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Xbrane bjuder in till Virtuell Kapitalmarknadsdag
den 17 maj, 2021
Stockholm, Sverige – Xbrane (Nasdaq: XBRANE), ett kliniskt biofarmaföretag, bjuder in
analytiker, investerare och media till bolagets Virtuella Kapitalmarknadsdag den 17 maj, 2021
mellan 14:00-15:30.
Under dagen kommer deltagare ur Xbranes styrelse och ledning utveckla bolagets strategi och
presentera kommande steg i bolagets ambition att bli en ledande global biosimilarutvecklare.
Programmet kommer även att innefatta en virtuell rundtur av det nya etablerade laboratoriet på
Campus Solna.
Eventet startar vid 14:00 och kommer att sändas live.
Vänligen anmäl ert deltagande genom att följa länken:
https://tv.streamfabriken.com/xbrane-biopharma-cmd-2021
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Siavash Bashiri, vice VD

En världsledande biosimilarutvecklare

Martin Åmark, VD

Avslutning och frågestund

Martin Åmark, VD

Dagordning i korthet:
Deltagare är välkomna att ställa frågor till IR@xbrane.com eller direkt under eventet.
Inspelningar av presentationerna och presentationsmaterialet kommer att finnas
tillgängliga på bolaget hemsida, www.xbrane.com.
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Kontakter

Martin Åmark, VD
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com
Anette Lindqvist, CFO/IR
M: +46 (0) 763 256 090
E: anette.lindqvist@xbrane.com
Om oss

Xbrane Biopharma AB utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi
som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande
produktkandidat Xlucane™ är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar
marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 106 miljarder SEK. Xlucane™ är i fas III
och ansökan om marknadsgodkännande planeras till senare delen av 2021. Xbrane har ytterligare tre
biosimilarer i sin pipeline som adresserar en marknad om 100 miljarder SEK i originalprodukternas
försäljning. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm. Xbrane är noterat på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet XBRANE. För mer information besök www.xbrane.com.
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