
 

 

 

PRESSMEDDELANDE 

Göteborg den 12 oktober 2016, 08:30 

CELLINK AB har blivit beviljat projektfinansiering från Horizon 2020 

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) har tillsammans med industriella partners beviljats 

projektfinansiering. Bolagets del i projektet motsvarar ett belopp om cirka 691 062 EUR, varav 

Bolaget ska stå för cirka 30 procent av kostnaden. 362 807 EUR har nu mottagits för projektstart. 

CELLINK har beviljats projektfinansiering från EU för projektet ”Cell-Based Models for 

Neurodegeneration Study and Use in Screening” genom ”Horizon 2020 Fast Track to Innovation”. 

CELLINK har tillsammans med 3 industriella partners fått projektet finansierat till 70 procent av 

projektets totala beräknade kostnad om cirka 2,56 MEUR. Projektet planeras löpa över 2 år och 

Bolagets del i projektet motsvarar ett belopp om cirka 691 062 EUR, varav Bolaget ska stå för 30 

procent av kostnaden för projektet. CELLINKS motprestation ligger helt inom linjerna för bolagets 

ordinarie verksamhet. Bolaget kommer för projektet att utveckla ett nytt biobläck samt en 

specialutvecklad 3D-Bioskrivare för ändamålet. Första utbetalning som omfattade 362 807 EUR har 

mottagits av Bolaget som nu initierar projektstarten. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Erik Gatenholm, VD  Gusten Danielsson, CFO 

Telefon: +46 73 267 00 00  Telefon: +46 70 991 86 04 

E-post: eg@cellink.eu  E-post: gd@cellink.eu 

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2016 kl. 
08:30 CET. 

Kort om CELLLINK 

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens 
mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva 
ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta 
mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat 
och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D- Bioskrivare utvecklade 
av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser. 
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