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2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-09 Delårsrapport januari - september 2010
2010-08-26 Delårsrapport januari - juni 2010
2010-05-11 Delårsrapport januari - mars 2010

Pressmeddelanden
2011-03-07 LinkMeds VD presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care
dag 2011
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science/Health
Care på Operaterrassen i Stockholm onsdagen den 9 mars kl 13:15. Ingemar Lagerlöf kommer att
ge er uppdatering kring LinkMed och dess nya verksamhet inom transplantationsområdet.
2011-02-21 Olerup SPP tecknar avtal för automatisering av sina HLA-typningskit
LinkMeds transplantationsbolag, Olerup SSP, har tecknat ett försäljningsavtal med QIAGEN GmbH
för QIAxcel Advanced System. Instrumentet automatiserar det manuella elektroforesstegen vid
användning av Olerup SSPs kit för HLA-typningar och sparar laboratoriet både tid och kapacitet.
Avtalet är begränsat till HLA-typning inom transplantation och ger Olerup SSP rätt att sälja systemet
med sitt sortiment av HLA-typningkits i hela världen inom transplantationsmarknaden.
2011-02-10 Olerup SSP utökar produktsortimentet genom exklusivt försäljningsavtal
LinkMeds transplantationsbolag Olerup SSP har tecknat ett exklusivt försäljningsavtal med det
amerikanska bolaget Biotium avseende deras produkt GelRedTM. Försäljningsavtalet ger Olerup
SSP exklusiva rättigheter att sälja GelRedTM till HLA-typningsmarknaden. GelRedTM är ett
miljövänlig och ultrakänslig fluorescerande färg för nukleinsyror avsedda att ersätta den mycket
giftiga etidiumbromiden (EtBr) som färgmarkör. GelRedTM är överlägsen EtBr och andra EtBralternativ genom att ha en kombination av låg toxicitet, hög känslighet och exceptionell stabilitet.
2011-01-17 Likvor CELDA -systemet levereras till Finland
LinkMeds portföljbolag Likvor kommer att leverera ett Likvor CELDA®-system till Kuopio
universitetssjukhus i Finland. Detta kommer att öka möjlighen att diagnostisera och behandla
normaltryckshydrocefalus (NPH). Systemet kommer att installeras vid institutionen för neurokirurgi.
Likvor CELDA®-systemet i Finland blir det första i landet och sjunde instrumentet som bolaget
levererat.
2011-01-12 Distributionsavtal klart för Brasilien - världens näst största transplantationsmarknad
LinkMeds transplantationsbolag Olerup SSP och AbSorber har tecknat ett exklusivt
distributionsavtal för den brasilianska marknaden, världens näst största transplantationsmarknad
efter USA. Partnern i Brasilien är Genese Produtos Diagnosticos Ltda i Sao Paulo
2010-12-22 ONCOlog Medicals PatLog system installerat på strålterapiklinik i Tyskland
LinkMeds portföljbolag ONCOlog Medical QA AB och Department of Radiation Oncology vid
University Medical Center Mannheim, Tyskland har inlett ett forsknings- och utvärderingsprogram
om användningen av PatLog© system från ONCOlog Medical i den dagliga strålbehandlingen av
patienter med linjäracceleratorer från Elekta.
2010-12-06 Likvor får order från Universitetssjukhuset Örebro
LinkMeds portföljbolag Likvor har fått en order på Likvor CELDA® från Universitetssjukhuset Örebro
(USÖ). Med CELDA® kan kliniken med stor säkerhet mäta de viktigaste parametrarna hos

patientens hjärnvätska med avseende på tryck- och flödesdynamik. Detta ger en säkrare och bättre
diagnos av normaltryckshydrocephalus (NPH), ett tillstånd som ofta och lätt förväxlas med demens.
Detta är den sjätte ordern för Likvor på CELDA® instrumentet.
2010-11-16 LinkMed utser finansiell rådgivare i samband med intensifiering av exitprocesser
I och med att LinkMed går från att vara ett riskkapitalbolag till ett operativt bolag med fokus på
transplantation har LinkMed utsett Ondra Partners, en internationell finansiell rådgivare, som
samarbetspartner i arbetet med att realisera de värden som finns i den ventureportfölj av life
science-bolag som byggts upp sedan 1998.
2010-11-13 LinkMeds kapitalmarknadsdag den 17 november 2010
2010-11-08 ONCOlog Medical partner IBA har erhållit en order vilken inkluderar deras PatLog
systemet
LinkMeds portföljbolag ONCOlog Medical partner IBA (Ion Beam Applications S.A.) skall leverera
protonterapi utrustning till en protonterapiklinik i Ryssland. Beställning inkluderar ett PatLog®
system från ONCOlog Medical. Detta kommer bli det första gantry utrustade protonterapikliniken i
Ryssland. Ordervärdet för ONCOLog Medical är i storleksordningen 10 Mkr.
2010-10-20 Valberedning för LinkMed AB inför årsstämman 2011
2010-10-05 Förändringar i LinkMeds organisation
Styrelsen i LinkMed har som tidigare meddelats beslutat att i ännu högre grad fokusera
verksamheten på transplantationsområdet. Samtidigt kommer arbetet att intensifieras när det gäller
att successivt realisera de värden som finns i LinkMeds portfölj av life science-bolag. Detta leder till
behov av neddragning av organisationen i moderbolaget, något som berör bolagets tre Senior
Venture Managers.
2010-10-04 Ny klassificering för LinkMed på NASDAQ OMX
LinkMed kommer från och med tisdagen den 5 oktober ha klassificering Life Sciences Tools &
Services med GICS koden 35203010 på NASDAQ OMX.
2010-09-16 BioResonator får flera ordrar i samband med nytecknade distributörsavtal
LinkMeds venturebolag BioResonator tecknar nu ytterligare ordrar med flera nya distributörer.
Sedan en månad tillbaka har bolaget haft det officiella CE-godkännandet som krävs för att sälja sina
produkter inom EU.
2010-09-06 Förstärkt fokus på transplantationsområdet
Styrelsen i LinkMed har beslutat att i ännu högre grad fokusera verksamheten på
transplantationsområdet. Det innebär att LinkMed kommer att arbeta aktivt för att hitta ytterligare
förvärv inom området och att fortsätta sin globala satsning på Olerup SSPs och AbSorbers
produktområden. Satsningen innebär vidare att LinkMed kommer att prioritera investeringar inom
detta område. Samtidigt kommer arbetet att intensifieras när det gäller att successivt realisera de
värden som finns i den portfölj av life science-bolag som byggts upp sedan 1998. På sikt kommer
detta att resultera i att LinkMeds verksamhet i allt väsentligt kommer att vara koncentrerad till
transplantationsområdet.
2010-08-31 AbSorber ansöker hos FDA om godkännande för ny innovativ version av XM-ONE®
LinkMeds dotterbolag AbSorber har ansökt till FDA (U.S. Food and Drug Administration) om
registrering av en ny version av företagets innovativa korstest XM-ONE®. Den nya versionen
kommer att kunna ersätta dagens korstester och därmed spara tid utan att äventyra säkerheten hos
transplantationslaboratorier.
2010-08-24 LinkMeds VD presenterar på Stockholm Corporate Finance Kapitalmarknadsdag
VD Ingemar Lagerlöf kommer att presenterar LinkMed på Stockholm Corporate Finance
Kapitalmarknadsdag på Operaterrassen i Stockholm den 31 augusti kl 08:30.
2010-08-16 AbSorber anordnar symposium på The Transplant Society årliga kongress
Under den pågående världskongressen i Vancouver arrangerad av The Transplant Society (TTS)
håller idag LinkMeds dotterbolag AbSorber ett symposium med titeln "Improving outcome in kidney
transplantation", om behovet av bättre diagnostik med hjälp av XM-ONE® inför

njurtransplantationer. Symposiet leds av den mycket välrenommerade professorn Ron Shapiro från
University of Pittsburgh School of Medicine, Thomas E. Starzl Transplantation Institute, Pittsburgh,
PA.
2010-08-11 BioResonator erhåller CE-godkännande - nu sker lansering i Europa
LinkMeds venturebolag BioResonator har nu fått det officiella CE-godkännandet som krävs för att
sälja första produkten inom EU. Internationell produktlansering i Nordamerika och Asien har
påbörjats men CE-godkännandet innebär att Europa står först på tur.
2010-06-30 Antal utestående aktier i LinkMed per den 30 juni 2010
2010-06-16 Biovators test för typ 1 allergenicitet presenteras på internationell konferens
LinkMeds porföljbolag Biovator kommer för första gången på en internationell vetenskaplig
konferens att presentera sin unika metod för att klarlägga vilka kemiska substanser som kan
förorsaka allergier. Detta In-vitro alternativ kommer kunna ersätta djurbaserade metoder vilka
används idag av kosmetika, kemiska och läkemedelsindustrin.
2010-06-15 Framgång för XM-ONE på USAs ledande center för transplantationsmatchning
LinkMeds dotterbolag AbSorber har nått stor framgång med sitt korstest XM-ONE® i USA i och med
att UCLA Immunogenetics Center (UIC), Los Angeles, Kalifornien nu erbjuder sina kunder XMONE® som ett av deras standardtester. UIC största kund är UCLA Medical Center som årligen
genomför mer än 600 organtransplantationer och är rankat som ett av USAs "Top Centers" under de
senaste 20 åren.
2010-05-19 Recopharma ingår avtal med det amerikanska bioteknikbolaget Promosome
LinkMeds portföljbolag Recopharma har ingått partnerskap med det amerikanska bioteknikbolaget
Promosome. Recopharma får härigenom tillgång till Promosomes proteinsyntesteknologi för
utveckling av sina mucinliknande glykoproteiner. Promosome får genom avtalet ett ägande i
Recopharma om 25 procent samt en representant i Recopharmas styrelse.
2010-05-05 Positivt resultat för AnaMars fas I studie
LinkMeds portföljbolag AnaMar har avslutat sin fas I studie på AMAP102, en ny läkemedelskandidat
för behandling av reumatism. Resultatet för fas I studien är positivt och bolaget planerar nu för fas II
studien. Studien har genomförts i Storbritannien av Covance, som är en av världens ledande
kontraktsforskningsföretag.
2010-04-26 Ny General Manager för transplantationsverksamheten i USA
AbSorber har rekryterat Michael Petruny till ny General Manager för sin verksamhet i USA. Michael
som har en bred och framgångsrik bakgrund inom transplantationsområdet tar över ansvaret för att
leda och bygga en kraftfull och lönsam organisation med fokus på transplantation i USA. Dessutom
har också två nya säljare anställts i USA som ett led i transplantationssatsningen.
2010-04-12 LinkMeds årsredovisning för 2009
LinkMeds årsredovisning för 2009 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida,
www.linkmed.se.
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