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IRLAB bjuder in till presentation av 

delårsrapport för första kvartalet 2022

IRLAB Therapeutics AB (publ) meddelade idag att bolaget håller en telefonkonferens i 

anslutning till publiceringen av delårsrapporten för första kvartalet, januari-mars, 2022. 

Rapporten kommer att publiceras på onsdag den 11 maj kl. 07.45 CET.

Telefonkonferensen kommer att hållas kl. 10.30 CET den 11 maj 2022 där VD Nicholas Waters och 

CFO Viktor Siewertz kommer att kommentera delårsrapporten för första kvartalet, januari-mars, 

2022. Presentationen kommer att hållas på engelska och följs av möjligheten att ställa frågor.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på:

SE +46 850 558 369

UK +44 333 300 9260

US +1 631 913 1422

Det är också möjligt att följa telefonkonferensen via länk: https://tv.streamfabriken.com/irlab-q1-

2022

Presentationsmaterialet kommer att vara på engelska och finnas tillgängligt i samband med 

telefonkonferensen på  där även den inspelade versionen av presentationen kommer www.irlab.se

att finnas att tillgå i efterhand.

För mer information

Viktor Siewertz, CFO

Tel: +46 727 10 70 70

E-post: viktor.siewertz@irlab.se
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Om IRLAB

IRLAB upptäcker och utvecklar nya läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom och andra 

sjukdomar i hjärnan. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) 

och pirepemat (IRL752) är båda i Fas IIb och är designade för att behandla några av de svåraste 

symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom. Under 2021 ingick IRLAB ett exklusivt och globalt 

licensavtal med Ipsen för utveckling och marknadsföring av mesdopetam.

 

Genom den egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) har IRLAB 

upptäckt och utvecklat alla sina projekt och fortsätter att upptäcka innovativa 

läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet. 

Förutom IRLAB:s starka kliniska pipeline driver IRLAB ett flertal prekliniska program där IRL942 och 

IRL757 är i utveckling för Fas I. IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information 

på www.irlab.se.
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