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CombiGene lanserar ny hemsida  
Fördjupad information om de senaste framstegen inom  
epilepsiprojektet CG01 och bolagets nya lipodystrofiprojekt

CombiGene har under de senaste veckorna tagit  
flera betydande steg framåt. Utvecklingen kan kort  
sammanfattas såhär: Vårt epilepsiprojekt CG01 har 
tagit två viktiga steg mot kliniska studier i och med att 
vi slutgiltigt har valt såväl CRO- som CDMO-partner  
och vi kommer att avsluta projektets prekliniska fas 
med biodistributions- och toxikologistudier som är 
planerade till andra hälften av 2020. 
 
Vår projektportfölj har utökats med ytterligare ett  
projekt – lipodystrofiprojektet. Vi har efter förvärvet 
av Panion Animal Health nu full kontroll över alla  
immateriella tillgångar som rör CG01-projektet, vilket 
är viktigt i förhandlingar med potentiella partners. 

Sammantaget innebär detta att vi nu har en bredare 
och ännu intressantare projektportfölj, att vägen mot 
kliniska studier för CG01 är utstakad och att vi är bättre 
rustade än någonsin i våra diskussioner med framtida 
partners. 

Baserat på detta har vi uppdaterat vår webbsida med  
ny och fördjupad information om de projekt som  
CombiGene driver. Vi uppmanar alla att besöka den. 
Och berätta gärna om CombiGene och genterapi för 
vänner och bekanta. Vi vill att så många som möjligt 
är med på den spännande forskningsresa som ligger 
framför oss.
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