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NextCell deltar på konferens för världsledande 
cellterapier  
NextCell Pharma AB ("NextCell" eller "Bolaget") deltar i International Society for Cell and Gene Therapy 2022 i 
San Francisco, 4-7 maj. Bolaget representeras av Mathias Svahn, VD som är ledamot i ”the Business 
Development and Finance Committee”. Dr Svahn kommer att delta i workshops, rundabordsdiskussioner och 
partnermöten.  
ISCT grundades 1992 och är ett globalt sällskap som främjar cell- och genterapiutveckling från laboratoriet 

till kliniken. Föreningen består av över 2 200 cellterapiexperter i fem geografiska regioner och från över 60 

länder. ISCT-medlemmar är en del av en global gemenskap av kollegor, tankeledare och organisationer som 

fokuserar på cellterapi. 

ISCT leder området inom translationell utveckling av cell- och genbaserade terapier, vilket främjar 

vetenskaplig forskning om innovativa behandlingar för patienter. ISCT har byggt en unik samarbetsmiljö som 

främjar tre nyckelområden inom klinisk översättning: Akademi, Regulatorisk och Kommersialisering. Detta 

har uppnåtts genom långsiktiga strategiska relationer med globala tillsynsmyndigheter, akademiska 

institutioner och branschpartners internationellt. 

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta: 
Mathias Svahn, CEO 

Patrik Fagerholm, CFO 

Tel: 08-735 5595 

E-mail: info@nextcellpharma.com 

Hemsidor:  

www.nextcellpharma.com 

www.cellaviva.se 

www.cellaviva.dk 

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/ 

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma 

Instagram: https://www.instagram.com/cellaviva/ 

 

Om NextCell Pharma AB: 
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ 1-diabetes. 

Fokus är att ta ProTrans till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. ProTrans används också i två 

kliniska Covid-19 studier, i Örebro samt Montreal (Kanada). NextCell arbetar med att färdigställa en egen 

GMP-facilitet för tillverkning av ProTrans. GMP-faciliteten beräknas vara redo för tillverkning av mindre 

mängder av ProTrans under 2023. NextCell äger även 8,5% i FamicordTX ett uppstartsbolag inom CAR-T och 

onkologi samt 100% av Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för familjesparande av stamceller 

från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad med tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).  
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