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Egetis AB
NASDAQ Small Cap: 

EGTX - Egetis

Egetis Therapeutics är ett läkemedelsutvecklingsbolag, 
fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom 
särläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och 
sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. 
Exempel på bolagets läkemedelskandidater är Emcitate, 
som utvecklas för patienter med MCT8-brist och 
Aladote, som utvecklas för att reducera akuta 
leverskador.
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3  Ischemia Reperfusion Injury

 Drug Overdose

 Chemotherapy Induced Peripheral
Neuropathy

 Allan-Herndon-Dudley Syndrome

 Acute Liver Failure

https://www.avanza.se/aktier/om-aktien.html/283294/egetis-therapeutics
https://www.egetis.com/investors/financial-reports/2020-2/
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Konkurrenter

Kommentar
Det program som kommit längst är Emcitate inom Allan-Herndon-Dudley Syndrome (MCT8-brist). Det är i klinisk 
fas III.

Egetis AB

Hållbarhetsarbete

Bolaget har inget program för hållbarhetsarbete.

Antal anställda 2021: 11

bulb FUNDAMENTALS
VARFÖR
Investeringar i ett publikt företag kräver analys av den specifika investeringen. För att bättre förstå ett företags framtida
långsiktiga potential är det grundläggande att känna till underliggande fakta i företaget.
VAD
FUNDAMENTALS ger en lättillgänglig översikt över viktiga underliggande fakta i ett publikt svenskt företag.
FUNDAMENTALS är en samling av offentlig information; bolagets projekt beskrivs i relation till bolagets patentsituation och 
konkurrenter.
FUNDAMENTALS är gratis och kan laddas ner för framtida referens.
HUR
bulb samlar in och strukturerar offentlig information om utvalda svenska publika företag i ett tvåsidig PDF-dokument.
Inhämtningen av relevanta data från offentliga källor och prenumerationsdatabaser ger viktig och relevant information för 
utvärdering av en investering.

Ytterligare fördjupad utvärdering av en specifik investering tillhandahålles av bulb mot en avgift.

Innehållet i bulb FUNDAMENTALS är framtaget med goda avsikter och anses vara korrekta vid tidpunkten för publikation. 
Bulb Intelligence kan emellertid inte garantera korrektheten eller tryckfel som kan ha uppstått.

FUNDAMENTALS rapporter är sammanställda av bulb Intelligens AB, baserad på publik information från följande källor: GlobalData, Espacenet, Avanza, lens.org, 
www.clinicaltrials.gov, NASDAQ, Spotlight Stock Market, bolagets egna årsredovisningar. Technology Readiness Level baseras på Sweden-Bios ”Branschstandard 
vid kapitalanskaffning inom life science” För mer detaljer se www.bulbintelligence.com
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Allan-Herndon-Dudley Syndrome (Monocarboxylate Transporter-8 Deficiency)

Summa av IND/CTA Filed

Summa av Phase 0

Summa av Phase I

Summa av Phase II

Summa av Phase III

Summa av Pre-Registration

http://www.bulbintelligence.com/

