
 

 
Lund 4 juni, 2021   
 
 

 

Pressmeddelande 

Hamlet Pharma bjuder in till investerarträffar 

Hamlet Pharma bjuder in till digitala investerarträffar för att presentera 
Bolaget 

Hamlet Pharma AB (publ) kommer att presentera sin verksamhet på ett antal 
investerarträffar under de kommande veckorna. Vi har saknat dialogen med aktieägarna och 
vill informera om den senaste utvecklingen, inklusive resultat av det utvidgade kliniska 
studie-programmet och den dramatiska ökningen av tumörrespons med högre mängd 
Alpha1H.  
Bolaget har även kallat till extra bolagsstämma den 17/6 2021 för beslut om beviljande av 
fullmakt att genomföra en företrädesemission. 
 
Följande presentationer kommer att genomföras: 
 
Västra Hamnen Corporate Finance Investerardag 2021 
Tidpunkt: kl. 13:00, den 8/6 2021 
Presentationen sker digitalt. Anmälan sker via: 
https://www.vhcorp.se/event/investerardagen2021/ 
Begränsat antal platser 
 
Aktiespararna – Småbolagsdagarna 2021 
Tidpunkt: kl. 16:30, den 9/6 2021 
Presentationen sker digitalt. Anmälan sker via: 
https://www.aktiespararna.se/smabolagsdagarna 
Evenemanget är öppet för all och kräver inte medlemskap i Aktiespararna.  
Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt. 
 
Hamlet Pharma inbjuder till bolagspresentation och diskussion som arrangeras digitalt 
Delta genom att använda länken nedan. Ingen föranmälan krävs för att följa  
evenemangen. 
 
Fredagen 11 juni kl 15 till 16: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4135048143205991436 
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Onsdagen den 16 juni kl 12-13:  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8667429686456897548 
Ingen anmälan krävs för att följa evenemanget digitalt. 
 
Hamlet Pharma ser fram emot dialogen med er alla! 

 
 
 
För mer information, kontakta 
Catharina Svanborg, Styrelseordförande, +46-709 42 65 49 
catharina.svanborg@med.lu.se 

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57 
mats.persson@hamletpharma.com 
 

Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver 
läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och 
ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska 
användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, 
som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Hamlet Pharma driver kliniskt 
utvecklingsarbete med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser 
att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer. De första kliniska resultaten visar att 
läkemedelskandidaten Alpha1H är verksam mot blåscancer utan att orsaka svåra biverkningar. Hamlet Pharma 
utvecklar också läkemedelskandidaten BAMLET, som är ett molekylärt komplex bildat av bovint α-laktalbumin 
och oljesyra. Forskning på möss tyder på att lokal BAMLET-behandling kan vara effektiv mot koloncancer. 

 
 


