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CellaVision förvärvar exklusiva rättigheter till ny 
mikroskopiteknologi

CellaVision meddelar att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva exklusiva rättigheter till en 
patentportfölj innehållande en ny mikroskopiteknologi, Fourier Ptychographic Microscopy, av 
Clearbridge BioPhotonics. Förvärvet ger CellaVision tillgång till och kontroll över en intressant 
framtidsteknologi. Förvärvspriset uppgår till en kontant köpeskilling om 28,7 MSEK.

Teknologin har utvecklats vid California Institute of Technology och är en metod för att skapa 
högförstorande bilder med lågförstorande optik. Detta möjliggör att stora bildytor kan samlas in 
med hög upplösning och högre hastighet jämfört med konventionell digital mikroskopi.

CellaVision bedömer att teknologin Fourier Ptychography Microscopy kan komma att användas för 
att utveckla framtida automatiserade mikroskop med tillämpningar både inom hematologi och inom 
andra områden.

Förvärvet ska ses som en långsiktig investering som syftar till att stärka CellaVisions 
innovationsmöjligheter och kommer inte ha någon materiell påverkan på försäljning eller EBITDA 
under den närmsta framtiden. De förvärvade patenträttigheterna ger ett skydd på CellaVisions 
nyckelmarknader i mer än 12 år.
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Om oss

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system 
för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt 
underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga 
cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och 
stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens 
finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. 
Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala 
organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2020 var omsättningen 
till 471 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är 
noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. 
Läs mer på www.cellavision.se

http://www.cellavision.se/
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Denna information är sådan information som CellaVision är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2021-04-06 18:15 CEST.

Bifogade filer

CellaVision förvärvar exklusiva rättigheter till ny mikroskopiteknologi

https://storage.mfn.se/fd856d80-ff24-41e2-9046-0a0b332c2139/cellavision-forvarvar-exklusiva-rattigheter-till-ny-mikroskopiteknologi.pdf

