- INBJUDAN -

Hansa Medical tillkännager agenda inför kapitalmarknadsdagar i
Stockholm och London
Hansa Medical AB (Nasdaq Stockholm: HMED), ett biopharmabolag med inriktning
på innovativa immunmodulerande enzymer, kommer att vara värd för
kapitalmarknadsdagar för investerare, analytiker och media i Stockholm tisdag 3
oktober, klockan 13:00 - 16:30, och i London onsdagen den 4 oktober kl. 12.00 –
14:30 BST.
Kapitalmarknadsdagen i Stockholm hålls i Wallenbergsalen vid IVA Konferenscentrum, Grev
Turegatan 16, och kapitalmarknadsdagen i London hålls på FTI Consulting, 200 Aldersgate,
EC1A 4HD.
Vid kapitalmarknadsdagarna kommer data från studier med läkemedelskandidaten IdeS, vilka
publicerats i The New England Journal of Medicine (3 augusti 2017), att presenteras.
Huvudförfattarna Dr Stanley Jordan från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles och Dr
Tomas Lorant från Uppsala universitetssjukhus kommer att presentera. Vidare kommer Hansa
Medicals ledning, med bland andra Göran Arvidson, Christian Kjellman, Lena Winstedt, Sam
Agus och Henk Doude van Troostwijk, att ge fördjupade presentationer om bolaget och
bolagets produkter samt den potentiella marknaden.
Agenda
• Introduktion till Hansa Medical och IdeS
o Möjligheter för IdeS inom transplantation, autoimmunitet och
cancerimmunterapi
o Vår ambition för väsentlig tillväxt
• Njurtransplantation och HLA-sensitisering i USA och Europa
o Behovet av njurtransplantation samt likheter och skillnader mellan USA och
Europa
o Begränsningar med dagens behandlingsmetoder
• Resultaten med IdeS publicerade i The New England Journal of Medicine
o Översikt, IdeS effekt och slutsatser
• IdeS – Med potential till betydande förbättringar inom transplantation
o Hur IdeS kan komma att revolutionera nuvarande och framtida rutiner inom
transplantation
• Vägen till godkännande
o De nödvändiga stegen för att ta IdeS till marknad inom transplantation
• Kommersialiseringsstrategi för IdeS inom transplantation
o Ersättningssystem, infrastruktur och prissättning
• IdeS bortom desensitisering - Potentiellt en ännu större möjlighet
o Autoimmunitet, onkologi, genterapi
o Transplantation av andra organ samt benmärg.
• Nya IgG-klyvande enzymer under utveckling
o Breddning mot ytterligare indikationer
• Vår finansiella strategi
o Investeringar och framtida målsättning
• Vår långsiktiga vision
• Frågor till deltagarna - avslutning
Förfriskningar kommer att serveras i pauserna under evenemanget.

www.hansamedical.com
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Om du önskar anmäla dig redan nu, vänligen anmäl dig till Annika Nielsen på e-mail:
annika.nielsen@hansamedical.com, för evenemanget i Stockholm och till Hanna Skeppner på
e-mail: hanna.skeppner@fticonsulting.com, för London-evenemanget.
Båda kapitalmarknadsdagarna kommer även att webbsändas via www.hansamedical.com.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
september 2017 kl.08:00.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB (publ)
Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations
Mobiltelefon: 0707175477
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: 0706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com
Cord Communications, Stockholm
Lars Wahlström
Mobiltelefon: 073 434 0771
FTI Consulting, London
Julia Phillips / Stephanie Cuthbert / Hanna Skeppner: +44 203 727 1000
Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för
behandling av transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets primära läkemedelskandidat
IdeS, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av
njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och
vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande
läkemedelskandidater. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av
immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi.
Företaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.
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