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MDxHealth kennisgeving publicatie halfjaarcijfers 2018
Conference call voor analisten en beleggers op 30 augustus 2018 om 15:00 CET
HERSTAL, BELGIË en NIJMEGEN, NEDERLAND - 10 augustus 2018 - MDxHealth SA, of de
"Onderneming", zal de resultaten over het halfjaar afgesloten op 30 juni 2018 bekendmaken op
donderdag 30 augustus 2018.
Dr. Jan Groen, Chief Executive Officer, Jean-Marc Roelandt, Chief Financial Officer en Michael Hicks,
Chief Commercial Officer, zullen op de dag van de resultaten een conference call houden vanaf 15:00
CET/14:00GMT/06:00 PDT. De call vindt plaats in het Engels en een opname en transcript zullen
beschikbaar zijn op de website van de onderneming in de daaropvolgende week.
Een presentatie zal kort voor het gesprek beschikbaar worden gemaakt via de Investors-sectie van
de MDxHealth-website en is toegankelijk via: http://mdxhealth.com/investors.
Als u toegang wilt tot de telefonische vergadering, kiest u één van de onderstaande nummers met
vermelding van conferentie-ID 7458739.
België:
Nederland
VK:
VS:

+32 (0)24 00 98 74
+31 (0)207 143 545
+44 (0) 2071 928 000
+1 (866) 966 1396

Om een tijdige verbinding te kunnen garanderen wordt participanten aanbevolen zich ten minste 10
minuten vóór de geplande starttijd te registreren.
Over MDxHealth
MDxHealth is een internationaal opererende healthcare onderneming die gerichte moleculair
diagnostische informatie levert voor het personaliseren van de diagnose en behandeling van kanker.
De tests van de onderneming zijn gebaseerd op gepatenteerde genetische, epigenetische
(methylatie) en andere moleculaire technologieën en helpen artsen bij de diagnose van urologische
kankers, de prognose van het risico op terugkeer en de voorspelling van de respons op een specifieke
therapie. Het Europese hoofdkantoor van MDxHealth is gevestigd in Herstal, België, met
laboratoriumoperaties in Nijmegen, Nederland en Amerikaanse hoofdkantoren en
laboratoriumactiviteiten in Irvine, Californië.
Bezoek voor meer informatie bezoek de website mdxhealth.com en volg ons op social media:
twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth en linkedin.com/company/mdxhealth.
Voor nadere informatie:
MDxHealth
Dr. Jan Groen, CEO
US: +1 949 812 6979
BE: +32 4 257 70 21
info@mdxhealth.com

LifeSpring LifeSciences Communication,
Amsterdam
Leon Melens
NL: +31 6 538 16 427

lmelens@lifespring.nl

Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh & Hendrik Thys
UK: +44 20 3709 5701
mdxhealth@consilium-comms.com
OPMERKING: Het MDxHealth-logo, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx, PredictMDx en UrNCollect zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van MDxHealth SA. Alle andere handelsmerken en servicemerken zijn
het eigendom van hun respectieve eigenaars.

