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BioInvent flyttas upp till Nasdaq Stockholms Mid 
Cap-segment

Lund, Sverige den 20 december 2021 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq 
Stockholm: BINV) meddelar idag att bolaget flyttas upp till Mid Cap-segmentet på Nasdaq 
Stockholm den 3 januari, 2022. Ändringen från Small Cap är ett resultat av den årliga granskningen 
av Nasdaqs nordiska segment baserat på marknadsvärde. Mid Cap-segmentet innefattar bolag 
med ett marknadsvärde på mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.

“Uppflyttningen av BioInvent-aktien till Nasdaq Nordics Mid Cap-segment stärker ytterligare 
profilen för bolaget och de betydande framsteg vi gjort i att utöka vår pipeline med fler 
läkemedelskandidater i klinisk utveckling,” säger Martin Welschof, vd BioInvent.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på 
att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. 
Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för 
behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer samt ett femte program på väg in i 
klinik. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både 
målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande 
läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare 
licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande 
läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade 
anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
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Senior Director Investor Relations
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