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NXTCL:s bifirma Cellaviva expanderar till Danmark 
 

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag att dess bifirma Cellaviva expanderar sin verksamhet till Danmark. 

Från och med den 1 oktober 2018 kommer Cellaviva att erbjuda stamcellssparande där. Stamcellssparande är ett 

etablerat verksamhetsområde i Danmark och NXTCL bedömer att etableringen kommer att dubblera omsättningen 

för Cellaviva på årsbasis. Etableringen ryms inom befintlig budget och påverkar inte NXTCL:s kapitalbehov.  

 

Cellaviva har nu beslutat att expandera sin verksamhet till Danmark från och med den 1 oktober 2018. Bolaget innehar samtliga 

erforderliga tillstånd för att bedriva vävnadsinrättning och samla in prover i både Sverige och Danmark. Cellaviva har kontrakt 

med barnmorskor i Danmark som kommer att ansvara för den danska marknaden. Stamcellssparande är ett etablerat 

verksamhetsområde där och sedan familjesparande av stamceller började marknadsföras i Danmark för 15 år sedan har flera 

tusen nyblivna föräldrar valt att spara sina nyfödda barns stamceller. Styrelsen bedömer därför att expansionen kommer att 

fördubbla omsättningen på årsbasis för Cellaviva.  

 

VD Mathias Svahn kommenterar 

”Tidpunkten är helt rätt för Cellavivas expansion. Från och med idag kan vi erbjuda stamcellssparande på den danska 

marknaden. Vi har redan intresserade, som har hört av sig till oss. Stamcellssparande från födseln är betydligt vanligare i 

Danmark än i Sverige och vi bedömer att vi kommer att kunna få ett stort antal kunder.”  

 

Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 

den 1 oktober 2018. 

 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta: 

Mathias Svahn, VD 

Leo Groenewegen, CFO 

Telefon: 08-735 5595 

E-post: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com 

 

Om NextCell Pharma AB: 

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en 

läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar 

liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell 

Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända 

stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. 
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