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Pressmeddelande
24 mars 2022 15:30:00 CET

Qlucore presenterar på Redeye Theme 
Digital Health Day den 31 mars
Qlucore - listat på Nasdaq First North - deltar på Redeye Theme Digital Health Day den 
31 mars 2022. VD, Carl-Johan Ivarsson, presenterar kl 09:30 och deltager i den 
efterföljande paneldiskussionen.

Qlucores mjukvara skapar möjligheter för förbättrad cancervård. Detta är möjligt genom 
avancerad visualisering, byggd på matematik och biologi, vilket gör det lättare för 
analytiker och patologer att fastställa snabbare och mer exakta diagnoser. 

Redeye är en analysdriven corporate finance-firma med en övertygelse om att 
Skandinavien kommer vara ett nav för de stora framtida innovationerna inom tech och 
life science.

Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/events/830579
 där reprisen och presentationerna kommer att finnas /redeye-theme-digital-health-day

tillgängliga i efterhand. 
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Om Qlucore

Qlucore är en ledande leverantör av den nya generationens intuitiva 
bioinformatikprogramvara för forskning och precisionsdiagnostik. Qlucores uppdrag är 
att göra det lättare att analysera de stora mängderna av komplexa data som genereras av 
innovationer inom genomik och proteomik genom att tillhandahålla kraftfulla 
visualiseringsbaserade analysdataverktyg. Programvaran Qlucore Omics Explorer är en 
programvara för forskning inom läkemedelsforskning, livsmedelsforskning, växt- och 
bioteknikindustrin samt den akademiska världen. Programvarorna Qlucore Diagnostics 
och Qlucore Insights är plattformar med inbyggd AI-baserad maskininlärning för 
kompanjons- och precisionsdiagnostik. Qlucore grundades 2007 och har idag kunder i 
cirka 25 länder runt om i världen, med försäljningskontor i Europa och Nordamerika, och 
distribution i flera länder i Asien. Qlucore är noterat på Nasdaq First North Growth market. 
www.qlucore.com
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