
Vi ser fram emot 2021 med stor gläd-
je och spänd förväntan. Många viktiga 
händelser kommer att passeras som 
kommer att få väsentlig betydelse för 
bolagets fortsatta resa.

Under våren planeras en börsnotering 
parallellt med genomförandet av vår 
kliniska studie. Vi kommer utföra de kli-
niska studierna i samarbete med Sahl-
grenska Universitetssjukhuset i Göte-  
borg under ledning av professor Eva 
Angenete. Vi står redo att sätta igång 
så fort rådande covid-restriktioner 
inom sjukvården lättar. 

- I vår studie kommer vi att säkerstäl-
la att systemet fungerar för att enkelt  
diagnostiser lymfkörtelspridning. Detta 
kan bli en mycket intressant och bra 
utveckling vidare mot ett enklare och 
billigare diagnostiskt verktyg, säger 
professor Eva Angenete. 

I studien jämförs resultat från vår unika 
diagnosmetod med MRI och patolo-
gi. Baserat bland annat på resultaten 
kommer vi att fortsätta finjustera och 
ytterligare anpassa det portabla syste-
met för en framtida kommersialisering, 

på en marknad med hög potential.

Anpassningarna av metoden görs av 
det tekniska teamet i samarbete med 
kliniker från den kliniska studien. Vi 
kommer att arbeta med det andra por-
tabla systemet. Målet är att systemet 
ska vara färdigt under 2022 för att kun-
na påbörja CE-märkningsprocessen.

Hemsidan kommer att utvecklas un-
der första kvartalet och Linda Persson 
kommer delta i presentationer för 
befintliga och potentiella aktieägare 
under våren. Så snart beslut tagits om 
vilka, kommer detta att kommuniceras.

Året när mycket fallit på plats
Teamet har vuxit och kommer att fort-
sätta växa, bland annat med en kvali-
tetsansvarig. Vi har engagerade med-
arbetare med hög kompetens som, 
tillsammans med våra rådgivare och 
samarbetspartners, arbetar för att vår 
diagnosmetod ska komma patienter 
och sjukvård till gagn i framtiden. 

Vi har genomfört en nyemission.  
– Jag är stolt och tacksam över det 
starka förtroende som våra ägare vi-

sat. De cirka 34 miljoner som nyemis-
sionen gav tar oss till andra halvan av 
2022 då planen är att påbörja vår näs-
ta kliniska studie med vårt uppdaterade 
portabla system, säger Linda Persson,  
NanoEchos VD.

NanoEchos teknik bygger på ny ultra-
ljudsbaserad hårdvara och optimerad 
mjukvara där järnoxidbaserade nano-
partiklar avbildas genom detektion av 
vår NanoTrace-signal. Inför starten av 
vår kliniska studie har vi genomfört en 
dry run - vi har torrsimmat framgångs-
rikt! Systemet har validerats med de 
nanopartiklar som vi planerar använda 
under våra kliniska studier. Vi fick en 
bra signalstyrka på vår NanoTrace-sig-
nal och den fejkade tumörspridningen 
avbildades. Nu fortsätter vårt optime-
ringsarbete.

Investerarbrev

► Den 28 december flyttar vi till-
baka till Gasverksgatan 1, 222 29 
Lund. Växeltelefonnumret är det 
samma som tidigare, 046-16 20 75.

► Under våren planeras för börs-
notering parallellt med genomför-
andet av den kliniska studien vid 
Sahlgrensk Universitetssjukhuset i 
Göteborg.

► Teamet kommer att utökas med 
bland annat en kvalitetsansvarig 
under 2021.
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