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Immunovia lanserar hemsida på svenska
LUND, Sverige – Idag lanserar Immunovia AB sin hemsida på svenska som en del i att öka sin närvaro
på de nordiska hemmamarknaderna. Företagets globala webbplats lanserades för ett år sedan och
online-rapporter visar ett stort antal besökare från hela världen. Sedan i december förra året, då
bolaget noterades på Nasdaq Stockholm First North, tillkommer många ytterligare besök till
webbplatsen från den svenska publiken.
"När vi nu börjar växa globalt och expandera till strategiska marknader, är det mycket viktigt för vår
framgång att lokala kunder och investerare kan ta del av och lära sig om våra lösningar och nyheter
på svenska. Vår nya svenska hemsida är ett ytterligare steg i vårt kontinuerliga uppdrag att möta våra
intressenters behov; från investerare, till kliniker, till betalare och till patienterna", säger Mats Grahn,
VD på Immunovia.
För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn,
VD, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com
Läs mer om Immunovia och IMMray™ teknologin: www.immunovia.com
Vi ser fram emot er feedback på info@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. Immunovia 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
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