Calmark deltar på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari
Anna Söderlund, VD på Calmark kommer att delta i Swiss Nordic Bio 2021, som detta år hålls i digitalt
format med mer än 300 deltagare och 100 investerare. Evenemanget live streamas och 1-till-1-möten hålls
virtuellt.
Swiss Nordic Bio är en investerarkonferens som syftar till att koppla ihop vårdinnovationer, investerare och life science industrin.
Evenemanget arrangeras för trettonde året i rad av de nordiska länderna i samarbete med schweiziska partners, och hette
tidigare Swiss Scandinavian Bio-Business Seminar. Business Sweden och Vator Securities är värdar för årets digitala version
av evenemanget.
"Det kommer att bli intressant att träffa europeiska deltagare för att se hur Calmark uppfattas i ett internationellt
investerarsammanhang", säger Anna Söderlund, VD. "Vid den riktade nyemissionen i slutet på förra året valde flera danska och
norska aktörer att investera i Calmark och jag ser fram emot att välkomna fler!"
Ta reda på mer om evenemanget: https://www.swissnordicbio.com

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:
Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare
analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika
biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av
PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för
diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den
globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för
nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på
Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

