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Idogens kommande presentationer  
 
Idogen AB (publ) och bolagets senaste utveckling kommer att presenteras av tf VD Christina Herder på 
följande möten den närmsta tiden. Idogens avser att besluta om en företrädesemission vid en extra 
bolagsstämma den 13 december och därefter kommer både nuvarande och nya aktieägare att inbjudas till 
att teckna nya aktier i Idogen.  
 
Kommande presentationer:  
 
Redeye After Work i Malmö – High Court 
17 november kl 18.40 
Investor AW – Malmö - Redeye 
 
Redeye – Life Science Day 2022 – Redeye Mäster Samuelsgatan 42 
24 november kl 15.10 
https://www.redeye.se/events/850947/redeye-life-science-day  
 
Aktiespararna – Stora Aktiedagen Stockholm 2022 
28 november kl 11.30 
Stora Aktiedagen Stockholm 2022 | Aktiespararna 
 
BioStock Life Science Fall Summit 2022 
29 november kl 11.10  
BioStock Life Science Fall Summit 2022 - BioStock 
 
Erik Pensers Temadag Health Care Stockholm  
1 december kl 10.55 
 
Redeye After Work i Göteborg – Pigalle 
15 december between 17.30 – 20.25 
https://www.redeye.se/events/850217/investor-aw-goteborg-5 
 
 
Länkar kommer att läggas upp på Idogens hemsida under Kommande evenemang - Idogen. Här kommer också 
inspelningar att finnas tillgängliga en liten tid efter presentationen.  
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christina Herder, tf vd, Idogen AB 

Tel: +46 70 374 71 56 

E-post: christina.herder@idogen.com 

 
Certified Advisor: 
Vator  
 
Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2022 kl 
15.31 CET. 
 



 
 
 
 
 

  
                                 Idogen AB         •        Medicon Village         •        Scheelevägen 2         •        223 81 Lund, Sverige         •        www.idogen.com 

 

 
Idogen (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, 
transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna program 
IDO 8, nu i klinisk fas, syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande 
antikroppar.  För dessa blödarsjuka patienter finns ett stort medicinskt behov att återställa den kliniska effekten av deras 
behandling med faktor VIII. Det är en unik marknadspositionering som på sikt skulle kunna ersätta induktionsbehandling, s k 
ITI-behandling, med betydande marknadspotential. Den planerade kliniska prövningen inom IDO 8 kommer att validera 
bolagets teknologiplattform och möjliggöra en rad andra tillämpningar t ex inom transplantation, IDO T, och samt 
autoimmuna sjukdomar, IDO AID. Mer information om Idogen finns att tillgå via https://www.idogen.com 


