
 

 
 

Modus Therapeutics medverkar på FS markets Investerarmötet-Live 
den 23 september 
 

På torsdag den 23 september kl. 17.30 kommer Modus Therapeutics AB (”Modus”) att medverka på 
FS Markets Investerarmötet-Live. Modus VD John Öhd presenterar bolaget och kommande planer. 
 
Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar sevuparin för svåra sjukdomar med 
stora kvarvarande medicinska behov. Företagets fokus är att utveckla sevuparin för patienter med 
sepsis / septisk chock, ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. 
 
Investerarmötet-Live är ett webbsänt live-seminarium. Presentationen följs av en frågestund där du 
kan ställa dina frågor direkt i chatten. Du kan också mejla frågor i förväg eller under presentationen till 
info@fsmarkets.com 
 
Tid: Torsdag 23 september kl. 17.30-18.00. 
 
Följ denna länk för att komma till online-seminariet.  
 
FS Markets återkommande Investerarmötet-Live är ett samarbete mellan FS Markets och Direkt 
Studios. Mer information här. 
 
För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta: 
John Öhd, VD, Modus Therapeutics 
Telefon: +46 (0) 70 766 80 97 
E-post: john.ohd@modustx.com  
 
Certified Adviser 
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB 
Telefon: +46 11 32 30 732 
E-post: ca@skmg.se 
 
 
 
 
 
 
Om Modus Therapeutics och sevuparin 

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med 
fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter 
med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på 
Nasdaq First North Growth market (“MODTX”). Mer information finns på www.modustx.com 

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal 
verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en 
heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges 
jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två 
formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i 
öppenvård och hemmiljö.  
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