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Presentation av NanoEcho som du inte vill missa
- Ett steg mot den kommande marknadsnoteringen
Processen för en marknadsnotering av medtech bolaget NanoEcho AB är nu i full
gång. Som ett led i den planerade noteringen kommer bolagets VD, Linda
Persson, att presentera bolaget på G&W Fondkommissions Digital
Småbolagsfrukost ’’Nya bolag på väg till börsen’’ onsdagen den 20 januari kl
12.20. En spännande presentationen som du inte vill missa!
Varmt välkommen till presentationen som sker digitalt och kan följas på denna
länk: https://tv.streamfabriken.com/digital-smabolagsfrukost-nanoecho.
NanoEcho befinner sig just nu i en expansionsfas och står i startblocket, redo att påbörja en
klinisk studie på Sahlgrenska universitetssjukhus så fort covid-restriktionerna lättar.
- En marknadsnotering innebär att bolaget exponeras för en
större publik och kan uppmärksammas av fler intresserade
aktieägare som ser styrkorna och potentialen i vårt bolag. För
att avancera till en framtida produktlansering krävs mer kapital
i bolaget och fler stabila aktieägare som tror på vår produkt,
säger Linda Persson NanoEchos VD.
Linda Persson känner en stor tillförlitlighet till G&W
Fondkommission.
- Det finns en gedigen erfarenhet och värdefulla kontakter hos
dem som är till stor fördel för oss på vår resa mot en
marknadsnotering.
Ytterligare information kommer inom kort.
Vänligen kontakta Annika Andersson, CCO, vid eventuella frågor:
Annika Andersson
CCO NanoEcho AB
pr@nanoecho.se
www.nanoecho.se
NanoEcho har utvecklat en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande
tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern
ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och
samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och
billigare diagnos av bland annat cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare
bättre vägledning för en mer individanpassad behandling. På så sätt minskas onödigt lidande samtidigt som chansen
att överleva ökar hos patienterna. Allt till en minskad behandlingskostnad.

