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LIDDS deltar i BIO-Europe Spring och EACR Immuno-
Oncology Meetings
UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta i två 
viktiga events under våren. Först BIO-Europe Spring Meeting, som äger rum i Basel mellan 20 
och 22 mars 2023. Senare deltar bolaget i EACR Defence is the Best Attack: Immuno-
Oncology Breakthroughs-konferensen, som äger rum i Barcelona mellan 9 och 11 maj 2023.

LIDDS VD Anders Månsson deltar i BIO-Europe Spring, som anordna fysiskt i Basel, Schweiz. BIO Europe 
är det främsta europeiska partnerevenemanget och ger LIDDS möjlighet till både samarbets-och 
partnerdiskussioner samt investerarmöten. LIDDS deltagande kommer att ske tillsammans med vårt partner 
Alira Health för att driva våra pågående affärsutvecklingsprojekt framåt.

LIDDS Head of preclinic, Erwin Brenndörfer kommer att delta i European Association for Cancer Research 
(EACR) med titeln "Defence is the Best Attack: Immuno-Oncology Breakthroughs" efter att ha skickat in ett 
abstract om LIDDS Nanoimod-projekt och med framgång blivit accepterad att göra en posterpresentation. 
Erwin kommer att ge mer information om den starka framstegen som gjorts med projektet samtidigt som 
LIDDS förbereder projektet för en möjlig start av fas I under året.

För ytterligare information kontakta

Anders Månsson, VD
Tel: +46 (0)70 860 47 38
E-post: anders.mansson@liddspharma.com
 
Jenni Björnulfson, CFO
Tel: +46 (0)70 855 38 05
E-post: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

LIDDS Certified Adviser är Redeye AB

LIDDS i korthet:

LIDDS är ett svenskt drug delivery-bolag baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med 
NanoZolid® kan LIDDS formulera läkemedel för lokal/intratumoral administrering, med en bibehållen och 
kontrollerad frisättning i upp till sex månader. Teknologin är mångsidig, kan användas för formulering av 
olika läkemedelsklasser och kan lösa problem inom många indikationsområden, huvudsakligen inom 
onkologi. LIDDS erbjuder NanoZolid®-teknologin till partners och har utvecklat en egen produktportfölj 
fokuserad på onkologi, där teknologin möjliggör frisättning av en lokal och hög läkemedelsdos, 
administrerad över tid med mycket begränsade biverkningar. LIDDS har en bred produktportfölj med flera 
projekt i klinisk utveckling, såväl i tidig som sen fas, samt projekt på väg in i klinisk fas. Bolaget är noterat 
på Nasdaq First North Growth Market.
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