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Promore Pharma medverkar på Aktiespararnas Småbolagsdagarna 
2021

STOCKHOLM, 26 maj, 2021 -- VD Jonas Ekblom presenterar Promore Pharma AB vid Aktiespararnas digitala 
"Småbolagsdagarna 2021" den 9 juni kl 13.30.

Jonas Ekblom, VD för Promore Pharma, presenterar bolagets reviderade strategi med fokus på förebyggande av ärr på huden och 

farmaceutisk produktutveckling, samt den nyemission som bolaget planerar att genomföra 3-17 juni 2021.

Möjlighet att ställa frågor finns i anslutning till presentationen genom att skicka sms till 079 347 98 45 eller genom att maila till 

. Inskickade frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas moderator i samband med frågestunden efter event@aktiespararna.se

presentationen. Frågor kan ställas redan nu eller i samband med presentationen.

Presentationen kan följas live på aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. 

Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Dagen efter läggs alla presentationer upp på aktiespararna.se/tv/evenemang.

För mer information

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: jonas.ekblom@promorepharma.com

Erik Magnusson, CFO

Tel: [+46] 708 565 245

E-mail: erik.magnusson@promorepharma.com

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank

Tel: [+46] 8-463 83 00

E-mail: certifiedadviser@penser.se

Promore Pharma i korthet

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater. Bolagets mål är att bli ett ledande bolag inom 

ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden ( ) för behandlingsområden med first-in-category

stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Promore Pharmas två projekt genomgår klinisk utveckling och har en mycket stark 

säkerhetsprofil eftersom produkterna baseras på kroppsegna ämnen som administreras lokalt. Det ledande projektet ensereptide (PXL01), som utvecklas 

för att förebygga postoperativ ärrbildning, förbereds för en klinisk fas II-prövning för att utröna om peptiden kan användas för att hämma missprydande 

ärrbildning på hud. Ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva 

resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaterna för andra angränsande 

behandlingsområden, såsom att förebygga uppkomsten av ogynnsamma sammanväxningar (adherenser) efter olika typer av kirurgi samt behandling av 

diabetesfotsår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.
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