
Alzinova meddelar att Mangold Insight initierar aktieanalysbevakning
av bolaget

Alzinova AB (publ) (FN STO: ALZ), ett svenskt biofarmabolag specialiserat på behandling av
Alzheimers sjukdom genom att specifikt rikta in sig mot neurotoxiska amyloid-beta oligomerer,
meddelar idag att Mangold Insight har fått i uppdrag av Alzinova att producera regelbundna och
fördjupande aktieanalyser om bolaget.

Den främsta avsikten med uppdraget är att ge investerare och intressenter en bättre förståelse för
bolaget och dess verksamhet, samt att öka synligheten av bolaget.

Den inledande analysen är nu publicerad och finns tillgänglig på Alzinovas webbplats,
https://www.alzinova.com/investors/the-share/analyst-coverage/, samt på Mangold Insights webbplats,
https://mangold.se/mangold-insight/.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 januari
2022 kl. 08:15 CET.

Om Mangold Insight
Mangold Insight är Mangold Fondkommissions uppdragsanalystjänst vars syfte är att bidra till nya
investerarperspektiv och få upp aktiemarknadens ögon för små- och medelstora tillväxtbolag noterade
på handelsplatserna Spotlight Stockmarket, NGM, Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq
Stockholm. Uppdragsanalyserna kan sedan investerare kostnadsfritt och utan medlemskap ta del av via
Mangold Insights webbplats https://mangold.se/mangold-insight/.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av
Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer.
Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade
AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor
träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och
utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande
neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma
teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i tidig preklinisk utvecklingsfas, och
målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth
Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 (0)768-532 822. För mer information om
Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com
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