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Saniona presenterar på flera kommande investerarkonferenser
Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta
sjukdomar, meddelar idag att Bolaget kommer att medverka vid flera kommande
investerarkonferenser:
Redeye Orphan Day
Onsdag 28 april 2021, kl. 06:15 EDT / 12:15 CET
Företagspresentation av Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD.
Länk till webbsändning:https://www.redeye.se/events/802433/theme-orphan-apr-28th
Kempen Life Science Conference: Bolag inom autoimmuna, metabola och smittsamma sjukdomar
Onsdag 5 maj 2021
1:1-möten enbart.
Mer information: https://www.kempen.com/en/securities/events/life-sciences-conference
Oppenheimer Rare & Orphan Disease Summit
Fredag 21 maj 2021 (på begäran)
Företagspresentation av Rami Levin, Sanionas koncernchef och VD och Rudolf Baumgartner, M.D., Sanionas Chief
Medical Officer och Head of Clinical Development.
Länk till webbsändning: https://wsw.com/webcast/oppenheimer12/sanion/3240216
Redeye Growth Day
Onsdag 2 juni 2021, kl. 09:00 EDT / 15:00 CET
Företagspresentation av Jason Amello, Chief Financial Officer på Saniona.
Länk till webbsändning: https://www.redeye.se/events/808637/redeye-growth-day-2021
Därefter kommer eventen att i ungefär 90 dagar finnas tillgängliga och arkiverade på sidan ”Företagspresentationer” på
Sanionas webbplats: www.saniona.com.

För mer information, vänligen kontakta
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post:
trista.morrison@saniona.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 14.00
CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för
patienter med sällsynta sjukdomar världen över. För bolagets huvudkandidat, Tesomet, genomförs kliniska studier i
mellanfas avseende de sällsynta sjukdomarna hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom, allvarliga sällsynta

sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för
läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek av mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer - en i huvudsak
outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på
sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN 903 mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar avanceras i
prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad
forskningsorganisation i Köpenhamn, och håller på att bygga upp företagets huvudkontor i Boston-området i
Massachusetts, USA. Företagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på
www.saniona.com.

