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Pressmeddelande 

Malmö, x månad 2021 

WntResearch presenterar på Digitala Aktiekvällen 14 april 
 

WntResearch kommer att medverka på Aktiespararnas evenemang Digitala aktiekvällen. Anders Rabbe 
kommer att presentera bolaget och svara på era frågor. 
 
Alla är välkomna 

Vi inbjuder dig som journalist, analytiker och aktieägare att ta del av presentationen live på 
webben, via www.aktiespararna.se/tv/live. Evenemanget är öppet för alla och krävet inget 
medlemskap hos Aktiespararna. Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt 
 
Tillfälle att ställa frågor 

Passa på att ställa dina frågor till presentatören, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45 
eller maila till event@aktiespararna.se. Dina frågor kommer att förmedlas av Aktiespararnas 
moderator i samband med frågestunden efter presentationen. Du kan skicka in dina frågor 
redan nu eller i samband med presentationen. 
 
Presentation tillgänglig  

Anders Rabbes presentation och svar på frågor kommer därefter att finnas tillgängligt på bolagets hem-
sida. 
 
NÄR & VAR  
När: 14 april och klockan 15.30-16.00  
Var: www.aktiespararna.se/tv/live 
 

 

För vidare upplysningar: 

Anders Rabbe, tfVD 

Tel: +46 707 646 500 

E-post: anders.rabbe@wntresearch.com 

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 

april 2021. 

 

Om WntResearch 

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling 

av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, 

som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. 

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att 

minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. 

Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra 

uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en 

unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-

studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på 

patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. 

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com 
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