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GPX Medical utvalda att tävla i Healthcare Innovation World
Cup på världens största mässa för medicinteknik
GPX Medical AB (publ) har blivit utvalda bland över 300 banbrytande bidrag från hela världen
att tävla i Top12 Health Techpreneurs i Healthcare Innovation World Cup®, som går av stapeln
15 november för 13:e gången på MEDICA-mässan i Düsseldorf som är världens största mässa
för medicinteknik och samlar aktörer från hela världen.
Pitch- och prisceremonin kommer att äga rum måndagen den 15 november på MEDICA
CONNECTED HEALTH FORUM. GPX Medical kommer att presentera bolaget inför publik. En
oberoende jury väljer sedan ut det vinnande bidraget.
”Det känns otroligt kul att GPX Medical blivit utvald till en av världens mest välrenommerade tävlingar
för avancerad medicinteknik. MEDICA, som är världens största mässa för medicinteknik är
dessutom en viktig samlingspunkt för branschen där vi ser fram emot att möta såväl våra
leverantörer som potentiella samarbetspartners inom industrin,” säger Hanna Sjöström, vd för GPX
Medical.
Innovation World Cup®
Innovation World Cup® är världens ledande öppna innovationsplattform som stödjer
kommersialisering av banbrytande innovationer och sammanför tekniska innovatörer med
internationella teknikföretag.
Innovation World Cup® initierades av Navispace GmbH 2003. Nuvarande partners inkluderar
STMicroelectronics, EBV Elektronik, Würth Elektronik, AiQ och VARTA Microbattery. Nuvarande
och tidigare partners inkluderar Google, Intel, Swisscom, Ericsson, STMicroelectronics, EBV
Elektronik, Würth Elektronik, Microtronics, VOSS Automotive, AiQ Smart Clothing, VARTA
Microbattery, Telefonica, Gemalto, Samsung och många fler.
En panel av internationella branschexperter väljer ut de bästa lösningarna baserat på nivån av
innovation, säljbarhet, användbarhet och hållbarhet. Mer information finns på:
www.innovationworldcup.com
För ytterligare information, kontakta:
Hanna Sjöström, vd GPX Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@gpxmedical.se

____________________________________________________________________________
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna
hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling
och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad
vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget
grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ
First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se
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