
  

 

Inbjudan till InDex Pharmaceuticals kapitalmarknadsdag den 
14 mars 2022 
 
15 februari 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och 
media till en kapitalmarknadsdag den 14 mars 2022. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i 
Krügersalen på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. 
Presentationerna startar klockan 15.00 med registrering från kl. 14.30. 
 
Fokus för kapitalmarknadsdagen kommer att ligga på den pågående fas III-studien CONCLUDE med 
läkemedelskandidaten cobitolimod, cobitolimods marknadspotential samt InDex långsiktiga strategier för 
kommersialisering av cobitolimod. Cobitolimod är under utveckling som en ny och unik lokal behandling 
av måttlig till svår ulcerös kolit. Cobitolimod har med en låg doseringsfrekvens visat en konkurrenskraftig 
effekt och en utmärkt säkerhetsprofil i tidigare kliniska studier.  
 
Presentationer kommer att hållas av medlemmar ur InDex ledning samt anlitade experter inom marknad 
och kommersialisering. Programmet avslutas med en frågestund och förväntas avslutas klockan 17.00 med 
möjlighet till efterföljande mingel.  
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på engelska och sändas live på 
https://tv.streamfabriken.com/index-pharmaceuticals-cmd-2022. En inspelning kommer att finnas 
tillgänglig i efterhand på InDex hemsida. 
 
Önskar du närvara på plats vänligen skicka anmälan via e-post till info@indexpharma.com. 
 
 
För mer information: 
Peter Zerhouni, VD 
Tel: +46 8 122 038 50  
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com 
 
 
Offentliggörande 
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 februari 
2022 kl. 13:30 CET. 
 
Kort om cobitolimod 
Cobitolimod är en unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist som kan ge en lokal anti-inflammatorisk effekt i 
tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid 
ulcerös kolit. Cobitolimod utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig 
till svår ulcerös kolit. Cobitolimod mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT och uppvisade 
en enastående kombination av effekt och säkerhet. Resultaten har publicerats i den ansedda medicinska 
tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Data från fyra tidigare placebokontrollerade kliniska 
studier stödjer effekten och säkerheten som visades i CONDUCT-studien. 
 
Kort om InDex Pharmaceuticals 
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska 
behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som 
utvärderas i fas III-studien CONCLUDE som en ny och unik behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en 
funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av 
patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med 
potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.  
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InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth 
Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 
576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv. 
 


