
I samband med förvärvet av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics kommer dess 
fyra grundare att förstärka Prolight Diagnostics ytterligare. Teamet har en mycket 
imponerande och gedigen kompetens inom POC (Point-of-Care) tester och system-
utveckling. Dessutom har de redan genomfört en framgångsrik exit med ett tidigare 
utvecklat POC system. 

I vår utvärdering av Psyros Diagnostics spelade teamets erfarenhet, kompetens och 
tidigare prestationer stor roll. Därför är vi mycket glada över att kunna konstatera att 
de fyra grundarna har en mycket lång och gedigen erfarenhet inom in vitro-diagnostik- 
utveckling (IVD) och då framför allt inom POC tester och systemutveckling. 

De fyra grundarna är Steve Ross, Aileen McGettrick, Julie Richards och Paul Monaghan. 
Alla fyra har en mycket imponerande meritförteckning. Nedan framgår deras bakgrund 
samt deras fortsatta positioner i det nya bolaget.

De fyra grundarna har sedan tidigare utvecklat POC systemet VivactaTM från koncept 
och hela vägen till CE-märkning. Dessutom genomförde de en framgångsrik exit då 
detta POC system såldes till Novartis för 90 miljoner USD. Detta välmeriterade team 
är därmed redan väl förtrogna och insatta i det viktiga utvecklingsarbete som vi  
gemensamt nu står inför med Prolight Diagnostics och vad som krävs för att lyckas. 

Som tidigare kommunicerats har vi efter analys och utvärdering av många bolags 
nya POC tekniker bedömt att Psyros Diagnostics banbrytande teknik har störst 
potential.  Ett kvitto på att Psyros Diagnostics teknik uppfattas som en banbrytande 
innovation fick vi så sent som i november 2021. Psyros Diagnostics tilldelades då 
ytterligare ett prestigefyllt stipendium inom ramen för ”pioneering MedTech  
innovations” från den kritiskt granskande myndigheten SBRI Healthcare1 i  
Storbritannien. Stipendiet uppgick till £ 998 855, det vill säga cirka 12 miljoner SEK3.

Investerarbrev februari 2022

Välmeriterat och kompetent team stärker  
Prolight Diagnostics ytterligare

Steve Ross
• Technical & IP
• Co-founder Vivacta
• PhD Chemistry
Chief Technology Officer

Julie Richards
• Assay development
• Verification and validation
• PhD Immunotherapeutics
Head of Assay Development

Aileen McGettrick
• Assay development and  

projekt management
• PhD Biochemistry
Head of Product Development

Paul Monaghan
• Cartridge and instrument design
• Verification and validation
• PhD Microfluidics
Head of Engineering



I den dialog vi fört med grundarna av Psyros Diagnostics är vi överens om att likvida 
medel ska investeras i att driva utvecklingen framåt i det gemensamma bolaget. Där-
för var vi mycket glada över att snabbt kunna enas om att köpeskillingen för Psyros 
Diagnostics inte skulle erläggas med kontanta medel utan enbart med nyemitterade 
aktier i Prolight Diagnostics. Vid tillträdet blir Psyros Diagnostics ett helägt dotterbolag 
till Prolight Diagnostics. 

 

”Styrelsen är oerhört glad över att ha identifierat och 
förvärvat detta guldkorn till bolag. Då förvärvet sker 
med enbart nyemitterade aktier kommer den befintliga 
kassan och kapitalet från den föreslagna företrädes-
emissionen att kunna investeras till fullo i det gemen-
samma bolagets fortsatta utveckling”, säger  

ordförande Ingemar Kihlström. 
 

”Sammanfattningsvis är vi mycket glada över att Psyros 
Diagnostics mycket välmeriterade team kommer att 
fortsätta sitt viktiga utvecklingsarbete i det gemen-
samma bolaget. Tillsammans bedömer vi att det  
gemensamma bolaget är mycket väl positionerat för 
att kunna bli en av de starkaste aktörerna på POC 
marknaden”, säger Ulf Bladin, VD för Prolight Diagnostics. 

 
 

1 “SBRI Healthcare is an NHS2 England & NHS Improvement initiative, supported by the Academic Health Science Network (AHSN) and managed 
by LGC Group. We aim to promote UK economic growth whilst addressing unmet health needs and enhancing the take up of known best practice.”

2 “The NHS (National Health Service) is the publicly funded healthcare system in England, and one of the four National Health Service systems in 
the United Kingdom.” 

3 https://sbrihealthcare.co.uk/news/sbri-healthcare-awards-over-8-million-to-progress-pioneering-innovations-in-urgent-and-emergency-care-to-
the-next-level/?utm_source=LinkedIn&utm_medium=Organic+Post&utm_campaign=competition_17_winners
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För ytterligare information:
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www.prolightdiagnostics.se
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