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Lipigon presenterar på Europas ledande 
forskarmöte om åderförfettning 
 
Lipigons vd Stefan K. Nilsson ska hålla två presentationer om Lipisense under 
den prestigefyllda ”Late Breaking Session” vid EAS Congress 2022 i Milano. 
Denna årliga kongress samlar de främsta medicinska experterna och forskarna 
inom åderförfettning. Vid ”Late Breaking Session” presenteras de senaste och 
mest intressanta nya forskarrönen. 
 
 

EAS Congress 22–25 maj 2022, som anordnas av European Atherosclerosis Society, är en av 
Europas största konferenser inom ämnesomsättningssjukdomar, främst hjärt-kärlsjukdom. 
Kongressen samlar tusentals experter, forskare och representanter från sjukvård, akademi och 
industri och är en av de största vetenskapliga konferenserna inom Lipigons fält. 
 
Årets sammankomst är förbundets 90:e kongress, denna gång i Milano, Italien. Lipigons vd Stefan K. 

Nilsson kommer vara på plats för att hålla två presentationer rörande Lipisense på kongressens ”Late 
Breaking Session”:  
 

1. Liver specific targeting of ANGPTL4 using a GalNAc conjugated antisense oligonucleotides 
approach 

 

2. Silencing of ANGPTL4 via antisense oligonucleotides effectively reduces plasma triglyceride 
and glucose levels in mice without causing lymphadenopathy 

 
”Det är förstås glädjande att organisatörerna av EAS finner våra Lipisense-resultat så intressanta att 
de vill att vi presenterar dessa på deras ”Late Breaking Session”, inte bara en gång utan två! Det visar 
vilket intresse det finns för nya och bättre behandlingar. Det är på ”Late Breaking Session” de senaste 

och mest intressanta rönen får utrymme och det kommer att sitta åhörare från läkemedelsindustrin 
och medicinska key opinion leaders i publiken. Det ger oss en god möjlighet att lyfta Lipisense-
programmet för en viktig publik. EAS i Milano går av stapeln i slutet på maj, vilket är vältajmat 
eftersom kongressen sammanfaller med den beräknade starten av våra kliniska prövningar”, säger 
Stefan K. Nilsson. 
 

Läs mer om EAS här. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon 
E-post: stefan@lipigon.se 
Telefon: 0705-78 17 68 
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Om Lipigon  

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i 

kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge 
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot 
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av 
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-
läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen 

lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi 
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se. 
 
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser 
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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