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1 mars 2022

Saniona medverkar vid flera kommande investerarkonferenser
Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta
sjukdomar, meddelar idag att bolaget kommer att hålla presentationer vid flera investerarkonferenser.
Närmare uppgifter enligt nedan:
Redeye Investor Forum – Göteborg
Datum/tid: 10 mars 2022, 13.00 östkusttid (ET) / 19.00 svensk tid (CET)
Presentatör: Trista Morrison, Chief Communications Officer
Länk till webbsändning: https://www.redeye.se/events/825158/investor-forum-goteborg
Aktiespararna – Aktiedagen Stockholm
Datum/tid: 14 mars 2022, 11.00 östkusttid (EDT) / 16.00 svensk tid (CET)
Presentatör: Trista Morrison, Chief Communications Officer
Länk till webbsändning: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-14-15-mars-2022
Oppenheimer’s 32nd Annual Healthcare Conference – digitalt
Datum/tid: 16 mars 2022, 08.00 östkusttid (EDT) / 13.00 svensk tid (CET)
Presentatör: Rami Levin, koncernchef och VD
Länk till webbsändning:
https://wsw.com/webcast/oppenheimer20/register.aspx?conf=oppenheimer20&page=sanion.st&url=https://wsw.com/webc
ast/oppenheimer20/sanion.st/3832038
ØU Life Science Investor Conference – Köpenhamn, Danmark
Datum/tid: 16 mars 2022, 11.05 östkusttid (EDT) / 16.05 svensk tid (CET)
Presentatör: Jørgen Drejer, grundare och Chief Scientific Officer (på danska)
Länk till webbsändning: ingen live-webbsändning, inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Sanionas
webbplats
Aktieinfo Life Science Conference – Köpenhamn, Danmark
Datum/tid: 4 april 2022, kl. 14.35 östkusttid (EDT) / 20.35 svensk tid (CEST)
Presentatör: Jørgen Drejer, grundare och Chief Scientific Officer (på danska)
Länk till webbplats: https://www.aktieinfo.net/investorarrangementer/. Ingen live-webbsändning, inspelning kommer att
finnas tillgänglig i efterhand på Sanionas webbplats
Aktiespararna – Kvinnokvällen Göteborg
Datum/tid: 25 april 2022
Presentatör: Trista Morrison, Chief Communications Officer
Länk till webbplats: Ännu ej tillgänglig
Redeye Orphan Drugs Seminar
Datum/tid: 27 april 2022
Presentatör: Trista Morrison, Chief Communications Officer

Länk till webbplats: https://www.redeye.se/events/825140/redeye-theme-orphan-drugs
Presentationstider och länkar till live-webbsändningar kommer allt eftersom de blir tillgängliga att läggas ut på Sanionas
webbplats, under ”Event och presentationer”:
https://ir.saniona.com/sv/events-and-presentations. Webbsändningar kommer att finnas tillgängliga live via länkarna ovan.
De inspelade webbsändningarna kommer därefter att finnas tillgängliga på Sanionas webbplats i ungefär 90 dagar.

För ytterligare 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 1 mars 2022 kl. 8.00 CET.

Om Saniona

Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas som fokuserar på att upptäcka, utveckla och kommersialisera
innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar där tillgängliga behandlingsalternativ saknas. Bolagets
huvudkandidat, Tesomet™, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom
– allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och
okontrollerbar hunger. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i
IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära
jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711
och SAN903. SAN711 med möjliga tillämpningar inom behandlingen av sällsynta neuropatiska sjukdomar genomgår
klinisk prövning i Fas 1, och SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och
hematologiska sjukdomar. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad
forskningsorganisation i Köpenhamnsområdet i Danmark och huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets
aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

