PRESSRELEASE
Stockholm, 14.6.2007
Biosensor har tecknat Memorandum of Understanding avseende övertagande av ny
teknologi
Biosensor har nu tecknat Memorandum of Understanding (MoU) avseende övertagande av
kompletterande ny teknologi, som kan integreras med Biosensors befintliga teknologi. MoU
reglerar hur övertagandet av den patentsökta teknologin planeras ske. Som ett led i att
finansiera den nya teknologin, avser styrelsen besluta om att genomföra en nyemission under
2007. Mer detaljer om detta kommer att offentliggöras så snart vidare beslut fattats.
- Som vi tidigare har offentliggjort skapar den kompletterande nya teknologin en breddad
marknadspotential för Biosensor. Vi kan öka antalet användningsområden för vårt
detekteringssystem samt spåra fler substanser och detta samtidigt. Exempelvis bedömer vi det
vara möjligt att kunna använda teknologin direkt på alla kroppsvätskor. Därutöver kommer
detta på sikt att innebära att vi kan, på ett kostnadseffektivt sätt, utveckla mindre
utrustningar för nya användingsområden där utrustningens storlek och smidighet är viktig.
Jag ser en mycket stor potential i att integrera den nya teknologin med vår befintliga, säger
VD Bengt Hagander.
Vidare kan Biosensor nu konstatera att ett större antal internationella aktörer i dagsläget
testar bolagets teknologi. På grund av omfattande tester har försäljningscyklerna blivit längre
än vad som tidigare beräknats och således kommer Biosensor inte nå ett positivt kassaflöde
under 2007. En del av kapitalet från den planerade nyemissionen kommer att användas till
vidareutveckling av applikationer, marknadsföring och försäljning.

- Självklart tär de förlängda försäljningscyklerna på vårt rörelsekapital. Trots detta ser
jag mycket positivt på framtiden. Vi ser ett stort intresse för våra produkter och har
redan tagit de första stegen mot att bredda vår marknadspotential genom den nya
teknologin, avslutar Bengt Hagander.
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Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget har utvecklat
en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi
detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig
genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer.
Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och
beroendevård över hela världen.
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