
Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom 
neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en 
behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna 
förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på 
att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan 
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha 
potential att utvecklas så att den även kan användas mot 
andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på 
Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från 
Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är 
publikt och är noterat på Spotlight. www.combigene.com.
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ETT NYHETSBREV FRÅN COMBIGENE
MER FRÅN BOLAGET –

Lund 28 augusti 2018

CombiGenes VD Jan Nilsson presenterar 
CombiGenes framgångar under 2018
CombiGene har haft ett framgångsrikt 2018. I januari inledde företaget ett samarbete med brittiska  
CGT Catapult för utveckling av tillverkningsmetod av CombiGenes genterapi för svårbehandlad epilepsi.  
I februari presenterades finala prekliniska data från Bolagets långtidsstudie som bekräftade de positiva  
effekterna av Bolagets läkemedelskandidat CG01. I maj kom beskedet att EU genom Horizon 2020,  
ramprogrammet för forskning och utveckling, satsar 3,36 miljoner euro på utveckling och kommersia- 
lisering av CG01. Under perioden 29/8 till 11/9 kommer CombiGenes VD Jan Nilsson att presentera  
Bolagets framgångar och planer i mer detalj på följande platser:

29/8  Biostock Live 
Nyhetsbyrån Direkt, Jakobsbergsg. 13, 6:e vån, Stockholm. Tid: ca 09.55 - 10.15 
https://www.biostock.se/biostock-live/ 
Live-sändning: https://www.youtube.com/watch?v=eubG8AGJ9_0 

30/8 FS Markets, Investerardagen 
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.  Tid: ca 09.30 - 09.55 
https://www.eventbrite.com/e/inbjudan-investerardagen-malmo-ett-frukost-lunchseminarium-30-au-
gusti-tickets-49215011424?ref=ecount

v. 34  Finwire 
Dag, tid och plats meddelas på bolagets websida: www.combigene.com

11/9   Aktiespararna, Stora Aktiedagen 
Operaterrassen, Karl XII:s torg Stockholm. Tid: ca 10:50 - 11:20 
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-1 
Live-sändning: https://www.aktiespararna.se/tv/live
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