
Glycorex Transplantation AB 
lanserar ny hemsida 
Glycorex Transplantation lanserar en ny hemsida tillgänglig på www.glycorex.com. 
Detta är ett viktigt första steg i arbetet med att öka den externa kommunikationen 
och synligheten på marknaden samt att underlätta för kunder, partners och 
investerare att hitta relevant information.

Med denna första version av den nya hemsidan tar vi ett avstamp 
till ökad kommunikation i allmänhet och digital kommunikation i 
synnerhet. Målsättningen är att såväl hemsidan som övriga digitala 
kommunikationsplattformar skall vara moderna, levande och 
uppdaterade. Förutom att skapa en hemsida med användarvänlig 
navigering, har vi gett den ett nytt fräscht utseende baserat på vår 
nya grafiska profil som arbetats fram under 2021. 
”Kommunikation med våra kunder, partners, aktieägare och investe-
rare är mycket viktigt för oss och här utgör hemsidan en central del. 
Med vår nya hemsida har vi lyssnat på våra intressenters önske-
mål och följt de digitala trender som ligger i tiden”, säger Pontus 
Nobréus, VD på Glycorex Transplantation AB.
Vi har också uppdaterat och utökat vår närvaro på sociala kanaler.
Följ oss gärna på LinkedIn, Twitter och Facebook där vi kommer 
publicera aktuella och intressanta nyheter både om oss, vår 
bransch och vår omvärld.
Målet med den nya hemsidan är att ge marknaden tydlig informa-
tion om företaget och dess verksamhet, allt från beskrivning av 
produkter, teknologi, marknadsstrategi till finansiell information. 
”Jag är mycket glad över att vi nu har lanserat vår nya hemsida och 
välkomnar såväl gamla som nya intressenter att följa vår fortsatta 
utveckling. Hemsidans nya formspråk andas framåtanda och  
tillförsikt, vilket är i linje med de möjligheter som jag ser för  
Glycorex Transplantation”, avslutar Pontus Nobréus.

Nanokirurgiska lösningar för högre livskvalitet  
och bättre hälsoekonomi

Glycorex världsunika nanokirurgiska teknologi på molekylnivå som specifikt selekterar och avlägsnar 
antikroppar i blodet har öppnat upp för revolutionerande behandlingar och lösningar inom sjuk- 
vården. Bolagets medicintekniska produkter möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen, 
vilket räddar liv och leder till hälsoekonomiska fördelar genom att antalet transplantationer kan ökas. 
Bolagets teknologi att behandla blod appliceras inom flera områden och en ny unik produkt har nyli-
gen lanserats som ökar tillgänglighet på blodplasma. Flera revolutionerande produkter för behandling 
av autoimmuna sjukdomar är under utveckling.

Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM Main Regulated Equity  
(Nordic Growth Market) och handlas under symbolen GTAB B.
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