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Phase Holographic Imaging PHI AB 
Peter Egelberg, grundare och VD 

BOLAGSPRESENTATION 

Levande celler är osynliga 
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LEVANDE CELLER PÅVERKAR BARA VÅGFASEN! 

• Våghöjd = ljusstyrka 

• Våglängd = färg 

• (Polarisation) 

• Vågfas 

Konventionell fototeknik mäter: 

HoloMonitor-teknik mäter även: 

Vågfasen förskjuts då ljusvågor 
passerar igenom celler 

Fas = Phase = φ = PHI 
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Vi människor … 

Cancer uppstår … 

Ny teknik … 

Vår vision … 

VISIONEN 

“It redefines cancer research” 

HoloMonitor M4  
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Cellodling i cellinkubator 

Preklinisk forskning 

• Forskare och cellbiologer vid universitet och läkemedelsbolag 

• Preklinisk forskning inom bland annat cancer, stamceller och toxikologi 

• Forskare bedöms utifrån publicerade vetenskapliga resultat 

KUNDERNA 

Cellaboratorium 
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Övriga 
2% 

Övriga världen 
5% 

Asien 
19% 

Europa 
26% 

Nordamerika 
50% 

Geografisk marknadsfördelning 

Pharma 
Biotech 

48% 

Kontrakts-
forskning 

16% 

Universitet 
34% 

Kundfördelning 

• Uppskattningsvis 120 000 cellaboratorier 

• Forskningsinstrument används inte för att behandla eller diagnostisera 

Cell-based Assays Market by Product, Application, End-user Markets & Markets, 2014 

MARKNADEN 
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PRODUKTERNA 
HoloMonitor 

• I ett vanligt mikroskop skapar optiken bilden 

• I ett holografiskt mikroskop datorgenereras bilden 

• Värdefull cellinformation bibehålls 

HoloMonitor M4  
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Time-lapse bildsekvens 

• Konventionella metoder bygger på att cellerna 
färgas med giftiga färgämnen 
 

• Forskare har enbart kunnat studera döende, döda 
eller ett fåtal levande celler under ett kort 
ögonblick 
 

• HoloMonitor – långtidstudier av cellpopulationer 
utan infärgning 

PRODUKTERNA 
Time-lapse Cytometri 
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• Placeras i cellinkubatorn 

• Listpris 300 000 kronor 

• I drift vid ett 50-tal cellaboratorier 

• Ett 40-tal vetenskapliga publikationer 

• Serietillverkning med stigande bruttomarginal 

• Klar för lönsam försäljning i större kvantiteter 

PRODUKTERNA 
I drift 

“ The HoloMonitor platform offers unique 4-dimensional 
imaging capabilities that greatly enhance our understanding 
of both functions, which was previously unachievable by 
other technologies – Ed Luther, Northeastern University, Boston. 

HoloMonitor M4 i cellinkubator  
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• Resurs- och tidskärvande att bygga egen världsomspännande sälj- och 
serviceorganisation 

• Fokusera på våra produkterna och vårt kunnande 

• Avyttra verksamheten till ledande branschaktör 

• Senast i första kvartalet 2018: 
– Etablera ytterligare 6 Centers of Excellence i nyckelmarknader  
– 300 instrument i drift 

• Positivt kassaflöde under 2018 

HoloMonitor M4 
Boston • San Francisco • Basel 

  

MÅLSÄTTNINGARNA 
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EMISSIONEN 

Teckningstid 3 – 17 mars 

Företrädesrätt 9 aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie 

Emissionsvolym 25 MSEK (företräde) + 15 MSEK (riktad)  

Emissionskurs 23,00 SEK i båda emissionerna 

Säkerställande 5 MSEK (företräde) + 15 MSEK (riktad)  

Värdering (pre-money) 225 MSEK 

Utspädning 15,1% 

Lock up-avtal Nej, emissionerna sker till samma kurs 
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www.phiab.se/invest 
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