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Pressmeddelande
10 juni 2022 14:30:00 CEST

Qlucore presenterar på Micro Cap 
Invest den 15 juni
Qlucore - listat på Nasdaq First North - deltar på Micro Cap Invest den 15 juni 2022. VD, 
Carl-Johan Ivarsson, presenterar kl 13:45.

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. 
 
Micro Cap Invest är en livesänd, kostnadsfri och digital investerarträff som äger rum den 
15:e juni. Här ges du som investerare en unik inblick i några av de hetaste Micro Cap-
bolagen på marknaden. 
 
Presentationen livesänds och anmälan görs .här
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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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