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Biovica – Bästa möjliga behandling från dag ett. 
Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av 
cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier 
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra 
bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med 
världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. 
Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd 
Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. 

Webb www.biovica.com Kontakt info@biovica.com 

Biovica flyttar till Nasdaq First North Premier 

Uppsala, den 4 mars 2019. Bioteknikbolaget Biovica meddelar idag att Nasdaq 
har godkänt bolagets ansökan om att flytta från Nasdaq First North till att 
istället listas på Nasdaq First North Premier. Övergången är ett viktigt led i 
ambitionen att noteras på börsens huvudlista. Handeln med Biovicas aktie på 
Nasdaq First North Premier inleds, måndag den 4 mars 2019. 

Nasdaq First North Premier ger företag en möjlighet att förbereda sig för notering på börsens 
huvudlista genom att ställa högre krav på bland annat informationsgivning, 
redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven för att vara noterad på First North Premier 
överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad 
marknadsplats. Sedan bokslutet 2017/2018 rapporterar Biovica enligt det internationella 
redovisningsregelverket IFRS, ett krav för bolag noterade på First North Premier. 

”När vi listades på Nasdaq First North i mars 2017 hade vi en ambitiös utvecklingsplan som vi har levererat 
enligt och vi närmar oss kommersialisering av DiviTum®. I planen har också funnits tankar om att på sikt 
notera företaget på börsens huvudlista och att listas på Nasdaq First North Premier är ett första steg i den 
riktningen. Flytten till First North Premier är en viktig kvalitetsstämpel som öppnar upp för fler institutionella 
investerare att investera i bolaget.”, säger Anders Rylander, VD på Biovica. 

Biovicas aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på First North 
Premier. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, 
BIOVIC-B respektive SE0008613731. 

Kontakt 
Anders Rylander, CEO Biovica. 
tel: 018 444 48 35, 
email: anders.rylander@biovica.com 

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 7.56 CET. 
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