
 

 

Pressmeddelande 
 
Notera datumet: Orexo arrangerar kapitalmarknadsdag den 6 december 
med USAs presidents tidigare rådgivare som Key Note Speaker 
 
Uppsala, 24 oktober 2018 – Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget som 
är inriktat på opioidberoende och smärta, meddelar idag att en kapitalmarknadsdag för 
investerare, analytiker och media kommer hållas i Stockholm torsdagen den 6 december 2018. 
 
Orexos ledningsgrupp kommer då bland annat ge en uppdatering kring bolagets strategi och 
utvecklingen av projektportföljen. Därefter kommer Key Note Speaker, Chris Christie, tidigare 
guvernör i New Jersey, USA, hålla en presentation. Chris Christie var guvernör i New Jersey under 
åren 2010 till 2018. Under sin andra mandatperiod var han ordförande i den amerikanska 
presidentens kommission, Commission on Combating Drug Addiction and the Opioid Crisis, och 
tjänstgjorde samtidigt också som rådgivare till president Trump om hur opioidkrisen ska 
bekämpas. Christie kommer prata om det nuvarande landskapet kring opioidberoende och 
utmaningarna framöver. 
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Armémuseet, Riddargatan 13, Stockholm. Programmet 
startar klockan 13.00, med registrering från 12.00, då även en lätt lunch kommer serveras. 
Evenemanget planeras avslutas klockan 16.30. En formell inbjudan med fullständigt program 
kommer sändas ut senare. 
 
För registrering, använd denna länk, 
https://financialhearings.com/event/11536/register/live_event 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Orexo AB (publ)  
Lena Wange, IR och Communications Manager  
Tel: 018 780 88 00  
E-post: ir@orexo.com 

Consilium Strategic Communications 
Mary-Jane Elliott / Jonathan Birt / Olivia Manser / Carina Jurs 
Tel: +44 (0)20 3709 5700 

 

E-post: orexo@consilium-comms.com 
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Om Orexo 
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. 
Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra 
terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna 
kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. 
Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där 
Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner 
och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) 
och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och 
utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. 
 
För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på 
Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl 13.30 CET 
 
 
 


