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LIDDS deltar vid partnering-konferenser
UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) meddelar i dag att bolaget deltar vid Bio Europe 
mellan den 24 och 26 oktober 2022 och Partnerships in Drug Delivery den 24 och 25 oktober 
2022.

LIDDS CBDO Annette Møldrup deltar vid BIO Europe som anordnas fysiskt i Leipzig, Tyskland mellan den 
24 och 26 oktober 2022 i kombination med ett digitalt event mellan den 2 och 4 november. Bio Europe 
samlar över 4000 deltagare från ett sextiotal länder. Möjligheter ges till såväl samarbets- och 
partnerdiskussioner som investerarmöten. Totalt deltar över 2 200 bolag.

LIDDS CSO Matthew Lindon deltar i PODD – Partnerships in Drug Delivery, som arrangeras i Bostn, USA, 
den 24 och 25 oktober 2022. PODD kombinerar partnering med såväl ett kommersiellt som vetenskapligt 
program inom området Drug delivery. Konferensen samlar över 500 deltagare från mer än 20 länder.
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LIDDS Certified Adviser är Redeye AB

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal administrering, med en bibehållen och kontrollerad 
frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av olika 
läkemedelsklasser och löser problem inom många indikationsområden. LIDDS erbjuder NanoZolid®-
teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj fokuserad på onkologi, där teknologin 
möjliggör leverans av en lokal och hög läkemedelsdos, administrerad över tid med mycket begränsade 
biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen 
fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
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