
Pressmeddelande
07 september 2022 14:00:00 CEST

  Xbrane Biopharma Retzius väg 8 SE-171 65 Solna

Välkommen till Xbrane´s Kapitalmarknadsdag 
med unikt besök på det nya forskningslabbet 
den 22 september 2022

Stockholm, Sverige – Xbrane (Nasdaq: XBRANE), Xbrane Biopharma AB bjuder in analytiker, 
investerare och media till Kapitalmarknadsdag den 22 september 2022

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Nils Ringertz salen, Biomedicum våning 3, Solnavägen 
9, Solna med start kl 14.00 och kommer även sändas digitalt.

Programmet innefattar en uppdatering kring Xbrane´s långsiktiga strategi, produktportfölj, 
teknologiplattform samt en fördjupning kring den nära förestående lanseringen av Xlucane i 
Europa. Presentationer kommer att hållas av Anders Tullgren, styrelseordförande, Martin Åmark, 
VD, David Vikström, forskningschef, samt Bryan Kim, Executive Vice President Global Specialty 
Pharmaceuticals, STADA Arzneimittel AG.

Programmet kommer även att innefatta en rundtur av Xbrane´s nya forskningslabb på Campus 
Solna för intresserade.

Vänligen anmäl fysiskt deltagande till  och digitalt deltagande genom att följa IR@xbrane.com
länken:
https://tv.streamfabriken.com/xbrane-biopharma-cmd-2022

Deltagare är välkomna att ställa frågor till   eller direkt under eventet.IR@xbrane.com

Inspelningar av presentationerna och presentationsmaterialet kommer att finnas
tillgängliga på bolaget hemsida,  , dagen efter.www.xbrane.com

Kontakter

Martin Åmark, VD
M: +46 (0)76 309 37 77 
E: martin.amark@xbrane.com

Anette Lindqvist, Finanschef/IR
M: +46 (0)76 325 60 90 
E: anette.lindqvist@xbrane.com

mailto:IR@xbrane.com
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftv.streamfabriken.com%2Fxbrane-biopharma-cmd-2022&data=05%7C01%7Canette.lindqvist%40xbrane.com%7Cfd767c5e17c04cac59a608da8b54d488%7Ca2acf33c408341b7af5625939a8b8493%7C1%7C1%7C637975493703914815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=TRVDUKS0TwN44PSFXTiz0N6GGtjgDjhP1%2BcOaeXYvqY%3D&reserved=0
mailto:IR@xbrane.com
http://www.xbrane.com/
mailto:martin.amark@xbrane.com
mailto:anette.lindqvist@xbrane.com


Pressmeddelande
07 september 2022 14:00:00 CEST

  Xbrane Biopharma Retzius väg 8 SE-171 65 Solna

Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserade på en patenterad 
plattformsteknologi som ger betydligt lägre produktionskostnader jämfört med konkurrerande 
system. Xbrane har en portfölj av biosimilarkandidater som adresserar 332 miljarder SEK i årlig 
försäljning av respektive referensläkemedel, med den ledande biosimilarkandidaten under 
registrering i Europa. Xbranes huvudkontor ligger i Solna, strax utanför Stockholm. Xbrane är 
noterat på Nasdaq Stockholm under tickern XBRANE. För mer information, besök www.xbrane.com
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