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Corpura Fondkommission agerar finansiell 
rådgivare i samband med Gabathers 
företrädesemission om cirka 12,9 MSEK

Gabather AB ("Gabather" eller "Bolaget") genomför en företrädesemission av högst 3 406 822 
aktier. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 12,9 MSEK före 
emissionskostnader. Emissionslikviden från företrädesemissionen avses primärt användas för 
att finansiera en intensifierad affärsutveckling och därmed stärka möjligheterna till ett 
partneravtal.

Gabathers fullständiga pressmeddelande finner du .här
 
Bakgrund och motiv
Bolagets läkemedelskandidat GT-002 genomgår ett brett kliniskt fas I-program bestående av tre 
delar. De två första delarna har genomförts framgångsrikt där säkerhet och farmakokinetik 
studerats i friska frivilliga individer. I den pågående fas I-studien, som är den tredje och sista delen 
av fas I-programmet, studeras GT-002:s interaktion med GABAA-receptorn och effekten på 
hjärnaktivitet med EEG och fMRI. Preliminära data från studien visar skillnader i global hjärnaktivitet 
och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband mellan behandlingsgrupperna. 
Fullständiga resultat från studien kommer vara Bolaget tillhanda under andra kvartalet 2023.
 
Gabathers strategi är att ingå avtal med ett läkemedelsbolag för den fortsatta kliniska utvecklingen 
av GT-002. Bolaget kommer att intensifiera affärsutvecklingen och avser inleda ett samarbete med 
en affärsutvecklingspartner för att ytterligare stärka möjligheterna till ett partneravtal. För att 
finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets partnerstrategi, 
samt vidareutveckling av en ny läkemedelskandidat, genomför Gabather förestående 
företrädesemission.
 
Om Gabather
Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABAA-
stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva 
läkemedel mot flera psykiatriska diagnoser. För tillfället fokuserar Bolaget på att utveckla 
läkemedelskandidaten GT-002 för behandling av tre olika indikationer: Alzheimers sjukdom, 
schizofreni och depression. Bolagets GABAA-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva 
behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet. 
Gabather är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 
Corpura Fondkommission agerar finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.
 

https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/gabather-ab--publ--genomfor-en-foretradesemission-av-aktier-om-cirka-12-9-msek,c3710829
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Om Corpura Fondkommission AB

Vi erbjuder kapitalanskaffning, projektledning och finansiell rådgivning för snabbväxande bolag på 
eller utanför börsen. Genom vår mycket breda erfarenhet av corporate finance kan vi erbjuda 
högkvalitativa helhetslösningar utifrån kundens behov. För att varje kund ska få vår fulla 
uppmärksamhet väljer vi att genomföra ett fåtal kvalitativa transaktioner. Sedan vi grundades 2012 
har vi etablerat ett stort nätverk av privata och institutionella investerare, vilket gör att vi kan 
attrahera rätt kapital utifrån kundens önskningar. Corpura Fondkommission står under 
Finansinspektionens tillsyn och finns i Stockholm och Malmö. 
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