
Aktiespararnas video från Aktiedagen i Göteborg med VD Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Aktiespararna har nu publicerat inspelningar från Aktiedagen i Göteborg med Johan Olson, VD i Sensodetect. Presentationen är
ca 30 minuter och inkluderar en kort utfrågning av Aktiespararna på slutet.

Aktiespararna hade den 27 november en stor Aktiedag i Göteborg där bland annat Sensodetects VD, Johan Olson, var inbjuden att tala om bolaget och
dess utveckling. Presentationen finns nu att se på både Aktiespararnas sida och via länk hos Aktietorget.

Presentationen fokuserade på bolagets marknad och kommande lansering samt en kort utfrågning med Aktiespararna.

"Det har varit en mycket spännande dag i Göteborg där jag förutom att jag fick möjlighet att presentera bolaget på scen också fick möjlighet att samtala
med många intresserade små och stora aktieägare. Jag fick även möjlighet att träffa en av de stora investment bankerna när jag ändå var i Göteborg vilket
är mycket positivt.", säger VD Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.)

Aktieägarnas länk till presentationen finner Ni här;

https://youtu.be/rEdBiHRFBhg

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för
användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga.
SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society


