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Save the date: BioInvent arrangerar R&D-dag i 
Stockholm den 8 december 2022
Lund, Sverige den 10 november 2022 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq 
Stockholm: BINV) ett bioteknikföretag inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-
class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi, anordnar en R&D-dag i 
Stockholm, torsdagen den 8 december 2022, kl.14.00 för investerare, analytiker och media.

Dagen gästas av KOL Dr. Sean Lim från universitetssjukhuset i Southhampton, Storbritannien, 
som kommer att redogöra för nuvarande terapier och det stora medicinska behovet hos 
patienter med T-cellslymfom.

Representanter från BioInvents ledning kommer att ge en uppdatering kring bolagets breda 
portfölj med fem program i klinisk utveckling. Moderator för eventet är Lars Frick, journalist på 
Börsveckan.

Programmet börjar kl.14.00 med registrering från kl.13.00, och avslutas med mingel cirka kl.
16.30. Eventet kommer att äga rum på Epicenter, ingång från Regeringsgatan 61A i Stockholm.

Presentationerna kommer att hållas på engelska och webbsändas live för de som inte kan delta 
på plats. Film och presentationsbilder kommer sedan att finnas tillgängliga på BioInvents 
hemsida .www.bioinvent.com

Om du önskar att delta på plats anmäl detta via e-mail till . Märk anmalan@bioinvent.com
anmälan med ”R&D 8 dec”. OSA den 2 december.

Dr. Sean Lim är docent och Honorary Consultant i hematologisk onkologi vid University Hospital 
Southampton, Storbritannien. Dr Lim är praktiserande kliniker som specialiserat sig på 
lymfkörtelcancer och leder en vetenskaplig forskargrupp med fokus på utveckling av nya 
läkemedel mot cancer, särskilt nya terapeutiska monoklonala antikroppar.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat 
på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för 
cancerterapi. Bolaget har för närvarande fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 
1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Bolagets 
validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både 
målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande 
läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare 
licensiering och partnerskap.
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Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt 
integrerade anläggning. För mer information se . Följ BioInvent på Twitter: www.bioinvent.com
@BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
Telefon: 046 286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537–7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com
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