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Abliva arrangerar virtuell kapitalmarknadsdag 
den 23 juni

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 23 juni kl 
15.00-16.30. Temat för dagen kommer att vara bolagets nya strategiska fokus på primär 
mitokondriell sjukdom, de viktigaste läkemedelsprojekten och marknadspotentialen.

Bakgrunden till bolagets strategiska inriktning kommer att belysas. Vidare de stora medicinska 
behoven inom primära mitokondriella sjukdomar, konkurrenssituationen samt marknaden. 
Möjligheterna inom särläkemedelsområdet kommer att beröras.

Planerna och den kliniska utvecklingen för nyckelprojekten KL1333 och NV354 kommer också att 
beskrivas.

Såväl externa som interna medverkande kommer att ge ett kliniskt perspektiv och ett 
investerarperspektiv på Ablivas verksamhet. Det kommer vidare att gå att ställa frågor till bolaget. 
Mötet kommer till största delen hållas på svenska.

Abliva AB är det nya namnet som ersätter det tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB. Namnbytet är 
ett led i bolagets förstärkta fokus på mitokondriella sjukdomar. Ablivas viktigaste projekt, KL1333 och 
NV354, är båda inriktade på primära mitokondriella sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat 
NeuroSTAT, planeras efter icke utspädande finansiering läggas i ett separat bolag för att ge projektet 
bästa möjligheterna till resurssättning och vidare utveckling till marknaden.

Närmare information om program och medverkande kommer att publiceras inom kort. Under tiden ber 
vi er boka in eftermiddagen i era kalendrar.

Länk till kapitalmarknadsdagen kommer att finnas på Ablivas hemsida: www.abliva.com.
Frågor kan ställas till .ir@abliva.com

Välkomna den 23 juni!

http://www.abliva.com.
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För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ) 
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige 
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

, info@abliva.com www.abliva.com

För nyhetsprenumeration, gå in på: http://abliva.com/sv/press-releases/subscription-page/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel
/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Om oss

Abliva AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för 
långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska 
prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. 
NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. 
Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt. Ablivas ambition är att ta läkemedel för sällsynta 
sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. 
För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler 
inom NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för 
utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). Abliva är noterat på 
Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).
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