
Cline presenterar på Aktiedagen
Göteborg den 16:e maj 15:00
Cline Scientific AB (“Cline” or “Bolaget”) medverkar på̊ Aktiedagen Göteborg som
arrangeras av Aktiespararna på Svenska Mässan måndagen den 16 maj 15:00 (på svenska).
VD Patrik Sundh och VP of R&D Dr. Hanne Evenbratt kommer att presentera Cline och
svara på̊ dina frågor.

Det går även att ta del av presentationen live på webben, via www.aktiespararna.se/tv/live.
 Evenemanget är öppet för alla och kräver inget medlemskap hos Aktiespararna. Ingen
anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt.

Deltagarna kan ställa frågor till presentatörana, genom att skicka ett sms till 079-347 98 45
eller 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.

Cline kommer också att vara närvarande under evenemanget för att träffa investerare och
svara på frågor mellan sessionerna.

Information
Var: Svenska Mässan, Mässans Gata 24 (entré Hotel Gothia Towers, ta en trappa upp och följ
sedan skyltning till Aktiedagen)
När: måndagen den 16 maj kl. 07:30–21:00 (Cline presenterar 15:00)
Livesändning: www.aktiespararna.se/tv/live
Mer information: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-16-maj

För mer information vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com 
Telefon: +46 0703585088
 
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.
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