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I september var det premiär för Lumito att för första 

gången delta på en kongress med en egen monter. 

Hela sälj- och marknadsteamet fanns på plats på  

European Congress of Pathology i Basel. Vi ville visa 

besökarna att vi kommer med något helt nytt. Vi ville 

väcka nyfikenhet och fascination. Att få dem att stanna 

upp, haja till och vilja veta mer för att sedan ta reda på 

hur vår teknik kan hjälpa dem i deras arbete. 

Under kongressen presenterade vi namnet på vår 

produktlösning som lanseras i slutet av året. Namnet 

är SCIZYS by Lumito och kommer från Science System 

och det faktum att vår första produkt lanseras för forsk-

ningslaboratorierna.

Våra förväntningar vid exponeringen av SCIZYS mot en 

bred front av relevanta, aktiva personer inom patolo-

giområdet – forskare, kliniker och företag – infriades. 

Montern och vår presentation av tekniken blev väldigt 

bra och visade på nytänkande. Många var intresserade 

och fascinerade av det vi visade och förstod att  

Lumitos teknik kan ge dem utökade möjligheter. 

  När det gick upp för dem att våra UCNP kan  

erbjuda en ny kanal som kan lyftas i och ur  

morfologin, om och om igen, och ger dem en 

mer lättanvänd tilläggskanal, fick vi väldigt  

positiv respons, säger Karin Christiansson,  

Product Manager på Lumito, som slogs av  

responsen och den nyfikenhet vår teknik  

visades från alla håll.

Vi knöt en mängd kontakter med intressanta profiler 

som representerar olika delar av patologifältet. 

Intresset var stort från både patologer och  

andra företag i branschen och möjligheterna 

som tekniken erbjuder bedömdes värdeskapan- 

  de av den bredd av specialistkompetenser som  

kontakterna vi etablerade representerar, kom- 

  menterar Tim Nilsson, Product Specialist på  

Lumito, vars bestående minne från kongressen 

är ögonblicket när vi mötte deltagarna på  

kongressen för första gången och noterade  

deras intresse.

Lumito var även representerat i posterutställningen 

med postern ”Upconversion Nanoparticles as labels 

for histopathological tissue evalution”. Postern väckte 

intresset för vår teknik och och en del monterbesökare 

kom direkt från posterutställningen och ville veta mer.  

Jag är mycket nöjd med det mottagande vi  

fick. Nu pågår arbetet med att följa upp de  

kontakter vi etablerade, samtidigt fortsätter vi 

stärka intresset och öka kunskapen om vår  

lösning bland forskarna i Sverige och övriga 

Norden, säger Mattias Lundin, Lumitos VD.
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Intresset var stort när vi exponerade SCIZYS by Lumito för första gången
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SCIZYS by Lumito erbjuder patologer och forskare en 

utökad möjlighet till multiplexing genom att bidra med 

en ”osynlig” immunohistokemisk kanal som inte påver-

kar visualiseringen av vävnadens morfologi eller andra 

kromogenbaserade IHC infärgningar i vävnaden. Ju fler 

markörer som avbildas, desto mer information erhålls 

till det specifika fallet.  
Se SCIZYS filmen 

En starkare kassa då TO4 tecknades till över 75 procent

Jag vill tacka för förtroendet våra aktieägare 
visat bolaget. Nettolikviden från teckningsop-
tionerna kommer att användas för marknads- 
föring av vår första produkt där vi primärt  

fokuserar på Sverige, Norden och övriga  

Västeruropa. En del av likviden kommer  

också att användas till utveckling av en  
framtida klinisk produkt samt regulatoriskt 
arbete, avslutar Mattias Lundin. 

Bolaget tillfördes cirka 46,2 miljoner kronor före emis-

sionskostnader i nyttjandet av de teckningsoptioner av 

serie TO4 som emitterades vid företrädesemissionen 

under fjärde kvartalet i fjol.

Vänliga hälsingar

Mattias Lundin, VD
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