Roadshow med anledning av företrädesemission i Saniona AB
Teckningstid: 22 januari – 5 februari 2015
I samband med bolagets nyemission kommer Saniona att delta på ett antal informationsträffar och en lunchträff
för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis
att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller ytterligare information om
informationsträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller
på telefon: 0431-47 17 00.

27/1 Lund

Investerarträff med Aktiespararna kl. 14.30 - 15.00 – Elite Hotel Ideon,
Scheelevägen 27.

28/1 Piteå

Lunchträff kl. 11.30 - 12.30 – Vardagsrummet, Bryggargatan 14.

28/1 Skellefteå

Investerarträff kl. 17.30 - 18.30 – Scandic Hotell, Vithatten.

29/1 Stockholm

Investerarträff kl. 18.00 - 20.30 – Scandic Klara, Slöjdgatan 7 (vid Hötorget).

2/2 Göteborg

Investerarträff kl. 18.00 – 20.30 – Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38.

Kort om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet,
autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av
potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör
en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget
samarbetar med läkemedelsbolag som Janssen Pharmaceuticals Inc. och Pfizer Inc. liksom Sanionas Bostonbaserade spin out Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i
Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass med 18 medarbetare. Saniona är
noterat på AktieTorget sedan april 2014 och har cirka 1 000 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION.
Läs mer på www.saniona.com.
För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se
För ytterligare information om Saniona, vänligen kontakta:
Jørgen Drejer, VD i Saniona AB
Telefon: +45 2028 9705
E-post: jd@saniona.com.
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