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SenzaGen: Inbjudan till telefonkonferens 
för helåret 2019 den 13 feb kl 9.30 
 
SenzaGen bjuder in media och investerare till en telefonkonferens torsdagen den 13 februari 
klockan 9.30 där VD Axel Sjöblad kommenterar SenzaGens bokslutskommuniké 2019.  
 
Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation av rapporten följt av en 
frågestund. 
 
Telefonnummer till konferensen 
För att delta i konferensen ring ett av numren nedan: 
 
SE: 08 566 426 95 
CH: +41 225 805 976 
FR: +33 170 750 718 
DE: +49 692 222 203 80 
NE: +31 207 219 496 
UK: +44 3 333 009 034 
 
Weblink 
https://tv.streamfabriken.com/senzagen-full-year-2019 
 
För mer information, kontakta: 
Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB 
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51 
 
Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications 
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44 
 
Om GARD® 
GARD består av en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att starta en allergisk reaktion 
hos människa. Testerna utförs på mänskliga celler i provrör (in vitro) i kombination med artificiell 
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och 
levererar resultat med över 90 procents träffsäkerhet. Detta kan jämföras med dagens 
standardmetod – tester på djur – som endast uppnår 70-75 procents träffsäkerhet. Produktportföljen 
består av tester för hud- och luftrörsallergi: GARD®skin, GARD®air, GARD®potency och GARD®skin 
Medical Device. 
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Om SenzaGen AB (publ) 
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de 
kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla 
om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest 
tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna 
säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i flera andra länder. De närmaste åren 
kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika 
tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, 
besök www.senzagen.com.    
 
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 
00 399, är bolagets Certified Adviser.  
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