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NextCell Pharma inbjuden talare vid World Advanced 

Therapies & Regenerative Medicine Congress 

NextCell Pharma AB ("NextCell") och Cellaviva är inbjudna att delta och tala vid World Advanced Therapies & 

Regenerative Medicine Congress, den 14:e i ordningen, som hålls vid Business Design Centre, London 15-17 

maj. 

 

Den 16 maj kommer VD Dr. Mathias Svahn att leda ett rundabordssamtal angående 

sjukhusundantagsförfaranden. I övrigt kommer representanter från NextCell och Cellaviva att delta i workshops, 

föreläsningar och en rad olika nätverksaktiviteter. 

 

World Advanced Therapies & Regenerative Medicine Congress är en kombinerad konferens och mässa som har 

kommit att bli ett av de främsta och mest etablerade evenemangen inom cell- och genterapier världen över. 

2019 års upplaga blir den 14: e i raden och arrangemanget fortsätter att växa och locka till sig en stor publik inom 

bioteknik, läkemedels- och teknikbolag, investerare och forskare från hela världen. Varje år brukar dryga 500 

företag vara representerade. På årets konferens väntas över 1000 besökare deltaga, 250 talare, och 80 olika 

utställare på mässan.  

 

För mer information, sista minuten-bokning av möten eller andra nätverksaktiviteter under konferensdagarna, 

vänligen kontakta: info@nextcellpharma.com eller ring +46(0)702966865. 
 

 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i 

NextCell Pharma AB 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

 

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen 

kontakta: 

Mathias Svahn, VD 

Sofia Fredrikson, CFO 

Telefon: 08-735 5595 

E-post: info@nextcellpharma.com 

www.nextcellpharma.com 

 

 

Om NextCell Pharma AB: 

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar 

ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och 

inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller 

framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en 

bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från 

navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. 
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