
 

 
 

Modus Therapeutics presenterar vid Erik Penser Banks Temadag- 
Health Care 
 

Stockholm, torsdag den 24 februari 2022. Modus Therapeutics Holding AB (”Modus”) meddelar att 
bolaget medverkar vid Erik Penser Banks Temadag-Health Care i dag torsdag den 24 februari 2022. 
 
Modus’ VD John Öhd presenterar i dag vid Erik Penser Banks Temadag-Health Care. Han kommer att 
presentera Modus och berätta mer om vår ambition att avancera sevuparin i klinisk utveckling som 
”first-in-class” läkemedelskandidat i behandling mot sepsis och septisk chock. 
 
Torsdag den 24/2 Modus presenterar ca 15:50 
Ni når presentationer från dagen via denna länk och efter mötet kommer Modus presentationen att 
finnas tillgänglig via Modus hemsida modustx.com, klicka 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.  

 

https://youtu.be/8AjmwCPcRe0
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