Pressmeddelande
Stockholm den 18 november 2019

Ellen presenteras på Stora Aktiedagen i Stockholm 25 november
Ta chansen att träffa Ellen på Stora Aktiedagen i Stockholm, måndag 25 november.
Ellen deltar i Aktiespararnas årliga event Stora Aktiedagen i Stockholm måndag 25 november.
VD, Charlotta Nilsson kommer presentera bolaget klockan 08.40 - 09.10 i sal 4. Presentationen
kommer även sändas live via Youtube samt Aktiespararnas hemsida : www.aktiespararna.se/tv/live
Direkt efter presentationen har du möjlighet att prata med Charlotta Nilsson i Company Corner.
Stora Aktiedagen är ett av årets största investerarevent för arrangören Aktiespararna. Det sker på
Hotel Sheraton i Stockholm måndagen 25 november, där drygt 60 börsbolag kommer vara
representerade.
Eventet är kostnadsfritt men platserna är begränsade. Läs mer om Stora Aktiedagen här:
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-stockholm-2019

För ytterligare information:
VD, Charlotta Nilsson, på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november kl. 10.30 CET.
Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors
intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen ® som innehåller
Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen ® Probiotisk Utvärtes Intim Crème
som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande
effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett
pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen
och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom
ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik
Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post
certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se
Ellen ABs fastlagda strategi fokuserar på tillväxt i Europa.
.

