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CombiGene: Ny VD rekryterad till CombiGene 
 

Styrelsen i CombiGene AB (publ) har utsett Bengt Westrin till ny VD. Bengt Westrin är 

disputerad civilingenjör och oavlönad docent från LTH i Lund samt har 23 års erfarenhet från 

läkemedels- och biotechindustrin. 

 

Styrelsen för CombiGene AB (publ) har utsett Bengt Westrin till ny VD för bolaget med tillträde 1 mars 

2015.  Bengt Westrin är disputerad civilingenjör och oavlönad docent från LTH i Lund och har under 

sin tid i läkemedels- och biotechindustrin sedan 1992 tillägnat sig omfattande och bred erfarenhet från 

både startupbolag och större läkemedelsbolag. Han har tidigare varit VD för Lipopeptide AB 

(Stockholm) som var ett bolag inom i Karolinska Development AB, VD och styrelseordförande för 

Idogen AB (Lund) som planerar notering på AktieTorget i juni 2015, samt VD för P.U.L.S.-bolaget 

AcuCort AB (Helsingborg), det senare en position som han nu upprätthåller på deltid vid sidan av VD-

uppdraget för CombiGene AB. 

 

”Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Bengt Westrin” säger Arne Ferstad, styrelseordförande i 

CombiGene. ”Det fanns flera kvalificerade kandidater men vi tror Bengts kombination av forskning & 

utveckling och ledarerfarenhet är det optimala för CombiGene de närmaste åren. Även hans bakgrund 

inom regulatory affairs samt affärsutveckling kommer att vara av stort värde.” 

 

“Jag ser verkligen fram mot arbetet som VD för CombiGene”, säger Bengt Westrin. ”Bolaget bygger på 

forskning i världsklass och vi kan bli först med en genterapi mot epilepsi, vilket gör detta särskilt 

spännande. En sådan chans får man bara en gång.” 

 

Bengt Westrin efterträder Patrick Greatrex som tillträdde hösten 2014 och som nu avgått på egen 

begäran för att tillträda en position i annat bolag.  

 

CombiGene planerar en notering på AktieTorget under våren 2015.  

 

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. 


