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”Vi är redo för kliniska studier och planeringen 
inför marknadsnoteringen är i full gång”
”Vi är redo för kliniska studier och planeringen inför marknadsnoteringen är i full gång”, säger Linda 
Persson, VD för NanoEcho AB. Noteringsarbetet fortskrider och parallellt med detta har bolaget 
förstärkts med strategiska nyckelkompetenser. Som tidigare meddelats är Bolaget nu redo att 
påbörja kliniska studier i samarbete med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, under 
ledning av överläkare och professor Eva Angenete.

- Vi är redo att inleda de kliniska studierna på utopererad vävnad från rektalcancer-
patienter så snart covid-restriktionerna tillåter det. Utifrån vad vi vet idag bedömer vi att 
studierna kommer att kunna inledas under andra kvartalet av 2021, då vi även avser 
notera bolaget under förutsättning att marknadsklimatet tillåter det. Det förberedande 
arbetet är i full gång, kommenterar Linda Persson, NanoEchos VD.

Arbetet med att bygga en stark bolagsstruktur fortsätter. Under de senaste veckorna har NanoEchos 
organisation förstärkts med en medicinsk rådgivare samtidigt som tre strategiskt viktiga 
nyckelkompetenser har rekryterats. Ytterligare rekryteringar planeras under året.

- Bolagets starka kassa, inklusive den senaste nyemissionen i höstas på cirka 34 
miljoner kronor, tar oss hela vägen till andra halvan av år 2022. Då är vår ambition att 
initiera ytterligare kliniska studier, denna gång med bolagets uppdaterade portabla 
system anpassat för en kommersialisering, avslutar Linda Persson.
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Om NanoEcho

NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den 
bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med 
modern ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan 
sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är 
att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med 
tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad 
behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt 
som behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se

http://www.nanoecho.se/
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