Mobidiag julkistaa yhteisyrityksen kiinalaisen Autobio
Diagnosticsin kanssa ja saamansa 10 miljoonan euron
rahoituksen
Yhteisyritys tulee hankkimaan lisenssin kaupallistaakseen Novodiag®-systeemin Kiinan ja
sen lähialueiden markkinoilla
10 miljoonan euron sijoituksella rahoitetaan Mobidiagin tuoteportfolion jatkuvaa laajentamista
ja nopeutetaan edelleen kaupallisten toimintojen kehittämistä
ESPOO, 17. joulukuuta 2018 – Molekyylidiagnostiikkayritys Mobidiag Oy ilmoittaa tänään, että
se on solminut sopimuksen yhteisyrityksestä kiinalaisen Autobio Diagnostics’in (”Autobio”)
kanssa kaupallistaakseen Novodiag®-systeemin Kiinassa. Mobidiag on vahvassa
kasvuvaiheessa oleva diagnostiikkayhtiö, jonka molekyylibiologiset testit auttavat taistelussa
antibiottiresistenssin leviämistä vastaan. Autobio on yksi Kiinan johtavista kliinisen
diagnostiikan yhtiöistä. Lisäksi Mobidiag ilmoittaa, että se on varmistanut erillisen 10 miljoonan
euron oman pääoman ehtoisen sijoituksen Autobiolta. Mobidiagin taloudellisena
neuvonantajana tässä järjestelyssä toimi Lynx Financial (HK) Ltd.
Mobidiag ja Autobio tulevat sijoittamaan yhdessä 12,3 miljoonaa euroa perustaakseen
yhteisyrityksen Kiinaan. Autobio sijoittaa yhteisyritykseen 8 miljoonaa euroa ja omistaa siitä 65
prosenttia, Mobidiag sijoittaa 4,3 miljoonaa euroa saaden yhteisyrityksestä 35 prosentin
osuuden.
Mobidiag tulee myöntämään yhteisyritykselle yksinoikeudella lisenssin ihmisten
tartuntatautitesteihin Kiinassa. Lisenssi ei sisällä Novodiag®-systeemille kehitteillä olevaa
sepsis-testiä. Yhteisyritys keskittyy aluksi rekisteröimään Novodiag®-systeemin ja kolme testiä
nopeisiin hengitystie-, suolistoinfektio- ja aivokalvontulehduksen määrityksiin Kiinan
kansalliseen lääketieteellisten tuotteiden viranomaisrekisteriin (NMPA, entinen CFDA).
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Mobidiag käyttää saamansa 10 miljoonan euron sijoituksen tuoteportfolion kasvattamiseen,
nopeuttamaan uusien testien kehittämistä Novodiag®-systeemille, tuotantokapasiteetin
lisäämiseen, sekä myynti- ja markkinointitoimintojen laajentamiseen.
Novodiag®-systeemi on innovatiivinen molekyylidiagnostiikan ratkaisu, joka mahdollistaa
täysin automatisoidun tartuntatautien aiheuttajan ja antibioottiresistenssin tunnistamisen.
Alusta yhdistää reaaliaikaisen PCR- ja mikrosirutekniikan mahdollistaen näytteiden

analysoimisen kertakäyttöisellä kasetilla. Se mahdollistaa kattavan yksittäisten tai useampien
taudinaiheuttajien seulonnan noin yhdessä tunnissa, joten lääkärit voivat tehdä ajallisesti
kriittisiä päätöksiä paremman tiedon valossa. Tämä auttaa antamaan hoitoa aikaisemmassa
vaiheessa ja vähentämään infektioiden leviämistä.
Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkanen kommentoi: “Olemme innoissamme
solmittuamme yhteisyrityssopimuksen johtavan kiinalaisen IVD-yhtiö Autobio Diagnostics’in
kanssa. Olemme vakuuttuneita siitä, että yhdistämällä Autobion johtavan markkina-aseman
nopeasti kasvavilla Kiinan markkinoilla Mobidiagin syvän molekyylibiologian osaamisen kanssa
luomme menestyvän kumppanuuden, joka mahdollistaa kohtuuhintaisten syndromisten
testipaneeleiden tuomisen Kiinaan.”
”10 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen sijoitus vahvistaa rahoitusasemaamme ja
mahdollistaa meille strategiamme mukaisesti investoinnit kansainvälisen myynnin
kasvattamiseen sekä uusien hinnaltaan kilpailukykyisten molekyylidiagnostisten testien
lanseeraamisen helpottamaan merkittävästi infektiotautien ja antibioottiresistenssin
diagnosointia.”
Autobion hallituksen puheenjohtaja Yongjun Miao kommentoi: “Kiinassa ei ole saatavilla
nopeaa, tarkkaa ja edullista taudinaiheuttajien diagnostiikkaa, mikä rajoittaa infektiotautien
tehokasta hoitamista riittävän ajoissa. Lisäksi antibioottien väärinkäyttö on yleistä. Mobidiagin
Novodiag®-systeemi on edullinen, helppokäyttöinen ja sillä voidaan testata useaa kohdetta
kerralla. Lisäksi systeemillä on diagnostiikassa laajat sovellusmahdollisuudet, joten sillä on
erinomaiset markkinanäkymät. Kiinalaisen yhteisyrityksen kautta saatavien kustannusetujen
myötä Novodiag®-systeemin kilpailukyky tulee paranemaan entisestään. Mobidiagilla ja
Autobiolla on yhteinen visio yhteisyrityksestä, meillä on jo samankaltaiset yrityskulttuurit ja
olemme innoissamme tulevaisuuden mahdollisuuksista.”
Lynx Financialsin toimitusjohtaja Donald Xu kommentoi: “Tämä sopimus ilmentää nykyistä
trendiä Kiinan ja länsimaiden välisessä liiketoiminnassa terveystoimialalla. Strategia, jossa
yhdistetään oman pääoman ehtoinen rahoitus ja yhteisyritys, tulee olemaan ratkaisuna
regulatiivisten ja kaupallisten prosessien kiihdyttämiselle monien innovatiivisten yhtiöiden
pelikirjassa. Se mahdollistaa kilpailemisen vakiintuneita monikansallisia yhtiöitä vastaan
Kiinassa ja myös muualla maailmassa.”
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Lisätietoa toimittajille
Tietoja Mobidiag Oy:stä
Mobidiag on vahvassa kasvuvaiheessa oleva molekyylidiagnostiikkayhtiö, jonka
molekyylidiagnostiikan ratkaisuja voidaan hyödyntää antimikrobiresistenssin (AMR) leviämisen
estämisessä. Mobidiagin kohtuuhintaisella, laajalti sovellettavalla ja varmalla teknologialla
voidaan tunnistaa patogeenit ja niiden mahdollinen antibioottiresistenssi nopeasti. Mobidiag
tarjoaa Amplidiag®- ja Novodiag® -tuotteillaan kaikenkokoisille laboratorioille laajan valikoiman
nopeita, luotettavia ja kustannustehokkaita molekyylidiagnostiikan ratkaisuja tartuntatautien
tunnistamiseen.
Mobidiagin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa ja tytäryhtiöt Ranskassa, IsossaBritanniassa sekä Ruotsissa. Lisätietoja osoitteesta www.mobidiag.com
Tietoja Autobio Diagnostics Co, Ltd:stä
Vuonna 1998 perustettu Autobio on kasvanut yhdeksi kliinisen diagnostiikan johtavista yhtiöistä
Kiinassa. Autobio on erikoistunut kliinisten diagnostiikkatuotteiden tutkimukseen ja
kehittämiseen, tuotantoon, markkinointiin ja palveluihin, sisältäen immunomenetelmä-,
mikrobiologia- ja biokemiallisia tuotteita. Autobio tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja
lääketieteellisille laboratorioille.
Tietoja Lynx Financalista
Lynx Financial on Life Science- ja terveydenhuoltotoimialoihin erikoistunut boutiqueinvestointipankki. Yhtiöllä on toimistot Kiinassa ja Yhdysvalloissa ja sen erikoisalaa ovat
kansainväliset transaktiot liittyen yksityisiin rahoituskierroksiin, yrityskauppoihin, yhteisyrityksiin
ja lisenssisopimuksiin.

