
Mobidiag julkistaa Automobi Molecular Diagnosticsin 
perustamisen 

Mobidiag ja Autobio Diagnostics -yhtiöiden yhteisyritys kaupallistaa Novodiag®-alustan ja 
valikoitujen infektiotautien testit Kiinassa 

SUOMI Espoo/KIINA, Zhengzhou, 3.6.2019 – Mobidiag Oy, kaupallisessa vaiheessa oleva 
mikrobilääkeresistenssin leviämisen vastaiseen taisteluun keskittyvä 
molekyylidiagnostiikkayritys on tänään julkistanut Mobidiag ja Autobio Diagnostics (Autobio) -
yhtiöiden yhteisyrityksen (JV) nimeltään Automobi Molecular Diagnostics Co., Ltd (Automobi). 
Autobio on Kiinan johtavia kliinisen diagnostiikan yrityksiä. Automobin vastuulla on Novodiag®-
alustan ja valikoitujen infektiotautien testien kaupallistaminen Kiinassa.  

Alkuvaiheessa Automobi rekisteröi Novodiag®-alustan ja ensimmäiset testit Kiinan lääkealan 
tuotteiden hallintaviranomaisen (National Medical Products Administration, NMPA, aiemmin 
CFDA) kautta. Automobi perustaa Kiinaan myös paikallisia tuotantolaitoksia tiettyjen 
Novodiag®-komponenttien ja kertakäyttötuotteiden valmistamiseksi Kiinan markkinoille. 

Mobidiagin toimitusjohtaja Tuomas Tenkasen sanoin “Olemme erittäin innoissamme 
Automobin virallisesta lanseerauksesta. Autobion myötä olemme löytäneet ihanteellisen 
kumppanin ja olemme luottavaisia sen suhteen, että kykenemme yhdessä tuomaan 
helppokäyttöisen molekyylidiagnostiikan ja innovatiiviset oireenmukaiset (syndromiset) 
diagnostiikkapaneelit kasvaville Kiinan markkinoille kohtuulliseen hintaan.” 

Autobion hallituksen puheenjohtaja Yongjun Miao on todennut, että ”Uskomme tähän 
teknologiaan, jossa yhdistetään reaaliaikainen multiplex PCR ja mikroarraytekniikat 
infektiotautidiagnostiikkaan niin, että näytteen analysointi on mahdollista suoraan 
kertakäyttöisessä kasetissa. 

Työskentelemme yhdessä saadaksemme päätökseen paikallisten määräysten edellyttämät 
rekisteröinnit sekä tuodaksemme markkinoille parempia tuotteita ja edistääksemme osaltamme 
ihmisten terveyttä paremmilla testeillä.” 

Kuten aiemmin joulukuussa 2018 julkistettiin, Mobidiag ja Autobio sopivat yhdessä sijoittavansa 
12,3 miljoonaa euroa Automobin aseman vakiinnuttamiseen Kiinassa. Autobio investoi 
käteisvaroja yritykseen 8 miljoonaa euroa 65 % osuudella ja Mobidiag 4,3 miljoonaa euroa 35 
% osuudella. Kumppanuuden ehtojen mukaisesti Automobi hankki lisenssillä yksinoikeuden 
Novodiag®-alustan ja valikoitujen ihmisten infektiotautien testeihin (pois lukien sepsis-testi) 
Kiinassa.  



Joulukuussa 2018 Autobio sijoitti 10 miljoonaa euroa Mobidiagiin. Näitä varoja käytetään 
yrityksen tuotevalikoiman kasvattamiseen, kiihdyttämään uusien analyysien kehitystyötä 
Novodiag®-järjestelmälle ja parantamaan tuotantokapasiteettia sekä tukemaan Mobidiagin 
markkinoille laajentumista. 
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Huomioita toimittajille 

Automobi Molecular Diagnostics 

Automobi on Autobion ja Mobidiagin vuonna 2019 perustama yhteisyritys. Sen alkuvaiheen 
suunnitelmiin kuuluu Novodiag®-alustan rekisteröinti, myynti ja markkinointi Kiinassa. 
Automobi rahoittaa myös paikallisten tuotantolaitosten perustamisen Kiinaan joidenkin 
Novodiag®-komponenttien ja kertakäyttötuotteiden valmistamiseksi. Automobi sijaitsee 
Zhengzhoussa Henanin provinssissa Kiinassa.  

 

Tietoja Mobidiag Oy:stä 

Mobidiag on vahvassa kasvuvaiheessa oleva molekyylidiagnostiikkayhtiö, jonka 
molekyylidiagnostiikan ratkaisuja voidaan hyödyntää  mikrobien lääkeresistenssin 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, ja sillä on tytäryhtiöt Ranskassa, Isossa-
Britanniassa ja Ruotsissa. Lisätietoja saat osoitteesta www.mobidiag.com 
 
 
Autobio Diagnostics Co., Ltd. 

Vuonna 1998 perustetusta Autobiosta on tullut yksi Kiinan johtavista kliinisen diagnostiikan alan 
yrityksistä. Autobio on erikoistunut kliinisen diagnostiikan tuotteiden tuotekehitykseen, 
tuotantoon, markkinointiin ja palveluihin mukaan lukien immuunimääritystuotteet sekä 
mikrobiologiset ja biokemialliset tuotteet. Autobio tuottaa kattavia ratkaisuja lääketieteellisten 
laboratorioiden tarpeisiin. Lue lisää. 
 
 
Tietoja Novodiag®-alustasta 

Novodiag®-alusta on innovatiivinen molekyylidiagnostiikkaratkaisu, jonka avulla infektiotauteja, 
antibioottiresistenssi mukaan lukien, voidaan testata täysin automaattisesti. Alusta yhdistää 
toisiinsa reaaliaikaisen PCR- ja mikroarray-teknologiat, jolloin näytteet voidaan analysoida 
suoraan kertakäyttöisessä kasetissa. Novodiag®-alustan avulla voidaan myös seuloa 
kattavasti useita tai yksittäisiä patogeeneja noin tunnin kuluessa. Kliinikot saavat näin nopeasti 



enemmän tietoa aika-kriittisten päätösten tekemiseen, potilaan hoito voidaan aloittaa 
aikaisemmin ja siten voidaan välttää infektioiden leviämistä. 
 

 


