
SensoDetect deltar på Investor dagen i Kolding, Danmark den 20 november

SensoDetects VD, Johan Olson, kommer att presentera SensoDetect för deltagarna på Investor dagen i Kolding, Danmark den 20 november.
Investor dagen arrangeras av danska aktionaerforeningen (aktieägare föreningen). SensoDetect har också blivit inbjudna att delta i samtal
med en grupp studenter som en av två presentatörer av investerar cases.  

SensoDetects VD, Johan Olsson kommer hålla en presentation under dagen med fokus på nyheter från Bolivia, hur arbetet fortlöper och
marknadsintroduktionen som står för dörren. Det kommer finnas möjligheter under dagen att ställa frågor och värd för arrangemanget är Dansk
aktionaerforening.

Under förmiddagen kommer, Johan Olsson även att hålla en investerar presentation, strax före Nordnet, för ca 70 studenterna med fokus på SensoDetect
som investeringsmöjlighet.     

"Det är mycket som händer nu i SensoDetect och jag vill därför gärna förmedla den utveckling vi sett under hösten och hur stora steg som tagits mot en
marknadsintroduktion. Det känns viktigt att även kunna nå ut till både befintliga och potentiella danska ägare då vi vet att vi har intresse från danskt håll för
SensoDetect sedan länge. Så nu när tillfälle ges vill jag så klart gärna ta tillfället i akt och både presentera SensoDetect för danska aktionaersforening och
så klart även bidra till den viktiga utvecklingen som handelsskolan utgör. Jag räknar med många svåra och intressanta frågor och ser fram emot att få
presentera SensoDetect lite mer ingående för den danska publiken.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (Publ.)
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SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för
användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.
SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society


