
PRESSMEDDELANDE
20 augusti 2020 08:30:00 CEST

  Iconovo Medicon Village SE-223 81 Lund

Iconovo utsedd till Top Drug Delivery Device företag 
2020 av Medtech Outlook
Iconovo har blivit erkänd som en ledande leverantör av drug delivery devices av Medtech Outlook när 
tidningen listade 10 företag som ligger i frontlinjen med sitt erbjudande av drug delivery devices till 
läkemedelsindustrin. Iconovo har profilerats i den senaste specialutgåvan av MedTech Outlook där de 
fokuserar på Drug Delivery Devices.

www.drug-delivery-device.medicaltechoutlook.com/vendor/iconovo-an-experienced-partner-for-the-
development-of-inhalation-products-cid-866-mid-96.html

Orest Lastow, CTO och grundare av Iconovo, intervjuades av tidningen och gav sin syn på varför Iconovo är en 
ledande leverantör av inhalationsprodukter till läkemedelsindustrin.

“Iconovo besitter ett inhalationskunnande som endast kan matchas av ett fåtal företag i världen. Det gläder 
mig att Iconovo erkänns på en global nivå för vårt kunnande och ansträngningar.” säger Johan Wäborg, VD för 
Iconovo.
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Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar 
inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men 
Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex 
vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett 
läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. 
Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till 
inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på  Delårsrapporten återfinns på www.iconovo.se. www.iconovo.se
. /investors/finansiella-rapporter

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, 
Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, 
telefon +46 8 463 80 00, email: .certifiedadviser@penser.se

Bifogade bilder

Medtech Award

http://www.iconovo.se.
http://www.iconovo.se/investors/finansiella-rapporter
http://www.iconovo.se/investors/finansiella-rapporter
https://storage.mfn.se/e96e58f7-8977-4778-92a9-1185ee773b15/medtech-award.jpg


PRESSMEDDELANDE
20 augusti 2020 08:30:00 CEST

  Iconovo Medicon Village SE-223 81 Lund

Bifogade filer

Iconovo utsedd till Top Drug Delivery Device företag 2020 av Medtech Outlook

https://storage.mfn.se/bf4d5ebb-83fc-47aa-bdcf-691fe354a582/iconovo-utsedd-till-top-drug-delivery-device-foretag-2020-av-medtech-outlook.pdf

