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CombiGene påkallar inlösenförfarande avseende
aktier och teckningsoptioner i Panion
CombiGene har blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i Panion. CombiGene har påkallat
inlösenförfarande av resterande aktier och teckningsoptioner i Panion och kommer att verka
för att Panions aktier och teckningsoptioner avnoteras från Spotlight.
Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) har tidigare offentliggjort att CombiGene AB (publ) (”
CombiGene”) innehar mer än 90 procent av samtliga utestående aktier i Panion.
Genom det offentliga uppköpserbjudande som CombiGene lämnade den 18 april 2019, den
riktade nyemissionen som Panion genomförde till CombiGene den 30 augusti 2019 samt köp av
aktier på marknaden innehar CombiGene nu 91,42 procent av samtliga utestående aktier i Panion.
Vidare innehar CombiGene 84,91 procent av teckningsoptionerna av serie TO1 i Panion (”
Teckningsoptioner”).
CombiGene har påkallat inlösenförfarande avseende de resterande aktierna och
Teckningsoptionerna i Panion enligt aktiebolagslagen (2005:551). I samband därmed avser
CombiGene, så som angetts i pressmeddelande rörande det offentliga
uppköpserbjudandet, verka för att Panions aktier och teckningsoptioner avnoteras från Spotlight
Stock Market.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Nilsson (VD)
Telefon: +46704663163
E-post: jan.nilsson@combigene.com
Arne Ferstad (styrelseordförande)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com
Informationen lämnades, genom Jan Nilssons försorg för offentliggörande den 13 september 2019 kl.
08.15.
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Om CombiGene

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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