
 

 

Pressmeddelande 
 
 
Orexo bjuder in till kapitalmarknadsdag idag i Stockholm  
 
Uppsala, 6 december 2018 – Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget 
som är inriktat på opioidberoende och smärta, arrangerar idag en kapitalmarknadsdag för 
investerare, analytiker och media i Stockholm.  
 
Orexos ledningsgrupp kommer presentera nya strategiska initiativ som bygger på bolagets starka 
finansiella och operationella grund, framför allt drivet av utvecklingen för Zubsolv® i USA. Fokus är 
också att dela med sig av bolagets planer för att ytterligare stärka pipeline och utveckla nya 
innovativa formuleringsteknologier. Dessutom kommer ledningen berätta om arbetet med att 
bredda den kommersiella plattformen för att uppnå skalfördelar och öka försäljningen genom 
affärsutveckling och potentiella M&A transaktioner. 
 
Det mycket positiva utfallet i patenttvisten för Zubsolv®, innebär att Orexos huvudprodukt har 
patentskydd i USA fram till 2032 och att Orexo kan fortsätta den lagda strategin att maximera 
potentialen för Zubsolv på en starkt växande amerikansk marknad. På kapitalmarknadsdagen 
kommer också de senaste marknadstrenderna presenteras och hur Orexos position ska stärkas 
ytterligare.   
 
Eventet modereras av Charlotte Stjerngren, tidigare nyhetsankare på EFNs Börslunch, och 
medlemmar i ledningsgruppen, med bland annat Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef,  
Robert A. DeLuca, President US Inc.1, Johannes Doll, EVP and Head of Corporate Development 
kommer att tala, samt även styrelseordförande Martin Nicklasson. Keynote Speaker är Chris 
Christie, tidigare guvernör i New Jersey, USA. Christie kommer prata om det nuvarande landskapet 
kring opioidberoende och utmaningarna framöver. 
 
Samtliga talare på Orexos kapitalmarknadsdag 
 

 Martin Nicklasson, Styrelseordförande, Orexo 

 Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Orexo 

 Dan Hawkins, Founder & Managing Director, Clarion Healthcare 

 Robert A. DeLuca, President, Orexo US Inc. 

 Joseph DeFeo, EVP and Chief Financial Officer, Orexo 

 Fred Nyberg, PhD, Professor, Division of Biological Research on Drug Dependence, Uppsala 
University 

 Johannes Doll, EVP and Head of Corporate Development, Orexo 

 Michael Sumner, Chief Medical Officer, Orexo  

                                                 
1 Vissa titlar finns endast tillgängliga på engelska 



 

 

 

 Robert Rönn, Head of Pharmaceutical Development and IP, Orexo 

 Chris Christie, Former Governor of New Jersey and former Chairman of the US President’s 

Commission on Combating Drug Addiction and the Opioid Crisis 

 
Detaljer om eventet 
Kapitalmarknadsdagen hålls på Armémuseet, Riddargatan 13, Stockholm. Eventet börjar kl 12:00 
med registrering och en lättare lunch, presentationerna påbörjas kl 13:00.  
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att kunna ses live på Orexos hemsida och frågor relaterade till 
presentationerna kan också skickas till ir@orexo.com. En inspelad version inklusive 
presentationerna, med undantag för Chris Christies framförande, kommer finnas tillgänglig i 
efterhand. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Orexo AB (publ)  
Lena Wange, IR and Communications Manager  
Tel: 018 780 88 00  
E-post: ir@orexo.com  

Om Orexo 
Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. 
Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra 
terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna 
kommersialiseras i egen regi i USA eller genom noga utvalda partners över hela världen. 
Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där 
Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2017 uppgick till SEK 643,7 miljoner 
och antalet anställda var vid årsskiftet 90. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) 
och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och 
utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. 
 
För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på 
Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube.  
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2018 kl 7.30 CET 
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