSEK och garantier cirka 
25,9 MSEK. Bolaget vare sig begärt 
eller erhållit bankmässig eller annan 
säkerhet för beloppet.

Överteckningsemission
Vid stort intresse kan styrelsen komma 
att besluta om en separat riktad 
emission av Units på samma villkor 
upp till ytterligare högst 3,0 MSEK 
(2 400 000 units).

Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota, 
vilket beräknas ske omkring den 5 
juni 2019.

ISIN-koder
Aktien: SE0011282847
TO2: SE0012507960
Betald Tecknad Unit (BTU): 
SE0012596542
Uniträtt (UR): SE0012596534

Datum för fi nansiell information
Kvartalsrapport Q2 2019-08-21
Kvartalsrapport Q3 2019-10-31
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-17

MAJ JUNI

15 maj
Första teckningsdag, 
handel med Uniträtter 
och BTU påbörjas

13 maj
Avstämningsdag

9 maj
Sista dag för 
handel inklusive 
rätt till deltagande

31 maj
Sista teckningsdag

4 juni
Beräknad dag för off entliggörande 
av utfall

5 juni
Beräknad dag för utskick 
av avräkningsnotor

28 maj
Sista dag för handel 
med Uniträtter

DISCLAIMER: G&W Fondkommission är fi nansiell rådgivare till Lumito AB i samband med förestående emission. Lumito 
AB tar ansvar för allt innehåll i detta dokument och friskriver därmed G&W och Aktieinvest FK AB, som anlitats som 
emissionsinstitut, från allt ansvar för detsamma. Denna friskrivning avser även andra än direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.
Detta är en introduktion till det prospekt som upprättats. För fullödig information skall prospektet genomläsas i sin helhet 
inför beslut om deltagande i teckningserbjudandet.

F O N D K O M M I S S I O N



Detta är Lumito
Lumito är specialiserat inom medicinsk forskning på avbildningstekniker. Teknikerna, som baseras 
på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”), som absorberar ljus 
och återmitterar ljus med högre energi, kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl 
vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro).

1. Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.
2. Fluorescensavbildning är när fl uorescensljus avbildas med en kamera.
3. Fluorescens innebär generellt att ett ämne, en s.k. fl uorofor, som har absorberat ljus återsänder eller återemitterar ljus med lägre energi.
4. Hispatologi är läran om sjukdomar i vävnader.
5. Immunohistokemi är lokalisering av proteiner med hjälp av fl uorescerande antikroppar. Metoden används ofta inom diagnostisering av bland annat cancer och inom 
forskning på mediciner
6. Reagenser är kemiska ämnen som kan påvisa ett annat ämne genom att reagera med detta på ett karakteristiskt sätt.

Bakgrund 
Bolaget bildades 2010 och är ytterligare en spin-off  från 
den forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds 
Lasercentrum som under lång tid har letts av Professor Stefan 
Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av 
företag som spirat och växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics 
Sweden AB och Spectracure AB för att nämna några. Bolaget 
grundar sig på många års arbete av forskargruppens världsle-
dande forskning inom området. Efter att i ett tidigt skede gjort 
ett försök att kommersialisera tekniken genom en aff ärsmodell 
baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att 
ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter 
inom Digital Patologi.1

Sedan Bolaget grundades har forskningsfältet för UCNP också 
rört sig framåt. Detta ämnar Bolaget dra nytta av genom att 
använda kommersiellt tillgängliga UCNP och forskningsresultat 
kring dessa som påvisar de många fördelarna med UCNP inom 
fl uorescensavbildning.2

Lumitos patent och patentansökningar omfattar avbildnings-
metoder för fl uorescerande UCNP3 i spridande material med 
och utan pulserande ljus. Det kan till exempel röra sig om 
fl uorescensmikroskopi in-vitro på vävnadsprover vid histopa-
tologisk diagnostik4, men också vävnadsavbildning in-vivo vid 
läkemedelsscreening.

De patenterade teknikerna har även möjliga användnings-
områden utanför den medicinska forskningen där avbildning 
av föremål i spridande material är nödvändig. Bolaget har 
dock valt att i första hand fokusera på att utveckla produkter 
inom vävnadsdiagnostik. En åldrande befolkning tillsammans 
med ökat behov för specifi k vävnadsanalys kopplat till nya 
individanpassade behandlingsformer skapar stora behov av 
förbättrade analysmetoder med möjlighet till digital analys och 
automatisering. Lumitos teknologi skapar förutsättningar för 
detta. Lumito ser en stor potential i att utveckla nya och eff ekti-
vare metoder för vävnadsdiagnostik genom UCNP-infärgning 
av vävnadsprover, s.k. immunohistokemi5, i kombination med 
standardiserade infärgningsmetoder. Bolagets teknologi ger 
också möjlighet att söka efter fl era sjukdomsmarkörer samti-
digt i samma vävnadsprov. Genom en sådan parallell infärg-
ning kan fl era analyser göras samtidigt med högre kvalitet och 
tillförlitlighet.

Lumitos produkteerbjudande
Inom området för vävnadsdiagnostik delas produkterna 
oftast in i två grupper; instrument respektive förbrukningsar-
tiklar (kits). Lumitos planerade produkterbjudande består av 
instrument samt infärgningsvätskor (reagenser)6 baserade på 
UCNP:s och faller väl in den produktkategorisering kunderna är 
vana vid. Instrument används för att ge patologer och biomedi-
cinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsproverna 
som underlag för diagnos. Reagenser används för att färga in 
vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbild-
ningar vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta 
diagnoser. Lumito planerar för följande produkterbjudande:

1. Ett optiskt analysinstrument baserat på Bolagets tekno-
logi med möjlighet att analysera infärgningar baserat 
på Bolagets UCNP-reagenser men även för traditionella 
infärgningsmetoder (immunohistokemi).

2. UCNP-baserade infärgningsvätskor (reagenser) för olika 
sjukdomsmarkörer. 

3. Produktsupport och -utbildning.

4. Licensiering av Bolagets teknologi inom applikationsom-
råden där Bolaget ej har för avsikt att marknadsföra egna 
produkter.

Kommersialiseringsstrategi
Lumitos produkt och erbjudande adresserar en global mark-
nad för optiska avbildningssystem inom vävnadsdiagnostik. 
Lumitos erbjudande till marknaden innefattar ett kommersiellt 
instrument tillsammans med certifi erade reagenser för de 
specifi ka analyser som skall genomföras. Detta ger bolaget 
återkommande intäktsströmmar under hela instrumentets 
livscykel.

Lumitos värdeskapande består i att öka värdet av befi ntliga 
optiska molekylavbildningsinstrument genom att erbjuda en 
helt ny avbildningsteknologi som adderar nya möjligheter till 
högre kvalitet, träff säkerhet och eff ektivare analysprocesser 
för köparna av instrumenten och reagenserna. 

Marknad

1. ”Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017
2.  ”Tissue Diagnostic Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trend and Forecast, 2016-2024”; Transparency Market Research, Feb 2017

Global marknad
Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik (tissue diagnos-
tics) uppskattades 2015 till ca 3,6 miljarder USD. Marknaden 
förväntas 2024 uppgå till ca 8 miljarder USD 2024 med en årlig 
tillväxt på ca 10%.1

De största geografi ska marknaderna är Nordamerika och Europa 
följt av Asien. Latinamerika och Mellanöstern & Afrika (MEA) står 
tillsammans endast för ca 10 % av den globala marknaden. Störst 
tillväxt förutspås i Asien.2 Lumito planerar att i första hand vända 
sig till de europeiska och nordamerikanska marknaderna.

Tillväxt
Bolaget bedömer att marknadstillväxten drivs av fl era faktorer. 
Den genomsnittliga livslängden på befolkningen globalt ökar 
och med en åldrande befolkning ökar behovet av sjukvård och 
därmed antalet provtagningar och analyser.

Kunder
Den globala marknaden brukar delas in i sjukhus (hospitals), 
mobila sjukhus (ambulatory surgical centers), kontraktsla-
boratorier (diagnostic centers) samt forskningslaboratorier 
(research laboratories).

Kunder till Bolagets produkter förutses bestå av laboratorier 
för vävnadsdiagnostik på sjukhus, kontrakts – och forskningsla-
boratorier. Varje större sjukhus har ett eget patologiskt labora-
torium. Mindre sjukhus och vårdinrättningar använder externa 
kontraktslaboratorier för analys. Forskningslaboratorier är en 
mindre kundgrupp som dock har stora drivkrafter att använda 
ny och eff ektiv teknologi. Även läkemedelsbolag och universi-
tet kan vara andra kundgrupper för Bolagets produkter.

Framtida marknader kan även inkludera en bredare tillämp-
ning inom biomedicinsk avbildning och medicinsk diagnostik. 
Lumitos lösning för optisk avbildning ger uppenbara fördelar 
vad gäller kvalitet och eff ektivitet jämfört med konventionella 
tillgängliga lösningar och möjligheterna att etablera en stark 
marknadsposition inom vävnadsdiagnostik bedöms därför 
som mycket goda.

Konkurrenter
Det fi nns idag fl era leverantörer av både instrument och rea-
genser inom segmentet vävnadsdiagnostik. Som exempel på 
större aktörer på marknaden kan nämnas Abbott Laboratories, 
Becton Dickinson & Co., Genomic Health Inc., 3DHISTECH, 
Danaher Corp., Thermo Fisher Scientifi c Inc., GE Healthcare, 
Cell Signaling Technologies, Inc., Agilent Technologies, och 
Roche Diagnostics.

En tydlig trend i leverantörsledet har varit att de större bolagen 
har intensifi erat sina förvärv av mindre bolag med ny tekno-
logi. Bolaget tror att denna trend kommer att hålla i sig även 
under de kommande åren.

Patent
Lumito arbetar kontinuerligt för att bygga, utveckla och skydda 
sina intellektuella tillgångar. I nuläget har bolaget två patentfa-
miljer med sedan tidigare godkända patent i USA, Australien, 
Kina, Israel och Sydafrika samt pågående ansökningar i fl era 
andra länder, bl.a. Europa. Dessa patentfamiljer täcker ett stort 
antal användningsområden, även utanför patologi.

D. Politiskt Exponerad Person (PEP)*: (måste fyllas i av alla tecknare)

SÄRSKILD ANMÄLNINGSSEDEL 2
Teckning utan företrädesrätt

 Teckningstid:
 Teckningskurs:
 Tilldelning:

 Likviddag:

15 maj - 31 maj 2019.  
1,25 kronor per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) TO 2.  
Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.    
Likvid dras ej från föranmäld depå.  
Tre bankdagar efter utskick av avräkningsnota 

Tecknare med depå: Om du redan har tecknat 
units med företrädesrätt och vill öka sannolikhe-
ten att få tilldelning utan företrädesrätt måste din 
teckning gå via samma bank/fondkommissionär 
som teckningen med företrädesrätt.

OBS! Är depån kopplad till en kapitalförsäkring 
eller ett investeringssparkonto (ISK) var vänlig 
kontakta din förvaltare för teckning. 

stycken units i Lumito AB (publ) till ovan angiven teckningskurs.  

B. OM TILLDELNING SKER SKA TILLDELADE UNITS LEVERERAS TILL:

Medborgarskap:

VP-Konto:      0   0   0

C. NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER:

eller Depånummer:

Efternamn: Personnummer/Org.nummer:Förnamn/Företagsnamn:

Adress:

Postnummer och ort: Land:

E-postadress: Telefon:
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Vid annat medborgarskap än svenskt, ange Nationellt id (NID)1:

1Information om NID finns på www.aktieinvest.se/nid 

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person (PEP): Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, parlamentsleda-
mot, ledamot i styrelse för politiskt parti, domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantags-
vis kan överklagas, ledamot i styrelse för politiska partier, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank, ambassadör, diplomatiskt sändebud 
eller hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, någon av ovanstående befattningar på internationell 
nivå, ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO).

** Närmaste familjemedlem betyder - Make/maka, Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka Sambo enligt definitionen i Sambolagen (2003:376), 
Barn eller Barns make/partner samt Förälder

*** Känd medarbetare betyder:
Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person 
tillsammans med en sådan person.

Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Signering sker på sidan 2 – inkommen teckning utan signatur är inte giltig!

Bank/Fondkommissionär:

Teckna med BankID: Istället för att fylla i denna blankett kan du teckna denna emission 
enkelt och smidigt med BankID. Gå in på: www.aktieinvest.se/lumito2019 och följ 
instruktionerna.

A. UNDERTECKNAD ANMÄLER SIG HÄRMED FÖR TECKNING ENLIGT FÖLJANDE:

Legal Entity Identifier (LEI)2 (juridiska personer):

2Information om LEI finns på www.aktieinvest.se/lei

E. FÖRETRÄDARE FÖR FÖRETAGET - FIRMATECKNARE (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

PersonnummerFirmatecknare 1 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

PersonnummerFirmatecknare 2 - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

556832-0062

Anmälningssedel för teckning av units i Lumito AB (publ) utan företrädesrätt

Investmentcase
Stark patenterad och bred produktplattform
Bolaget har sedan noteringen 2018 skapat ytterligare värde 
genom vidare forskning vilket resulterat i viktig feed-back.

Aff ärsmodell innebär accelererad time to market
Bolaget arbetar med utveckling av instrument som innebär förhål-
landevis lågt investeringsbehov och en snabb väg till marknaden.

Investerat kapital i Bolaget uppgår för närvarande till ca 32 MSEK.

Bolaget för även diskussioner med företag om samarbeten 
rörande optimering och tillverkning av nanopartiklar samt kring 
integrering av Lumitos produkter till t ex patientdatasystem.

Erfaren styrelse och ledning
Såväl styrelse som ledning har lång och framgångsrik erfarenhet, 
svensk och internationell.

Ett etablerat internationellt nätverk fi nns.

Stor efterfrågan efter nya eff ektivare analysmetoder
Det föreligger en massiv efterfrågan på denna typ av forskning.  

Trenden att stora aktörer inom medtech-sektorn förvärvar/ ingår 
samarbeten avseende projekt i tidig fas håller i sig. 

Produkter klara för marknaden våren 2020
Bolagets fokus under kommande 12 månader kommer att vara 
färdigutveckling av de första produkterna för kommersialisering. 
Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsätt-
ningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första pro-
dukterna färdigställts. Avsikten är att redan under H1 2020 kunna 
påbörja försäljning av de första produkterna, dvs inom ca ett år.



VD har ordet
Marknaden för vävnadsprover ökar stadigt beroende på 
ökad genomsnittlig levnadsålder och därmed ökad sjuk-
lighet men också på grund av de mer precisa diagnossvar 
som krävs av nya individanpassade behandlingsmetoder. 
Samtidigt är bristen på patologer som kan analysera 
vävnadsproverna stor vilket leder till allt längre ledtider vid 
analys. Träff säkerheten vid patologernas analys av vävnads-
prover baserat på dagens metoder är otillfredsställande och 
behovet av förbättringar av avbildningarna och analyser-
na är stort.

Lumito utvecklar ett nytt och innovativt system för diagnostice-
ring av vävnadsprover. Med Lumitos patentskyddade teknologi 
fi nns möjlighet för patologer att väsentligt förbättra träff säker-
heten i sina diagnoser. Med högre kontrast i avbildningarna 
skapas även möjlighet att på ett eff ektivt sätt kunna automati-
sera analyserna.

Under hösten 2018 avslutades det första utvecklingssteget 
”konceptvalidering” med positiva resultat. Direkt därefter 
startades andra utvecklingssteget som innebär utveckling av 
alfa och beta-prototyper av instrument och infärgningsvätskor. 
Utvecklingsarbetet i steg 2 påbörjades i början av november. 
Ett första resultat är att omdesign av det optiska instrumentet 
genomfördes på mycket kort tid där tester visar på väsentligt 
förbättrad bildkvalitet.

H. SIGNATUR

Signera här:
Efternamn:Förnamn: Underskrift:

I. Skicka in anmälningssedeln och tillhörande handlingar per post: Aktieinvest FK AB, Emittentservice, BOX 7415, 103 91 Stockholm 
Eller scannad per e-post till: emittentservice@aktieinvest.se

Alla handlingar ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast klockan 17.00 den 31 maj 2019.

G. TECKNING ÖVER 15 000 EUR, OM DU ÄR PEP* ELLER BOSATT UTANFÖR EU/EES

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Prospekt finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.lumito.se.
• Vid en bedömning av bolagets framtida utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av 

dessa risker genom att ta del av tillgänglig information kring detta.
• Fullständig information samt villkor framgår av prospekt utgivet i maj 2019 av styrelsen i Lumito AB (publ).
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt de villkor som framgår av ovan angivet prospekt och denna 

teckningssedel.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal aktier eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas eller i övrigt registreras i samband med denna anmälan, behandlas enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) i syfte att uppfylla 

det uppdrag som åtagits av Aktieinvest FK AB för denna emission. Personuppgifter kan komma att delas till andra personuppgiftsansvariga parter. Uppgifterna 
kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten 
samarbetar med. För mer information om behandling se www.aktieinvest.se/aktieinvest-dataskyddspolicy.

• Inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Aktieinvest FK AB kommer inte att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för. Teckningen har inte föregåtts av investerings-

rådgivning eller annan rådgivning. Investeringen är ett självständigt beslut.
• Detta erbjudande avser enbart allmänheten i Sverige. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- 

eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt och anmälningssedeln får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver 
åtgärd enligt föregående eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om förvärv av aktier som strider med detta kan komma att anses ogiltig.

• Anmälan kan komma att anses ogiltig om tecknaren är bosatt eller på annat sätt har koppling till ett land där sanktioner förekommer.

F. VERKLIG HUVUDMAN (gäller enbart juridiska personer) Vid fler än två firmatecknare, vänliga kontakta Aktieinvest

Personnummer1. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Personnummer2. Firmatecknare - Förnamn & Efternamn

E-postadress: Telefon:

Vid fler än två firmatecknare vänligen kontakta Aktieinvest

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Är du PEP* eller familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är PEP?
Nej
Ja (ange befattning, land och er relation):

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

Position baserat på:
% av rösterna i företaget % av aktiekapitalet i företaget Avtal eller liknande utfästelse som ger ett bestämmande inflytande.

556832-0062

Om du har svarat att du är en PEP eller närstående till en PEP, eller om du tecknar ett enskilt belopp eller tillsammans med andra teckningsanmälningar ett 
sammanlagt belopp motsvarande 15 000 EUR, eller om du är bosatt utanför EU/EES måste du: 
Fysisk person:
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av blankett eller elektronisk  med BankID.
• Bifoga en vidimerad giltig ID-handling (svenskt körkort, pass eller liknande dokument). Om kundkännedomsblanketten ovan fylls med BankID krävs ej vidimerad 

ID-handling.

Juridisk person:
• Bifoga en kopia av registreringsbevis för att styrka firmateckningen samt kopia på firmatecknares ID-handling. 
• Bifoga kopia på ID-handling för verkliga huvudmän. 
• Besvara de kundkännedomsfrågor som finns i blankett på www.aktieinvest.se/pep, via nedladdning av  blankett eller elektroniskt med BankID.

Förstärkning av utvecklingsteamet har genomförts och 
under 2018 rekryterades kompetens inom främst biomedicin. 
Ytterligare en rekrytering inom biokemi har gjorts och samar-
betsavtal har tecknats kring kemisk karakterisering, regulato-
riska frågor samt inom marknadsanalys.

Vi har under 2018 visat att vår utveckling kunnat leverera resul-
tat som motsvarat de förväntningar som funnits i uppsatta och 
kommunicerade planer. Med de goda initiala resultaten från 
utvecklingsfas 2 ser vi med stor tillförsikt fram mot en första 
produkt färdig för lansering under H1 2020.

Stefan Nilsson
Verkställande direktör
Lumito AB (publ)

Inbjudan att teckna Units 
i Lumito AB (publ)

Företrädesemission, maj 2019
Erbjudandet i korthet
Emissionsbelopp vid full teckning
35,7 MSEK före emissionskostnader 
och eventuell övertilldelning

Emissionskurs
1,25 SEK per Unit där varje Unit består 
av en nyemitterad aktie och en veder-
lagsfri teckningsoption av serie TO2. 

Teckningsoption TO2
Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt 
att teckna ytterligare en (1) aktie med 
två fönster för nyttjande, det första 
under perioden 1 november 2019 
t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 
1,45 SEK per aktie och det andra under 
perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 
till ett pris om 1,55 SEK per aktie.

Avstämningsdag
13 maj 2019

Teckningstid
15 maj till och med 31 maj 2019

Emissionsgaranti och 
teckningsförbindelser
Totalt cirka 29,1 MSEK motsvarande 
81,7 % av det totala Emissionsbeloppet 
har garanterats genom teckningsför-
bindelser och ett garantikonsortium. 
Teckningsförbindelser omfattar 
cirka 3,2 MSEK och garantier cirka 
25,9 MSEK. Bolaget vare sig begärt 
eller erhållit bankmässig eller annan 
säkerhet för beloppet.

Överteckningsemission
Vid stort intresse kan styrelsen komma 
att besluta om en separat riktad 
emission av Units på samma villkor 
upp till ytterligare högst 3,0 MSEK 
(2 400 000 units).

Tilldelning
Besked om eventuell tilldelning lämnas 
genom utskick av avräkningsnota, 
vilket beräknas ske omkring den 5 
juni 2019.

ISIN-koder
Aktien: SE0011282847
TO2: SE0012507960
Betald Tecknad Unit (BTU): 
SE0012596542
Uniträtt (UR): SE0012596534

Datum för fi nansiell information
Kvartalsrapport Q2 2019-08-21
Kvartalsrapport Q3 2019-10-31
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-17

MAJ JUNI

15 maj
Första teckningsdag, 
handel med Uniträtter 
och BTU påbörjas

13 maj
Avstämningsdag

9 maj
Sista dag för 
handel inklusive 
rätt till deltagande

31 maj
Sista teckningsdag

4 juni
Beräknad dag för off entliggörande 
av utfall

5 juni
Beräknad dag för utskick 
av avräkningsnotor

28 maj
Sista dag för handel 
med Uniträtter

DISCLAIMER: G&W Fondkommission är fi nansiell rådgivare till Lumito AB i samband med förestående emission. Lumito 
AB tar ansvar för allt innehåll i detta dokument och friskriver därmed G&W och Aktieinvest FK AB, som anlitats som 
emissionsinstitut, från allt ansvar för detsamma. Denna friskrivning avser även andra än direkta eller indirekta ekonomiska 
konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta dokument.
Detta är en introduktion till det prospekt som upprättats. För fullödig information skall prospektet genomläsas i sin helhet 
inför beslut om deltagande i teckningserbjudandet.

F O N D K O M M I S S I O N




