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Bolagsdagen ger Dig möjlighet att träffa företrädare för 16 företag. 
Du väljer själv vilka fem av nedanstående bolag Du vill lyssna på 
under eftermiddagen. Efter presentationerna serveras middag. 

Schemat för eftermiddagen är:

13.00 - 13.45  ZetaDisplay / Diamyd Medical / MediRätt

14.00 - 14.45  Episurf / TagMaster / Smart Eye

15.00 - 15.45  Catena Fastigheter / Iconovo / Sportamore / Gabather

16.00 - 16.45  C.A.G / Immunicum / Lagercrantz Group

17.00 - 17.45  Insplorion / I-Tech / Micropos Medical

Bolagsdagen hålls på Erik Penser Bank onsdagen den 28 november 
2018, från kl 13.00, på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. Antalet 
platser är begränsat. Om Du vill delta ber vi Dig därför att meddela 
oss så snart som möjligt, dock senast den 26 november. Maila Ditt 
svar till bolagsdag@penser.se och ange vilka bolag Du vill lyssna på. 
Inbjudan gäller för Dig och en vän. Seminarierna hålls på svenska 
med undantag för Gabather som hålls på engelska.

Varmt välkommen!

Banken har härmed glädjen att bjuda in 
Dig till Bolagsdagen

Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 1 Stockholm, Tel 0-463 0 00



Medical

Diamyd Medical arbetar med att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska
sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi 
och medicinteknik. Bolaget har i dag två kliniska projekt: diabetesvaccinet Diamyd 
och Remygen, ett oralt GABA-baserat läkemedel. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Catena är ett fastighetsbolag som äger och utvecklar strategiskt belägna logistikfastigheter. 
Hyresgästerna består huvudsakligen av bolag inom logistik, handel och tillverkningsindustri. 
Största delen av fastighetsportföljen återfinns inom storstadsområden. Företagets 
övergripande mål är att, i kraft av sin fokuserade inriktning, ge aktieägarna en långsiktigt 
god totalavkastning. Catenas aktie är noterad på Nasdaq Mid Cap.

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett 
aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda 
behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och 
kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. 
Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till 
respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Aktien är 
noterad på Nasdaq Small Cap.

C.A.G är en expansiv IT-koncern med fokus på IT-management, systemutveckling, 
drift, förvaltning och utbildning. Koncernen bildades 2005 och består idag av 11 
dotterbolag och 330 specialistkonsulter med kontor i Stockholm, Enköping och 
Västerås.

Gabather är ett läkemedelsutvecklingsbolag. Utvecklingen är inriktad mot antidepressiva 
och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och 
kognitionsförbättrande läkemedel. För ett av läkemedlen har preklinisk fas 
genomförts. Bolagets ambition är att sälja sina projekt till större läkemedelsbolag för 
vidareutveckling. Bolaget är listat på Nasdaq First North.



Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och 
industridesignföretaget Zenit Design. Företaget utvecklar inhalatorer som kan 
användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade 
produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Bolaget är 
sedan april 2018 listat på Nasdaq First North.

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling 
av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Företagets mål är att bekämpa cancer 
genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra 
överlevnad och livskvalitet. Immunicums ledande produkt, ilixadencel, bestående av 
pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme 
i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum 
är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Small Cap.

Insplorion  är ett svenskt företag som utvecklar och säljer sin egen teknik,  NanoPlasmonic 
Sensing (NPS) inom två affärsområden: Instrument och Sensorsystem. Inom 
Instrument säljer företaget instrument till forskare inom material- och livsvetenskap. 
Sensorsystem utvecklar sensorer för specifika applikationer, såsom batteristyrning och 
luftkvalitetsövervakning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market.   

I-Tech är ett biotekniskt företag med den egenutvecklade substansen Selektope, som 
används i bottenfärg för fartygsskrov och förhindrar oönskad marin påväxt. Bolaget 
äger de immateriella rättigheterna till molekylen, som visat sig vara ett effektivt skydd 
mot havstulpaner. Resultatet minskar fartygets vattenmotstånd i drift och därmed 
rederiernas bränsle- och underhållskostnader. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen 
med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen 
finns ett knappt 50-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, 
en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av 
kundanpassning, support, service och andra tjänster. Lagercrantz är verksamt i nio 
länder i Nordeuropa, i Kina, i Indien och i USA. Koncernen har omkring 1 300 anställda 
och omsätter ca 3 200 MSEK. Bolagets aktie är noterat på Nasdaq Mid Cap.



Sportamore är Nordens ledande och snabbast växande teknikbolag som säljer sportrelaterade 
produkter på nätet. Sportamore har blivit flerfaldigt utnämnda till Årets Nätbutik, Årets 
e-handel samt vunnit pris som Årets Kundtjänst. Under 2017 besöktes Sportamore och 
Sportamore Outlet av över 45 miljoner besökare. Sedan starten har Sportamore fokuserat 
på ett mycket attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet 
köp samt prisgaranti. Aktien är noterad på Nasdaq Small Cap. 

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade 
sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier för krävande 
miljöer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst 
till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika. TagMaster grundades 1994 och har sitt 
huvudkontor i Stockholm. Bolaget är listat på Nasdaq First North.

Micropos tillhandahåller utrustning som förbättrar precisionen vid strålbehandling av 
cancer som i realtid kan ange tumörens exakta position under pågående behandling. Detta 
innebär att patienten kan ges en högre dos vid färre tillfällen än vad som är fallet med 
konventionell strålbehandling. Detta leder till en betydligt förbättrad patientsituation och 
ökade besparingar för vårdgivande institution. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market. 

ZetaDisplay är en ledande leverantör av digital signage till större kedjor inom 
detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret 
finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och 
Holland. Bolagets aktie är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2017.

MediRätt är ett svenskt medicinteknikbolag som utvecklar digitala lösningar 
för säkrare medicinering och läkemedelshantering. Bolaget grundades 2008 av 
allmänläkaren Göran Sjönell och industrimannen Sten Röing. MediRätt har utvecklat 
den patenterade digitala läkemedelsautomaten Dosell samt en rad applikationer som 
tillsammans utgör ett unikt helhetskoncept för att säkerställa att äldre och multisjuka 
får en tillförlitlig och säker medicinering. Bolaget är listat på Nasdaq First North. 

Smart Eye utvecklar och marknadsför system som kan mäta och beräkna vart en person 
tittar, s k eyetracking. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och 
Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade 
eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied 
Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i personbilar. 
Bolaget är listat på Nasdaq First North.


