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CombiGene stärker sin kapacitet inom projektledning
med Alvar Grönberg som Senior Project Manager
STOCKHOLM — Den 2 maj 2022 meddelade CombiGene (”CombiGene”, ”Bolaget”) att Alvar Grönberg
ansluter till Bolaget den 2 maj 2022 då han tillträder positionen som Senior Project Manager.
Alvar Grönberg är doktor i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, och har stor erfarenhet
av flera sjukdomsområden bl. a. metabola sjukdomar och sällsynta sjukdomar. Alvars erfarenhet sträcker
sig från tidig preklinisk utveckling till kliniska prövningar från sitt arbete inom akademi och industri. Han
har bland annat arbetat vid National Cancer Institute, USA, Karolinska Institutet, Pharmacia/Biovitrum och
under senare åren varit aktiv in om biotechbolag som Lipopeptide AB/Pergamum AB och NeuroVive
Pharmaceutical AB/Abliva AB.
”Jag är mycket glad över att komma till CombiGene i detta mycket spännande skede i företagets
utveckling”, säger Alvar Grönberg. ”Genterapi har en fantastisk potential och jag ser verkligen fram emot
att vara en del av detta snabbt föränderliga område inom läkemedelsindustrin.”
”En av CombiGenes ambitioner för 2022 är att utöka vår projektportfölj med nya och lovande
genterapikandidater. Alvar Grönberg kommer att vara avgörande för den framtida utvecklingen då
CombiGene tar nästa steg i bolagets utveckling,” säger Jan Nilsson, CombiGenes vd.

Om CombiGene AB
CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter
till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva
genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar
tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till preklinisk/klinisk
konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att
samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att
driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade
patientpopulationer.
Bolaget har ett exklusivt samarbets‐ och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01‐projektet.
Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är
FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.
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Läs ”Genevägen”, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som
bedöms inte ha någon inverkan på aktiekursen. ”Genevägen” och pressmeddelanden finns tillgängliga på
www. combigene.com
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