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Träffa Ablivas VD live: fireside chat i
Stockholm och Lund
Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI), ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som utvecklar
läkemedel för behandling av sällsynta och allvarliga primära mitokondriella sjukdomar
(PMD), vill bjuda in intresserade aktieägare och investerare till en rolig och informell
"Fireside Chat" med bolagets VD Ellen Donnelly och medlemmar i Ablivas team, i Stockholm
(28 september) och Lund (29 september).
Efter en lång tid med strikta reserestriktioner och tvådimensionella zoompresentationer vill vi
bjuda in Ablivas aktieägare samt intresserade investerare till en informell sammankomst för att
få höra mer om Ablivas strategi och inriktning direkt från Ellen Donnelly (VD) och Ablivas team.
Amerikanen Ellen började på företaget som VD i februari 2021 men har inte kunnat komma till
Sverige på grund av covid-restriktioner. Vi hoppas att Du kommer till Stockholm eller Lund i
slutet av månaden för att få en uppdatering om företaget och för att ställa Dina mest
angelägna frågor. Platserna är begränsade så svara snabbt för att registrera Dig.
Stockholm (centrum): 28 september, 17:00-18:00.
Lund: 29 september, 16:30-17:30.
Vänligen svara till anmalan@abliva.com för att registrera Dig. Mötesdetaljer kommer att
tillhandahållas efter registrering.
För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com
Abliva AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@abliva.com, www.abliva.com
Prenumerera på våra nyheter: https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/
Följ oss på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/abliva
Prenumerera på vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel
/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small
Cap, under kortnamnet ABLI.
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Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa
medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare,
mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull
reglerare av nivåerna av NAD⁺, är i klinisk utveckling och har tilldelats
särläkemedelsklassificering i Europa och USA. NV354, en energiersättningsbehandling
(succinat) är i preklinisk utveckling. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq
Stockholm (kortnamn: ABLI).
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