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                                                                                                    26 november 2021, Lund, Sverige 

 
Immunovia utser ny Senior Director Investor Relations and 
Corporate Communications  
 
LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) meddelar att Tobias Bülow har utsetts till ny Senior 
Director Investor Relations and Corporate Communications och tillträder sin tjänst 15 
januari. Tobias har en gedigen bakgrund från IR och Corporate Communications med lång 
erfarenhet från internationella high-tech bolag. 
 
Närmast kommer Tobias från en roll som Director Investor Relations på Mycronic AB (publ). 
Tidigare erfarenheter inkluderar Director Financial Communications på strålterapibolaget 
Elekta AB (publ). 
 
”Jag är mycket glad över att få hälsa Tobias välkommen till Immunovia och rollen som Senior 
Director Investor Relations and Corporate Communications. Tobias har en gedigen 
internationell bakgrund från ledande befattningar och företag. Jag är övertygad om att han 
har driv, kompetens och erfarenhet för att bidra till att forma Immunovias fortsatta resa,” 
säger Patrik Dahlen, VD för Immunovia. 
 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Patrik Dahlen, VD Immunovia 
Email: patrik.dahlen@immunovia.com 
Tel: +46 73 376 76 64 
 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med 
hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer baserade på Immunovias egenutvecklade 
testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar 
med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning 
relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik 
”biomarkörsignatur för sjukdomen”. 

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid 
Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i 
Sverige. 

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i 
några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i 
bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1. 
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År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det 
första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett 
laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer 
information, se www.immunoviainc.com. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, 
vänligen besök www.immunovia.com. 
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