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IRLAB bjuder in till konferenssamtal i samband 

med licensavtalet med Ipsen för 

läkemedelskandidaten mesdopetam

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade sent igår att ett licensavtal har ingåtts med 

det globala läkemedelsbolaget Ipsen för läkemedelskandidaten mesdopetam. I samband med 

detta bjuder IRLAB in investerare, analytiker och media till ett konferenssamtal den 16 juli 2021 

kl. 10:00 CET.

Presentationen kommer hållas av IRLAB:s vd Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz. 

Presentationen sker på engelska och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas live eller 

skriftligen via webcast-lösningen.

Datum och tid

Fredagen den 16 juli 2021 kl. 10:00 CET.

Länk till webcast

https://bit.ly/IRLAB-License-Webinar

Telefonnummer

+46 8 505 218 97 med koden 545658623#

Presentationen kommer att spelas in och kan komma att publiceras i efterhand.

För mer information

Nicholas Waters, VD

Tel: +46 730 75 77 01

E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO

Tel: +46 727 10 70 70

E-post: viktor.siewertz@irlab.se

https://bit.ly/IRLAB-License-Webinar
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Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på att utveckla nya 

läkemedel för behandling vid Parkinsons sjukdom. Bolagets längst framskridna 

läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda har genomgått 

Fas IIa-studier, är designade för att behandla några av de svåraste symtomen relaterade till 

Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till 

kognitiv försämring såsom försämrad balans och ökad risk för fall (PD-Fall). Genom den 

egenutvecklade forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och 

utvecklar IRLAB unika läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala 

nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska 

kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk 

fas. Projektportföljen innefattar en kombination av det fullt-finansierade mesdopetamprojektet, i 

samarbete med globala partnern Ipsen, och innovativa in-house program från preklinik till Fas 

IIb.  IRLAB är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Mer information på  .www.irlab.se
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