
 

 

 

Hansa Biopharma bjuder in till en webbsänd 

telefonkonferens för att presentera bolagets 

delårsrapport för perioden januari–september 2019 

samt ge en uppdatering av bolagets verksamhet 

Lund, 11 oktober 2019. Den 31 oktober 2019 klockan 08:00 offentliggör Hansa Biopharma sin 

delårsrapport för perioden januari–september 2019 och ger en verksamhetsuppdatering.  

Hansa Biopharma bjuder in alla intresserade till en telefonkonferens, med presentation av 

delårsrapporten och en uppdatering av verksamheten, samma dag klockan 13:00. Hansa 

Biopharmas VD, Søren Tulstrup och CFO, Donato Spota, är värdar för presentationen som kommer 

att hållas på engelska. 

De bilder som används under presentationen kommer att finnas på Hansa Biopharmas hemsida 

under events och webcast och kommer även att vara tillgängliga online efter konferensen. För att 

delta i telefonkonferensen, var vänlig använd följande telefonnummer: 

 

Telefonnummer för deltagarna: 

SE: +46 8 566 42 661  

UK: +44 203 19 40 544  

US: +1 855 26 92 604 

För fler internationella telefonnummer, se den fullständiga listan på webbplats. 

 

Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på https://hansa.eventcdn.net/2019q3/. 
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Informationen lämnades för 

offentliggörande genom nedanstående 

kontaktpersons försorg den 11 oktober 

2019, kl. 8:00 (CET). 

Kontaktuppgifter 

Klaus Sindahl 

Head of Investor Relations  

Hansa Biopharma  

M: +46 (0) 709–298 269 

E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Rolf Gulliksen 

Head of Corporate Communications  

Hansa Biopharma  

M: +46 (0) 733–328 634 

E: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma 

Hansa Biopharma drar nytta av sin 

egenutvecklade immunmodulerande 

enzymteknologiplattform för att utveckla 

behandlingar för sällsynta immunoglobulin 

G (IgG)-medierade autoimmuna 

sjukdomstillstånd, transplantatavstötning 

och cancer.  

Bolagets främsta produkt, imlifidase, är ett 

unikt antikroppsnedbrytande enzym för att 

möjliggöra njurtransplantation för 

högsensitiserade patienter samt med 

potential för ytterligare utveckling inom 

transplantation av andra solida organ och 

akuta autoimmuna sjukdomstillstånd. 

Imlifidase utreds för närvarande för ett 

potentiellt marknadsgodkännande av 

EMA. Med utgångspunkt i bolagets 

teknologi tar Hansas verksamhet inom 

forskning och utveckling även fram nästa 

generation av IgG-klyvande enzymer med 

lägre immunogenicitet, lämpade för 

upprepad dosering vid skovvis 

återkommande autoimmuna sjukdomar 

och onkologi.  

Hansa Biopharma är baserat i Lund och 

har även verksamhet i Storbritannien och 

USA. 

Hansa Biopharma 

Scheelevägen 22   

223 63 Lund 

Telefon: +46 46 16 56 70 

www.hansabiopharma.com 

Nasdaq OMX Stockholm 

Kortnamn: HNSA 

ISIN: SE 0002148817 
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