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NextCell inbjudna att tala på Advance 
Therapies Congress i London 
 

NextCell Pharma AB ("NextCell") presenterar det pågående kliniska prövningsprogrammet med läkemedels-
kandidaten ProTrans för ledande cellterapi vid Advanced Therapies Congress i London den 24-25 maj. 
Presentationen kommer att hållas av NextCells vd, Dr. Mathias Svahn på onsdag. 

Den första patienten behandlades med ProTrans i januari 2018 och det pågår för närvarande 4 kliniska 

prövningar och en uppföljningsstudie. Den aktiva substansen i ProTrans är mesenkymala stromaceller från 

navelsträngsvävnad. Den patentsökta selektionsalgoritmen används för att välja ut celler och donatorer för 

att säkerställa läkemedelsproduktens immunmodulära kapacitet. 

 

– Det är privilegium att presentera NextCells imponerande kliniska prövningsprogram, säger Mathias Svahn. 

 

Andvanced Therapies Congress samlar 1 200 deltagare från hela ATMP-industrin för läkemedel, bioteknik, 

forskning, regulatoriska organisationer och nystartade företag.  Under de senaste två åren har industrin för 

avancerade terapier tagit stora steg framåt inom innovation, kreativa lösningar på svåra utmaningar och för 

att attrahera nya investeringar. 

 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta 
Mathias Svahn, CEO 

Patrik Fagerholm, CFO 

Tel: 08-735 5595 

E-mail: info@nextcellpharma.com 

Hemsidor:  

www.nextcellpharma.com 

www.cellaviva.se 

www.cellaviva.dk 

 

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

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/ 

 
Certified adviser 
FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, 08-528 00 399, info@fnca. 

 

Om NextCell Pharma AB 
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. 

Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två 
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kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada). NextCell arbetar med att färdigställa en egen 

GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre 

mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och 

onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller 

från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).  

 


