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                                    16 Augusti 2016, Lund 

 

Immunovia offentliggör avsikt att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms 
huvudmarknad  
 
Styrelsen för Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att 
under första halvåret 2017 ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms 
huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North 
under ticker IMMNOV. 
 
"Vår ägarbas har successivt blivit bredare sedan listningen på Nasdaq First North den 1 december 
2015. Med en notering av Immunovias aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista tar vi nu nästa steg för 
att få tillgång till den internationella kapitalmarknaden och underlätta för fler institutionella 
investerare att bli ägare i Bolaget under Bolagets fortsatta expansion av verksamheten." säger Mats 
Grahn, VD på Immunovia. 
 
Denna information är sådan information som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2016 kl. 8.30 CET. 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Grahn 
VD, Immunovia 
Tel.: +46-70-5320230 
Email: mats.grahn@immunovia.com 
 
 
Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och 
CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är 
att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för 
att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. 
Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av 
biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ 
PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, 
initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna 
sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för 
differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 
 
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified 
Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 
 
Om bukspottkörtelcancer 
Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom 
sjukdomstecknen och symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 
personer i pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer 
är i nuläget fyra till sex procent. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till 
dödsfall i cancer. Och eftersom operation är mer framgångsrikt i fas I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra 
pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från fyra-sex procent till potentiellt 50-60 procent. 
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