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CombiGene: Europeiskt patent godkänt 
 

CombiGene AB (publ) har fått sitt första patent godkänt av det europeiska patentverket (EPO). 

 

Godkännandet kommer bara två veckor efter att motsvarande patent utfärdats i USA, vilket meddelades 

i ett pressmeddelande från bolaget 2 dec 2015. Efter att EPO nu har publicerat sitt godkännande följer  

s k validering i ett stort antal europeiska länder innan godkännandet vinner full laga kraft. Detta 

kommer att vara klart under våren 2015.  

 

Patentet omfattar behandling av skador på nervsystemet med virala vektorer som används för att införa 

gener som uttrycker neurotransmittorn NPY och en eller fler receptorer för NPY, samt sådana vektorer 

och sammansättningar med sådana vektorer. Uppfinnarna bakom patentet är Merab Kokaia vid Lunds 

Universitet och David Woldbye vid Köpenhamns Universitet, vilka även är de vetenskapliga grundarna 

bakom bolaget CombiGene. Även andra neurologiska och psykiatriska sjukdomar omfattas av 

patentansökan, men CombiGenes nuvarande utvecklingsfokus är epilepsi. CombiGene planerar en 

notering på AktieTorget under våren 2015. 

 

”Med patent godkända i de två viktigaste marknaderna är vi synnerligen väl rustade för fortsatt 

utveckling av behandlingen och av företaget” säger styrelseordföranden Arne Ferstad. ”Särskilt positivt 

är att de nu godkända patentkraven är ungefär de samma som de som en gång lämnades in. Ofta brukar 

man få ta bort många viktiga krav innan patentmyndigheten medger godkännande, men så var alltså inte 

fallet här”. 

 

För ytterligare information: 

CombiGene AB (publ) 

Arne Ferstad, styrelseordförande 

Tel: 0722 069 725 

E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com 

 
Kort om CombiGene AB 

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. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod 

potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar. 


