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CombiGenes företrädesemission tecknad till 
drygt 80 procent

CombiGene AB ("CombiGene" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av aktier och 
teckningsoptioner, s.k. units, som beslutades av styrelsen den 18 februari 2020. Teckningstiden 
löpte från och med den 20 mars 2020 till och med den 3 april 2020. Företrädesemission har 
tecknats med ett belopp om 26,28 MSEK före emissionskostnader

Det slutgiltiga resultatet av företrädesemissionen visar att units för totalt 13,44 MSEK tecknades 
med företrädesrätt, motsvarande 41,3 procent av företrädesemissionen. Ytterligare 
intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter tillkom om 12,84 MSEK. Därmed 
tecknades units för totalt 26,28 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 80,81 procent.

Bolaget tillförs 26,28 MSEK före emissionskostnader genom företrädesemissionen. 
Emissionskostnaderna kommer att uppgå till 1,5 MSEK. Emissionsgarantier kommer inte tas i 
anspråk.

Tilldelning av tecknade units kommer att ske i enlighet med de principer som anges i prospektet 
daterat den 19 mars 2020. Meddelande om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter 
sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive sådan tecknare den 9 april 2020. Betalning 
för units tecknade utan stöd av uniträtter ska ske i enlighet med instruktionerna på 
avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de tecknare som tecknat units utan stöd av 
uniträtter och som har erhållit tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CombiGene med 5 256 836 SEK genom 
nyemission av 52 568 360 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 11 762 200,70 
SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 117 622 007.

Betalda tecknade units kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att 
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen och kommer därefter automatiskt att ersättas av 
aktier och teckningsoptioner av serie TO3 och TO4.

Kommentar VD, Jan Nilsson
”CombiGenes emission genomfördes under en period då covid-19-pandemin påverkade alla delar av 
vårt samhälle. Att emissionen under dessa förhållanden tecknades till mer än 80 procent betraktar 
jag som ett mycket gott utfall och innebär att vi fortsatt kan driva våra projekt. Vi har den senaste 
tiden annonserat flera viktiga steg i vår ambition att kunna gå in i klinik om två år och jag ser fram 
emot att kunna annonsera ytterligare viktiga framsteg under den närmaste tiden.”
För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Nilsson, VD
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Kontakter

Jan Nilsson, vd 
Tel: +46 (0)704 66 31 63 
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Arne Ferstad, styrelseordförande 
Tel: +44 749 65 26 142 
arne.ferstad@combigene.com 

www.combigene.com 
CombiGene AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund 
info@combigene.com

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.

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 823282
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