Pressmeddelande
Lund, Sverige, 12 maj 2021

GPX Medical bjuder in till presentation av delårsrapport
jan-mars 2021
GPX Medical AB (publ) bjuder härmed in till presentation av delårsrapport januari-mars 2021
torsdagen den 20 maj kl. 14.00. Presentationen sker via videokonferens. Delårsrapporten
kommer att publiceras kl. 12.00 samma dag.
GPX Medical publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2021 den 20 maj klockan 12.00. Vi
välkomnar härmed investerare, analytiker och journalister till en kombinerad rapportpresentation och
videokonferens torsdagen den 20 maj klockan 14.00. Rapporten presenteras av verkställande
direktör Hanna Sjöström och CFO Urban Ottosson. Efter presentationen ges möjlighet att ställa
frågor live via chattfunktionen för de som deltar.
Vänligen anmäl ditt deltagande i förväg genom att maila namn till Freja Davidsson Bremborg, CEO
Assistant, freja.bremborg@gpxmedical.se Du kommer därefter att bli inbjuden till videokonferensen
som hålls via Microsoft Teams. Möteslänk erhålls i samband med inbjudan. Du kan även skicka in
frågor i förväg via samma mailadress.
Det finns även möjlighet att kontakta CFO Urban Ottosson efter presentationen via kontaktuppgifter
nedan för ytterligare frågor.
Delårsrapporten samt rapportpresentation kommer finnas tillgängliga på GPX Medicals hemsida:
https://gpxmedical.se/investors/rapporter

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hs@gpxmedical.se
Urban Ottosson, CFO GPX Medical, tel: 0767-85 51 44, e-post: urban.ottosson@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna
hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling
och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad
vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget
grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ
First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se

Sida 1 av 1

