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BioInvent bekräftar att bolaget inte innehar 
banktillgodohavanden eller värdepapper i Silicon 
Valley Bank
Lund den 13 mars 2023 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), ett 
bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class 
immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, informerade idag sina aktieägare om 
att BioInvent inte innehar banktillgodohavanden eller värdepapper i Silicon Valley Bank, och inte 
heller i någon annan utländsk bank.

BioInvents överskottslikviditet placeras i enlighet med bolagets finanspolicy i 
banktillgodohavanden och i certifikat och obligationer med låg kreditrisk. Dessa har fast ränta, 
hålls fram till förfallodagen och får ha löptider på upp till två år.

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens likvida medel, kortfristiga och långfristiga 
placeringar till 1 594 MSEK.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat 
på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för 
cancerterapi. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 
1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer respektive solida tumörer. Bolagets 
validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar både målstrukturer och 
antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till 
bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap. 

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt 
integrerade anläggning. För mer information se  . Följ BioInvent på Twitter: www.bioinvent.com
@BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
046 286 85 50
cecilia.hofvander@bioinvent.com
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