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Acarix bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag
Acarix, noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, accelererar nu den
kommersiella expansionen i USA med nytillträdd VD Helen Ljungdahl Round.
Analytiker, investerare och media bjuds in till en virtuell kapitalmarknadsdag fredagen
den 18 februari kl. 10:00-11:00.
Acarix är ett svenskt innovativt medicinteknologiskt bolag som är ledande inom AI-baserad
utredning av hjärtpatienter. CADScor®System har både CE och FDA DeNovo godkännande
för tidig diagnostisering av patienter med kronisk bröstsmärta och misstänkt
kranskärlsjukdom, vilket kan utesluta kostsamma och omfattande utredningar av patienter
med låg risk.
Mer än hundra CADScor®System används dagligen i klinisk praxis och över 10,000 patienter
har utretts. USA är särskilt drabbat av hjärtsjukdomar och potentialen for CADScor®System
är stor. Bolaget expanderar nu på den amerikanska marknaden med en strukturerad plan, egen
säljkår och kommersiella partners.
Helen Ljungdahl Round tillträdde som ny VD för Acarix i januari 2022 för att leda bolagets
kommersiella expansion med fokus på USA och Europa. Bolaget reste nyligen 79 MSEK i
tillväxtkapital för att möjliggöra expansionsplanerna.
Kapitalmarknadsdagen kommer att innehålla presentationer om kommersialiseringen och
expansionsplaner, AI teknisk översikt, finansiella resultat 2021, outlook av nya VDn och
ledande befattningshavare, samt feedback från vårdgivare och patienter.
Anmälan görs via email till: christian.lindholm@acarix.com.
Länk till mötet distribueras till anmälda deltagare, samt med möjlighet att skicka in frågor
innan mötet.
Kontaktperson för mer information
Helen Ljungdahl Round, CEO , tel +1 267 809-1225, helen.round@acarix.com
Om Acarix:
Acarix är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa lösningar för snabb AI-baserad uteslutning av
kranskärlssjukdom (CAD). Det CE-märkta CADScor® System, som även har fått DeNovo-godkännande från FDA, är avsett
för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärlssjukdom, och har utformats för att bidra till att minska
miljontals fall av onödig, invasiv och kostsam diagnostisk. Med hjälp av en icke-invasiv metod beräknar CADScor-systemet
på mindre än 10 minuter en patientspecifik s.k.CAD-score som med 97 procents säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom.
Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90,
certifiedadviser@redeye.se) är bolagets Certified Adviser. För mer information besök www.acarix.com.

