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iZafe presenterar på Stockholm Corporate Finance 
tolfte Life Science-seminarium
Stockholm, Sverige – iZafe Group AB (publ.) (NASDAQ First North: IZAFE B) – ett ledande företag 
inom personlig säkerhet och digitalisering av vården meddelar idag, 4 mars 2020, att de deltar på 
Stockholm Corporate Finance tolfte Life Science Seminarium på Berns den 12 mars 2020, kl. 08:30, 
då VD Anders Segerström presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för tolfte året i rad och erbjuder 
investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen.

Vid presentationen kommer iZafes VD Anders Segerström kommentera resultatet från Q4 samt ge en 
uppdatering kring försäljningen av larmsystemen och läkemedelsroboten Dosell. Bland annat har 
iZafe tecknat ett flertal avtal med internationella aktörer; Dosell har introducerats i Italien, Norge och 
Finland och ett samarbete med Nokas Norge för personlarm och säkerhetslösningar har inletts.

Presentationen streamas live och kan ses direkt genom att klicka . Presentationen kommer även här
att dokumenteras i videoformat och laddas upp på iZafes hemsida under rubriken . investor relations
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Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och 
ökad säkerhet på arbetsplatsen. Vår läkemedelsautomat Dosell minskar risken för felmedicinering, 
ökar tryggheten för familj och anhöriga och avlastar den offentliga vården. Tillsammans med våra 
larm- och säkerhetslösningar för hemmet och arbetsplatsen erbjuder vi ett helhetskoncept för en 
tryggare vardag.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets 
Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: . Ytterligare information finns på info@fnca.se

.investor.izafe.se
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