
 

 

Deltag i Clines webinar på onsdagen den 25 mars 

 
Måndag 2020-03-23, Mölndal 
 
Vi hoppas att ni alla håller er friska och förblir trygga i den pågående epidemin. Nedan följer 
ett nyhetsbrev, vänligen läs PDF-versionen för klickbara länkar. 
 
Webinar med frågestund 
Klockan 17 på onsdagen den 25 mars lanserar vi vår första live-webinar där ni kan ställa 
frågor till vår VD och grundare Patrik Sundh. 
 
Du kan skicka in frågor innan webinariet med hjälp av detta formulär: 
https://www.clinescientific.com/webinarsubmission.  
Vi kommer att publicera alla svar på frågor på vår webbplats kort därefter. 
 
Registrera dig med din e-postadress här för att få tillgång till videolänken för att kunna 
deltaga i frågestunden. Klicka här. 
 
Vad mer händer hos Cline? 
Trots vad som händer på marknaden och ute i världen så arbetar Cline med full kraft att 
avancera båda våra stamcells- och cancerdiagnostiska projekt. Besök vår nyligen 
uppdaterade hemsida för att följa projekten närmare. 
 
Patrik Sundh och vår chef för produktutveckling, Dr. Hanne Evenbratt, presenterade nyligen 
på Aktiedagen där man belyste bolagets nuvarande status och plan framåt. Vi är stolta över 
att fortsätta och stärka Cline genom att drivva två fantastiska projekt som kommer att 
påverka olika sektorer inom Life Science. Du kan se hela presentationen här. 
 
Vi tillkännagav nyligen att ett samarbete med forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 
och Göteborgs universitet har resulterat i data som nu ligger till grund för en inlämnad 
patentansökan med syfte att skydda en metod för att producera broskceller från stamceller 
med Clines teknik. 
 
Kontakta oss! 
Skicka gärna ett meddelande direkt om du vill diskutera med någon i vårt team eller lära dig 
mer om våra senaste ansträngningar och projekt. Vi hoppas att "se" er på onsdag på vårt 
webinar! 
 
Kort om Cline Scientific 
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför 
utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och 
akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för 
metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines 
nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, 
patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life 
Science projekt till och genom klinisk fas.  
 

https://www.clinescientific.com/webinarsubmission
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCjyAjkc-NMFK-FATdfYf95gbFwcecKPJy6O3lMKhjl8yZAA/viewform?usp=sf_link
https://www.clinescientific.com/stem-cell-project
https://www.clinescientific.com/cancerdiagnosticsproject
https://www.clinescientific.com/news/patrik-sundh-and-hanne-evenbratt-presents-cline-at-aktiedagen-2020
https://news.cision.com/se/cline/r/cline-scientific--vetenskapliga-ron-stodjer-patentansokan,c3058063
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