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CombiGene som innehåller allmänna nyheter och  
information som inte bedöms som kurspåverkande.
Fler MER FRÅN BOLAGET och PRESSMEDDELANDEN  
finns på www.combigene.com

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 är 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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CombiGenes styrelseordförande och vd 
ökar sitt aktieinnehav i bolaget
Styrelseordförande Arne Ferstad och vd Jan Nilsson har ökat sina innehav i CombiGene 
med 300 000 respektive 100 000 aktier. Säljare är bolagets huvudägare Lars Thunberg. 
Försäljningen har skett till rådande marknads pris. 

”Försäljningen av aktier i CombiGene till Arne Ferstad 
och Jan Nilsson är ett utmärkt sätt att stärka banden 
mellan CombiGene och dessa två nyckelpersoner”,  
säger Lars Thunberg i en kommentar.  ”Att försäljningen 
skett till marknadspris demonstrerar det stora för- 
troende som Arne och Jan har för CombiGenes framtid.”

”Genterapi är ett av läkemedelsindustrins just nu  
mest lovande områden med en fantastisk potential  
att revolutionera behandlingen av en lång rad svåra  
sjukdomar. CombiGenes projektportfölj omfattar  

för närvarande två spännande projekt, ett för  
svårbehandlad epilepsi och ett för den sällsynta  
sjukdomen lipodystrofi. CombiGene befinner sig  
därmed i ett mycket intressant utvecklingsskede  
och våra ökade innehav i bolaget ska ses i ljuset av  
de positiva förväntningar vi har på framtiden”, säger  
CombiGenes styrelseordförande Arne Ferstad och  
bolagets vd Jan Nilsson i en gemensam kommentar.
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