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Inbjudan till presentation av BioInvents 
bokslutskommuniké 2022
Lund, Sverige, den 21 februari 2023 – BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq 
Stockholm: BINV) bjuder in investerare och analytiker till en presentation av 
bokslutskommunikén för 2022 kl.14.00 den 22 februari. Rapporten publiceras kl.8.00 samma 
dag.

BioInvents vd Martin Welschof presenterar rapporten tillsammans med CFO Stefan Ericsson. 
Presentationen sker på engelska.

Tid: onsdagen den 22 februari 2023, kl.14:00 CET

Lyssna på webbsändningen: https://financialhearings.com/event/45959

För att delta via telefonkonferens, registrera dig via följande länk: https://conference.
financialhearings.com/teleconference/?id=5002445. Efter registrering får du telefonnummer och 
ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet 
att ställa muntliga frågor.

Webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens.

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 fyra läkemedelskandidater i fem pågående kliniska fas 
1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer respektive solida tumörer. Bolagets 
validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar 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 . Följ BioInvent på Twitter: www.bioinvent.com
@BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
046 286 85 50
cecilia.hofvander@bioinvent.com

https://financialhearings.com/event/45959
http://www.bioinvent.com/
mailto:cecilia.hofvander@bioinvent.com


Pressmeddelande
21 februari 2023 10:30:00 CET

  BioInvent International Ideon Science Park SE-223 70 Lund

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Bifogade filer

Inbjudan till presentation av BioInvents bokslutskommuniké 2022

http://www.bioinvent.com/
https://storage.mfn.se/dc3eaa6d-1478-4849-b92d-6b7f3dc4ef10/inbjudan-till-presentation-av-bioinvents-bokslutskommunike-2022.pdf

