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Avstämningsdag för sammanläggning av 
aktier i CombiGene  
 
Styrelsen i CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har beslutat att avstämningsdag för 
sammanläggning av aktier ska vara den 8 juni. Genom sammanläggningen ska tjugo (20) 
befintliga aktier läggas samman till en (1) aktie.  
 
Sammanläggning av aktier 
CombiGenes årsstämma beslutade den 25 maj 2021 om sammanläggning av aktier varigenom tjugo (20) 
befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även 
om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital. Bolagsverket har registrerat 
dessa beslut.  
 
Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna 
kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på 
avstämningsdagen den 8 juni. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt 
delbart med sammanläggningskvoten tjugo (20) kommer att erhålla aktier vederlagsfritt genom ett av 
Peter Nilsson helägt bolag för att innehavet ska bli jämnt delbart.  
 
Genom sammanläggningen minskar antalet aktier i CombiGene från 396 023 950 till 19 801 197, med ett 
kvotvärde om cirka 2 kronor per aktie fram till dess att minskningen av aktiekapitalet verkställts, vilket 
förväntas ske i augusti 2021, därefter har varje aktie ett kvotvärde om 0,05 kronor.  
 
Till följd av sammanläggningen kommer CombiGenes aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 7 juni 
handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0016101935. 
 
Tidplan 
Följande tidplan gäller för sammanläggningen.  
 

Datum Åtgärd 
4 juni Sista dagen för handel i CombiGenes aktie innan sammanläggningen. 
7 juni Första dag för handel i CombiGenes aktie efter sammanläggning. Från och med 

detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och 
CombiGenes aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0016101935. 

8 juni Avstämningsdagen för sammanläggningen. 
 
Rådgivare 
Vator Securities AB är emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till 
CombiGene i samband med sammanslagningen. 
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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 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 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. 
 
 
 
För ytterligare information: 

CombiGene AB (publ) 
Jan Nilsson, vd  
Tel: +46 (0)704 66 31 63  
jan.nilsson@combigene.com 
 

 
Bert Junno, styrelseordförande  
Tel: +46(0) 70 7 77 22 09  
bert.junno@combigene.com 
 
 

 
 
Läs även Genevägen, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som inte bedöms som 
kurspåverkande. Genevägen och Pressmeddelande finns på www.combigene.com  
 
  


