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Inbjudan – Presentation av Sobis rapport för det andra kvartalet 2019 

 

Den 17 juli klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det andra 
kvartalet 2019. Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av 
resultaten klockan 09:00 samma dag (observera ny tid detta kvartal). Presentationen kommer att hållas av 
Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska. 
 

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder 

som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före 

telefonkonferensen. 

 

För att delta i telefonkonferensen ring: 

SE: 08 505 583 55 

UK: +44 33 330 090 30 

US: +1 646 7224 957 

 

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.  

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan. 

 

--- 

 
Om Sobi™ 

På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt 

biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något 

sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns 

till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för 

vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK.  

Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. 

 

För mer information, kontakta 

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations Jörgen Winroth, Senior IR Advisor 

0733 666 599 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506 

paula.treutiger@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations  
0708 734 095  
linda.holmstrom@sobi.com  
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