Stockholm, 21 februari 2019

Inbjudan till Sobis kapitalmarknadsdag den 14 maj 2019
Boka in den 14 maj då Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) bjuder in till kapitalmarknadsdag.
Eventet kommer att äga rum på Karolinska Institutet Biomedicum, Solnavägen 9, Solna, kl: 12:30 – 16:30. En
lättare lunch serveras från kl. 11:30. Vi välkomnar också alla deltagare att delta i en visning av Sobis
laboratorium som äger rum i Sobis lokaler på Tomtebodavägen 23A, nära Biomedicum, kl 10:30-11:30.
Meddela oss om du vill delta i laboratorievisningen när du anmäler dig till kapitalmarknadsdagen.
Kapitalmarknadsdagen är en möjlighet för institutionella investerare, analytiker och media att lära sig mer
om Sobi, våra terapiområden, tillväxtstrategi samt om vår finansiella utveckling.
Presentationerna kommer att sändas live. Agendan och mer information om dagen kommer att publiceras
på Sobis hemsida längre fram.
Anmäl er till ir@sobi.com senast den 12 april.
Namn, företag, e-mail, telefonnummer, deltagande i labbvisningen, deltagande i lunch samt ev. alleriger.
Vi ser fram emot att träffa er i maj.
Välkomna!
För mer information, kontakta:
Paula Treutiger, Head of Communications and IR
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Senior Communications/IR Manager
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt
biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något
sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi
finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit
avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1
miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
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