
Sprint Bioscience presenterar bolag och
projekt för investerare och
internationella läkemedelsbolag
Sprint Biosience AB (publ) kommer att presentera bolaget på såväl svenska som
internationella investerarträffar under hösten. Bolaget deltar även på det internationella
partneringmötet Bio Europe för att presentera projekt för potentiella kunder.

Naventus Life Science Summit, 29 september

Plats: Digitalt /Grand Hotel, Stockholm
Investeramötet arrangeras av Naventus Corporate Finance tillsammans med Setterwalls, Deloitte,
FNCA, Nordnet och Nasdaq. Läs mer: https://events.naventus.com/

 
21st Annual Biotech in Europe Forum, 7–8 oktober 

Globalt investerarmöte
Plats: Digitalt event
Läs mer:  https://www.sachsforum.com/21bef-about.html

 
Vator Securities- Healthcare Innovation Summit, 7 oktober

Plats: Digitalt event
Läs mer och registrera dig här: https://vatorsecurities.se/event/vator-securities-healthcare-innovation-
summit/
 
Aktiespararna, Kvinnokvällen, 19 oktober

Plats: Digitalt/Malmö
Läs mer: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/evenemang
 
BioStock Life Science Summit, 20–21 oktober

Plats: Digitalt event
Läs mer: https://www.summit.biostock.se/

 
Bio Europe, 25–28 oktober

Europas största partneringmöte för life science-industrin. Sprint Bioscience team kommer både träffa
representanter från vårt globala nätverk och etablera nya kontakter med fokus på att presentera
bolagets läkemedelsprojekt.
Plats: Digitalt event
Läs mer: https://informaconnect.com/bioeurope/digital-experience/

 

Redeye Life Science Day, 11 november

Plats: Digitalt event
Läs mer: https://www.redeye.se/events/815899/redeye-life-science-day-2021
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För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med
en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och
resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget
har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i
delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning.

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på
Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare
information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.
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