
	

	

	

Hansa Biopharma kommer att deltaga på tre 
kommande investerarkonferenser 
Hansa Biopharma har bjudits in att delta vid tre globala bioteknik- och 
sjukvårdskonferenser under september, däribland Goldman Sachs 
Biotech Symposium i London, Morgan Stanleys Global Healthcare 
Conference i New York och Bank of America Merrill Lynch Global 
Healthcare Conference i London.  
Lund 21 augusti 2019. Hansa Biopharma, som är ledande inom immunmodulerande 
enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att 
bolagets ledning kommer att delta vid följande investerarkonferenser: 

• Goldman Sachs Ninth Annual Biotech Symposium i London, fredagen den 6 
september 2019. 

• Morgan Stanley 17th Annual Global Healthcare Conference i New York tisdagen den 
10 september 2019, med en presentation kl. 13:30 EST/19:30 CET samma dag. 

• Bank of America Merrill Lynch Global Healthcare Conference 2019 i London från 
torsdagen den 19 september 2019 till fredagen den 20 september 2019, med en 
presentation kl. 14:45 CET fredagen den 20 september. 

En livesänd webcast från Morgan Stanley-presentationen kommer att finnas tillgänglig på 
bolagets webbplats, www.hansabiopharma.com. En inspelning av presentationen kommer att 
göras tillgänglig ca två timmar efter mötet och finnas tillgänglig i två veckor efter 
presentationen. 
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Informationen lämnades för 
offentliggörande genom nedanstående 
kontaktpersons försorg den 21 augusti 
2019, kl. 8:00 (CET). 

Kontaktuppgifter 
Klaus Sindahl 
Head of Investor Relations  
Hansa Biopharma  
M: +46 (0) 709–298 269 
E: klaus.sindahl@hansabiopharma.com 

Rolf Gulliksen 
Head of Corporate Communications  
Hansa Biopharma  
M: +46 (0) 733-328 634 
E: rolf.gulliksen@hansabiopharma.com 

Om Hansa Biopharma 
Hansa Biopharma använder sin unika 
och patenterade immunmodulerande 
enzymteknologiplattform för att utveckla 
behandlingar för sällsynta 
immunoglobulin G (IgG)-medierade 
autoimmuna sjukdomstillstånd, 
transplantationsavstötning och cancer.  

Bolagets främsta produkt, imlifidase, är 
ett unikt antikroppsnedbrytande enzym 
för att möjliggöra njurtransplantation för 
högsensitiserade patienter samt med 
potential för ytterligare utveckling inom 
transplantation av andra solida organ 
och akuta autoimmuna 
sjukdomstillstånd. Imlifidase utreds för 
närvarande för ett potentiellt 
marknadsgodkännande av EMA. Med 
utgångspunkt i bolagets teknologi tar 
Hansas verksamhet inom forskning och 
utveckling även fram nästa generation 
av IgG-klyvande enzymer med lägre 
immunogenicitet, lämpade för 
upprepad dosering vid skovvis 
återkommande autoimmuna sjukdomar 
och onkologi.  

Hansa Biopharma är baserat i Lund och 
har även verksamhet i Storbritannien 
och USA. 

Hansa Biopharma 
Scheelevägen 22   
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www.hansabiopharma.com 
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