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CombiGene lanserar ny hemsida  
  
STOCKHOLM, 21 februari 2022 — När CombiGene under hösten 2021 tecknade ett avtal med ett 
potentiellt värde om 328,5 miljoner USD exklusive royalties med Spark Therapeutics togs ett stort 
språng i företagets utveckling och etablerade CombiGene som ett internationellt erkänt 
genterapibolag. 
  
Avtalet innebär också att epilepsiprojektet CG01 nu har fått de allra bästa förutsättningarna att nå hela 
vägen till global kommersialisering och därmed nå epilepsipatienter som idag saknar 
behandlingsalternativ.  
 
Utöver detta innebär avtalet också att CombiGene visat att företagets affärsmodell fungerar för att 
etablera samarbeten med de allra största spelarna inom den internationella läkemedelsindustrin. Spark 
ingår i Roche-koncernen, världens tredje största läkemedelsbolag. 
 
För att bättre spegla CombiGenes stärkta position lanserar bolaget nu en ny webbsajt. Adressen är den 
samma som tidigare – combigene.com   
Besök den gärna! 
 
 
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 har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet. 
 
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 mer information: 
CombiGene AB (publ)   
Jan Nilsson, VD 
Tel: +46 (0)704 66 31 63  
jan.nilsson@combigene.com 
 

 
 
 

Läs ”Genevägen”, ett nyhetsbrev från CombiGene som innehåller allmänna nyheter och information som 
bedöms inte ha någon inverkan på aktiekursen. ”Genevägen” och pressmeddelanden finns tillgängliga på 
www. combigene.com 
 
 
 
  


