Qlucore expanderar - precisionsdiagnostik inom cancervården och
utvidgad styrelse
Qlucore, världsledande inom utveckling av programvara för bioinformatik, expanderar till området för
precisionsmedicin och precisionsdiagnostik. För att finansiera utvidgningen har Qlucore nyligen slutfört en
nyemission på 4 MSEK och samtidigt valt två nya styrelseledamöter.
Qlucore har skapat en ny mjukvaruplattform för dignostik och precisionsmedicin, vilken bygger på
utvecklingen och framgången av Qlucore Omics Explorer som nu används av forskare i mer än 35 länder.
Den första generationen av den nya mjukvaruplattformen stödjer analys och visualisering av så kallade
fusionsgener. Dessa är av stor betydelse för diagnos och behandling av olika cancerformer, t ex akut
lymfatisk leukemi och icke-småcellig lungcancer. Framtida versioner kommer att inkludera klassificerare
som hjälper läkare och patologer att klassificera ett prov med hjälp av genuttryckssignaturer.
Denna nya mjukvaruplattform kommer parallellt med att Qlucore nyligen firat ett decennium av att hjälpa
forskare att visualisera och analysera sina data med Qlucore Omics Explorer programvaran. Qlucores
programvara kombinerar kraftfulla statistiska metoder med visualiseringar och beräkningar i realtid och
gör det möjligt att interaktivt utforska och analysera stora datamängder.
I kliniska tillämpningar genereras data i allt högre grad med Next Generation Sequencing (NGS) - teknik.
”Det är en naturlig utveckling att de data som våra forskningskunder har arbetat med med hjälp av
Qlucore Omics Explorer i flera år, nu är redo att flyttas till klinisk användning. Bristen på
mjukvarulösningar är uppenbar och med vår erfarenhet kommer vi att leverera viktiga lösningar”, säger
Carl-Johan Ivarsson, VD Qlucore.
Samtidigt med utvecklingen inom diagnostik har Qlucore genomfört en nyemission på 4 MSEK och valt in
Johan Thiel och Boel Sundvall i styrelsen. De ansluter till redan befintliga styrelseledamöter Pia Gideon,
Magnus Fontes, Thoas Fioretos, Carl-Johan Ivarsson och Olle Lundberg.
Boel Sundvall har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har haft ledande
befattningar i flera noterade bolag. Hon har bred erfarenhet från flera branscher med bakgrund inom
finans, företagsekonomi, investerarrelationer och kommunikation. "Att fortsätta utveckla Qlucore
tillsammans är mycket spännande och jag ser fram emot det”, säger Boel om hennes nya roll.
Johan Thiel är entreprenör med en passion för att skapa nya affärer och skapa värde. De senaste sex
åren har han varit VD med fokus på marknadsföring och försäljning, tillverkning och produktutveckling.
“Jag är en stark anhängare av en arbetsmodell baserad på samarbete och partnerskap då det skapar
framgång för bolaget och har en positiv inverkan på varumärket; framsteg, tillväxt och nöjda kunder med
tillgång till produkter som gör skillnad.”

OM QLUCORE
Qlucore är ett svenskt företag som tillhandahåller programvara för analys av stora datamängder.
Qlucore har idag kunder i 35 länder och användarna av Qlucore Omics Explorer kommer både
från läkemedelsindustrin och från välkända forskningsinstitut. Fram till idag har det publicerats mer än
600 vetenskapliga artiklar som refererar till Qlucore.
Qlucore finns på Ideon i Lund och grundades 2007.
Qlucore Omics Explorer utgår från att användaren skall vara i centrum och genom att presentera stora
och komplexa data mängder för användaren med optimala visuella presentationsmetoder kan
användaren själv arbeta med data. Den mänskliga hjärnan är mycket bra på att känna igen mönster

och struktur i bilder. Med Qlucore Omics Explorer frigörs användarens egen förmåga att förstå d
e stora datamängderna.
Visualiseringsmetoderna sträcker sig från en innovative användning av principal komponent analys
(PCA) till interaktiva ”heat maps”. Programmet används både på sk Omics data såväl som sk Next
Generation Sequencing (NGS) data. I tillägg till de kraftfulla möjligheterna för snabb visualisering och
presentaiton innehåller programmet avancerad statistik, filtreringsmöjligheter och AI algoritmer (Machine
learning). Qlucore Omics Explorer distribueras som en licensmjukvara som installeras direkt på en vanlig
dator.

