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Begränsad påverkan på AroCell av Corona 
pandemin
Corona pandemin som drabbat Sverige och världen under 2020 har stor påverkan på hela 
samhället och har fått långtgående effekter på verksamheter runt om i världen. AroCell påverkas i 
relativ begränsad omfattning. Den interna verksamheten fortsätter oavbrutet att drivas framåt och 
viktiga steg tas för att förbereda inför fortsatt dialog med FDA. Några möten och konferenser är 
inställda eller senarelagda vilket gör att vi ser över vår plan för publicering av kliniska data. I övrigt 
är Corona pandemin påverkan på AroCell begränsad. Värdet på bolaget baseras bland annat på 
framtida försäljning och hur AroCell i framtiden kan bidra till bättre vård för cancerpatienter. 
AroCell fortsätter att arbeta med målet att få vår AroCell TK 210 ELISA godkänd av FDA i USA 
senast 2021. Tills dess kommer vi ha begränsad försäljning på den amerikanska marknaden.

”Som företag drabbas vi hårt av vad som händer på aktiemarknaden just nu men ser vi på 
fundamenta är vi knappast påverkade alls. Vi har digitala möten som ersätter fysiska möten och 
fortsätter vår verksamhet med att utveckla samarbeten och kontakter med onkologer” säger 
Michael Brobjer, VD AroCell
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Om AroCell

AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att 
stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på 
patenterade metoder för att mäta proteinkoncentrationen av Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 
210 ELISA-testet ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera 
behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering 
och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North Growth Market med 
Redeye AB som Certified Adviser: , +46 (0)8 121 576 90. Certifiedadviser@redeye.se
För mer information, se www.arocell.com
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