
Vicore Pharma deltar i två investerarkonferenser i London under
november 2017
Vicore Pharma kommer presentera bolaget vid Biotech and Money Inv€$tival Showcase samt delta i enskilda möten vid Jefferies
2017 London Healthcare Conference

Vicore Pharma Holding (publ) (ticker:VICO), kan idag meddela att VD Per Jansson kommer presentera bolaget på Biotech and Money
Inv€$tival showcase tisdag den 14 november kl 13:45 GMT. Bolaget kommer även delta vid Jefferies 2017 London Healthcare Conference den
15-16 november. Båda konferenser går av stapeln på Waldorf Hilton Hotel in London.

Vicore Pharmas VD, Per Jansson, CFO, Hans Jeppsson och CSO, Ulrike Muscha Steckelings kommer vara på plats för enskilda möten vid
båda konferenser.  

För de som är intresserade av att träffa ledningen för Vicore Pharma under någon av dessa konferenser kan antingen kontakta sin Jefferies
representant eller Vicore Pharmas investerarkontakt under konferensen: 

Julie Silber

The Blueshirt Group
T: +46 79 348 6277
e-mail: julie@blueshirtgroup.com

Om konferenserna

Biotech and Money Inv€$tival showcase, 14 november, London England

Biotech and Money kopplar företag till kapital, och Inv€$tival Showcase i samarbete med Jefferies presenterar de senaste investerbara privata
och offentliga life-science möjligheterna till vårt växande investerar nätverk och för Jefferies LLC.

Jefferies Healthcare conference, 15-16 november, London UK

Nu på sitt åttonde år är Jefferies Conference den största hälsovårds-specifika konferensen i Europa. I år har Jefferies Conference varit värd
för 350 deltagande företag, 1 400 deltagare och 3 400 investerare och affärsmöten. Arrangemangen spänner från offentliga och privata
företag samt från läkemedels-, bioteknik-, generika-, konsumenthälsa, djurhälsa, medicinteknik och servicesektorer från USA, Europa, Afrika,
Mellanöstern, Latinamerika, Ryssland, Indien, Israel, Kina och Japan.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)
Vicore Pharma utvecklar läkemedelssubstanser som verkar genom AT2-receptorn. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att
förbättra behandlingseffektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedelsstatus både i EU och USA.
C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. Vicore Pharma är baserat i Astra
Zenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som
Certified adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com


