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CombiGene: Uppdatering om
dotterbolag och övrig verksamhet
CombiGene AB:s styrelse har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen
av det helägda dotterbolaget Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB)
ska vara 30 september 2016. Detta meddelades i ett pressmeddelande igår den
7 september. I detta nyhetsbrev, som inleds med en statusuppdatering om
CombiGene AB:s verksamhet, ges ytterligare information kring dotterbolags
utdelningen och om bakgrunden till att avstämningsdagen blev försenad.
Uppdatering om verksamheten i CombiGene AB
CombiGenes strategi för vektorutvecklingen slogs
fast sommaren 2015. Strategin innebär att de båda
transgenerna NPY och Y2 kombineras i samma
vektor, istället för att ligga i varsin vektor som varit
fallet i tidigare akademiska studier. Strategin har
varit framgångsrik och projektet har följt utlagda
tidsplaner. En serie vektorer av denna nya och unika
typ tillverkades under hösten 2015 och har sedan
utvärderats i totalt fem studier. Studierna har bekräftat att vektorerna får de båda transgenerna att
utryckas i hjärnvävnad samt att de ger den önskade
antiepileptiska effekten. I juni valdes den bästa av
dessa vektorer som bolagets kandidatvektor och
ska nu studeras vidare med målet att testa den i en
Fas I/II studie med patienter senast 2018. Tiden att
välja s k candidate drug har alltså tagit mindre än
ett år vilket får betraktas som exceptionellt snabbt.
”Det här är helt nya vektorer. Ingen har gjort sådana
förut eller testat dem i olika epilepsimodeller. Det fanns
ingen garanti för att det skulle gå så här bra”, säger
styrelseordförande Arne Ferstad. ”Nu går bolaget vidare mot att bestämma lämplig dos, och vi planerar att
utvecklingsarbetet ska fortsätta i samma höga tempo”.
Denna s k dos-respons-studie beräknas starta under
oktober och om studien förflyter väl kan resultaten
vara tillgängliga i början av 2017.

Ytterligare ett viktigt steg i bolagets utveckling är
den internationella exponering som erhölls i juni
genom CombiGenes deltagande på BIO2016 i San
Francisco. VD Bengt Westrin kommenterar: ”Vi vet
med säkerhet att CombiGene nu finns på kartan för
flera stora biotech och pharmabolag som har intresse
för genterapi och CNS-området. En karta som får nya
prickar nästan varje vecka, genom olika licensaffärer
och bolagsnoteringar, huvudsakligen i USA, och som
vi berättar om ibland på vårt newsflow”. Arne Ferstad
tillägger: ”Man kan ha olika strategier för att exponera
sig utåt. En del nya bolag väntar flera år men Combi
Gene har valt att ganska snabbt gå ut och presentera
sig. Vi är övertygade om att detta är rätt strategi för
oss, i synnerhet i en så snabbt utvecklande bransch som
genterapi”.
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Andra positiva händelser under 2016 har bl a varit
inskickandet av en ny patentansökan i februari,
samt rekryteringen i maj av ett internationellt och
mycket välmeriterat Scientific Advisory Board.
Nästa milstolpe är det vetenskapliga rådgivningsmötet med Läkemedelsverket som äger rum 6
oktober. (Ursprungligt datum var 13 september men
Läkemedelsverket meddelade 6 september att det
tyvärr måste senareläggas. Förseningen saknar dock
betydelse för CombiGenes planer).
Arbetet med att hitta en efterträdare till avgående
VD pågår och fler kandidater har identifierats. Något
val har ännu inte gjorts men CombiGenes styrelse
hyser gott hopp om att ha en efterträdare på plats
inom kort.
Avstämningsdagen för Panion
Avstämningsdagen är den dag clearingorganisa
tionen Euroclear stämmer av vem som äger CombiGene-aktier samt hur många. Efter avstämnings
dagen sker utbokningen av Panion-aktier, varvid
varje CombiGene-aktie ger rätt till en Panion-aktie.
Detaljerad information om förfarandet ges i dokumentet ”Information till aktieägare angående utdelningen av Panion Animal Health AB” som ligger
både på www.combigene.com och på
www.panion-animalhealth.com. Där ges även
kontaktuppgifter för den som önskar ytterligare
information.
Namnändringen och förseningen
för avstämningsdagen
Avstämningsdagen var ursprungligen satt till 8 juli
2016, men eftersom Bolagsverket inledningsvis inte
godkände det nya namnet Panion flyttades avstämningsdagen framåt i tiden. CombiGenes styrelse
bedömde att en namnändring var nödvändig på sikt
för att markera det utdelade bolagets självständighet gentemot sitt gamla moderbolag, men även att
en namnändring hade blivit svårare och dyrare att
genomföra efter att utdelningen verkställts eftersom en extrastämma då hade behövt sammankallas enbart för namnändringens skull. Styrelsen för
CombiGene bestämde därför att namnändringen
skulle genomföras innan utdelningen, trots att
detta skulle medföra en försening av utdelningen.

Orsaken till Bolagsverkets inledande avslag var att
det finns ett bolag inom EU som bär namnet Paneon
och som bl a marknadsför mat för sällskapsdjur
varför Bolagsverket ansåg att namnet Panion låg
alltför nära. När CombiGene erhöll Bolagsverkets
avslag kontaktades omedelbart rättighetsinnehavaren till namnet Paneon med en förfrågan
om denne kunde acceptera att namnet Panion
används. Rättighetsinnehavaren gav sitt skriftliga
medgivande till detta, vilket fick Bolagsverket att
omvärdera sitt beslut och den 30 augusti godkänna det nya namnet Panion Animal Health AB. ”Vi
beklagar att namnfrågan orsakade en försening men
vi önskade verkligen namnet Panion och ville inte
ge upp så lätt”, kommenterar Lars Thunberg som
är styrelsemedlem i CombiGene och styrelseord
förande i Panion.
Framtida kommunikationen avseende Panion
Fram till avstämningsdagen kommer pressmeddelanden och andra nyheter som berör Panion att
meddelas av moderbolaget CombiGene genom dess
vanliga kanaler såsom t ex AktieTorgets hemsida
och sin egen hemsida. Nyheterna kommer även att
läggas ut på Panions hemsida www.panion-animalhealth.com. Efter avstämningsdagen upphör
CombiGene att meddela nyheter om Panion, som
då inte längre är ett dotterbolag. Inledningsvis
kommer Panion att meddela sig enbart via sin egen
hemsida, men kommer senare att komplettera med
annan nyhetsdistribution för att nå ut till existerande
aktieägare och andra intresserade.
Om Panion Animal Health AB
Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB) är för
närvarande ett helägt dotterbolag till CombiGene AB
och grundades i juli 2015 med syftet att utveckla och
kommersialisera den veterinärmedicinska tillämpningen av CombiGene AB:s teknologi. På CombiGene
AB:s årsstämma 4 april 2016 beslöts att detta dotterbolag ska delas ut till CombiGene AB:s aktieägare.
Målsättningen är att under 2016 ansöka om notering
av CombiGene Vet AB:s aktie på lämplig handelsplats.
www.panion-animalhealth.com.
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Om CombiGene AB

För ytterligare information:

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom
neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en
behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna
förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på
att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha
potential att utvecklas så att den även kan användas mot
andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på
Medicon Village i Lund och bygger på forskningresultat från
Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är
publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

CombiGene AB (publ)
Arne Ferstad, styrelseordförande
Tel: 072 - 206 97 25
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

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