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Inbjudan att teckna units i

Inför notering på AktieTorget

Föremålet för CombiGenes verksamhet är att utnyttja genterapi för 
behandling av epilepsi och andra neurologiska sjukdomar. 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 hjärn-
relaterade sjukdomar.



BILD

▪ 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.

▪ Uppskattningsvis en procent av världens 
befolkning lider av epilepsi och epileptiska 
anfall. Cirka 30 procent av dessa svarar inte 
på dagens antiepileptiska läkemedel. Genom 
CombiGenes genterapiteknik förväntas epilepsi 
kunna behandlas med större träffsäkerhet, ökad 
effekt och mindre biverkningar i förhållande till 
befintliga behandlingsmetoder. CombiGenes 
behandlingsmetod är ett engångsingrepp.

▪ CombiGenes behandlingsmetod har hittills visat 
lovande resultat i försök på epileptiska djur (in vivo) 
och man har dessutom visat att epileptisk aktivitet 
kan hämmas i försök med vävnad från mänskliga 
epilepsipatienter (in vitro), vilket indikerar att 
behandlingen har potential att fungera även på 
människor.

▪ Under hösten 2014 avslutades en preklinisk 
studie där CombiGenes genterapibaserade teknik 
provades på djur utan epilepsi för att testa toxicitet. 
Resultaten indikerar att behandlingen inte tycks ge 
några märkbara bieffekter.

▪ Bolagets nästa steg är att slutföra utformningen 
av den virala vektorn och att utföra slutliga 
toxikologiska tester innan en klinisk fas I-studie på 
epilepsipatienter inleds 2017.

▪ CombiGene har ansökt om patent för sin 
behandlingsmetod i USA och Europa. Patent 
utfärdades i USA den 2 december 2014. Beviljandet 
av europeiskt patent publicerades den 17 december 
2014.

▪ CombiGene genomför noteringsemissionen för 
att Bolaget ska kunna förbereda sig för, och ansöka 
om att få bedriva kliniska studier samt bibehålla en 
fortsatt bra utveckling av Bolagets verksamhet. 

▪ Forskning har resulterat i många upptäckter 
avseende genetiken hos sjukdomar som 
förhoppningsvis ska kunna botas med hjälp av 
genterapi. 2012 godkändes ett läkemedel baserat 
på genterapi för försäljning i Europa. Det aktuella 
läkemedlet, uniQure NV:s Glybera, använder 
sig, liksom CombiGenes behandlingsmetod, av 
adeno-associerade virus som programmerats med 
genetisk kod.

Combigene i korthet
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Viktig information –  Alla investeringar i värdepapper är förenade med risker. Denna informationsbroschyr innehåller inte all information om CombiGene AB, 
emissionen och de potentiella risker som är förenade med en investering i CombiGene. En beskrivning om CombiGenes verksamhet, potentiella risker  
samt annan bolagsspecifik information framgår i det memorandum som finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.combigene.com).

Med den likvid som tillförs CombiGene genom förevarande 
emission avser Bolaget förbereda sin behandlingsmetod för 
en klinisk fas I-studie på epilepsipatienter. 

Genterapi är ett relativt nytt medicinskt område och Combi-
Genes nästa steg är att skapa ett nära samarbete med 
regula toriska myndigheter och experter inom området för att 
säker ställa att en tydlig och effektiv utvecklingsplan tas fram 
för Bolaget och dess behandlingsmetod. Emissionslikviden 
kommer i första hand användas för att slutföra utformningen 
av den virala vektorn för att säkerställa optimal klinisk pre-
standa och för att säkerställa att den virala vektorn efterlever 
relevanta regulatoriska krav. För att färdigställa utformningen 
av den virala vektorn kommer det att krävas både in vitro 
och in vivo (djur) studier. Bolaget beräknar att kostnaden 

för att slutföra utformningen av den virala vektorn kommer 
att uppgå till cirka 2 MSEK.  Combigene planerar vidare att, 
när utformningen av den virala vektorn är färdig, använda 
emissionslikviden till att anlita en tillverkningspartner för 
att producera material som lämpar sig för att utföra slutliga 
toxikologiska tester i enlighet med god laboratoriesed (GLP). 
Dessa tester kommer att utföras av ett oberoende labora-
torium. Den uppskattade kostnaden för att producera den 
virala vektorn och för att utföra dessa toxikologiska tester 
uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Förutsatt att dessa aktivi-
teter och studier går som planerat hoppas Bolaget kunna 
påbörja en klinisk fas 1-studie under 2017.
 
Övriga driftskostnader fram till påbörjandet av en klinisk  
fas 1-studie beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. 

Emissionslikvidens användande

CombiGene har i oktober 2014 skriftligen ingått avtal om teckningsförbindelser om totalt  
6 525 000 kronor, vilket motsvarar cirka 52,2 procent av emissionslikviden vid full teckning, 
exklusive eventuellt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 8 april 2015 – 22 april 2015
Unit: En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. 
Teckningskurs: Tio (10) kronor per unit, motsvarande fem (5) kronor per aktie.  

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
Teckningspost: Minsta teckningspost är 500 units.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 500 000 aktier samt 1 250 000 tecknings– 

optioner. Vid fulltecknad emission tillförs CombiGene 12 500 000 kronor före emissions-
kostnader och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 9 375 000 
kronor. 

Villkor för emissionen Bolaget har beslutat att lägsta belopp för att fullfölja emissionen är 7 500 000 kronor, 
vilket innebär att lägsta antal units som måste tecknas är 750 000.

Antal aktier innan emission: 8 844 000 aktier
CombiGenes värdering: 44 220 000 kronor (pre-money).
Notering på AktieTorget: CombiGenes aktie och teckningsoption är planerad att anslutas till AktieTorget. Första dag 

för handel i Bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget beräknas bli den 25 maj 
2015.

Teckningsåtaganden: CombiGene har erhållit teckningsåtaganden om 6 525 000 kronor, motsvarande cirka 52,2 
procent av emissionslikviden vid full teckning, exklusive eventuellt nyttjande av vidhäng-
ande teckningsoptioner.

Villkor för teckningsoptionen: En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen sju kronor 
och femtio öre (7,50). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av en (1) aktie vid ett 
av två fastställda tillfällen, varav det första tillfället äger rum från och med den 12 oktober 
2015 till och med den 21 oktober 2015 och det andra äger rum från och med den 8 februari 
2016 till och med den 17 februari 2016.

EPILEPSI FORSKNING INVESTERARE NYHETER PATENTERAD BEHANDLING



Styrelsens bedömning är att marknaden för Bolagets behand-
lingsmetod är global. CombiGene avser primärt att registrera 
sin produkt i geografiska nyckelområden såsom bland annat 
USA, Europa, Japan och Kina.

CombiGenes fokusområde är behandling av epilepsi. Som 
tidigare nämnts uppskattas ungefär en procent av världens 
befolkning (cirka 50-60 miljoner människor) ha diagnosen 
epilepsi. Enbart i Europa uppskattar Världshälsoorganisatio-
nen att kostnaden för epilepsi uppgår till uppskattningsvis  
20 miljarder EUR per år.1  Den globala försäljningen av epilepsi -
läkemedel uppgick under 2012 till cirka 3,4 miljarder USD.2 

Marknaden domineras av drygt 20 så kallade AED:er (anti 
epileptic drugs). UCB:s Keppra är störst följt av Glaxo-Smith 
Klines Lamictal. Ungefär 30 procent av alla epilepsipatienter 
svarar dock inte på befintliga AED:er. USA står för den största 
delen av omsättningen med cirka 55 procent av AED-mark-
naden. Utgående patent, med konsekvensen att generiska 
kopior trycker ner vinsten för de stora läkemedelsföretagen, 
är ett stort problem som gör att det i dagsläget finns en stor 
efterfrågan på utveckling inom AED-området.  

Det förutspås en årlig tillväxt om 3,9 procent på den globala 
epilepsimarknaden fram till 2019.3

Ungefär 60 miljoner människor i världen lider av epilepsi 
och epileptiska anfall. Ett epileptiskt anfall kan variera 
från hallucinationer till okontrollerat skakande och med-
vetslöshet. Upprepade anfall kan få allvarliga negativa 
effekter på den lidandes fysiska, sociala och psykiska 
välbefinnande och leda till social isolering, depression 
och ångest.

I nuläget behandlas epilepsi med läkemedel och i vissa 
fall med operation. Trots att det finns flera bra läkeme-
del på marknaden är det många patienter, uppskatt-
ningsvis 30-40 procent, som inte erhåller en tillfreds-
ställande effekt, och vid en operation tas en liten del av 
hjärnan bort vilket är förenat med stora risker. De läke-
medel som används idag verkar dessutom på hela det 
centrala nervsystemet och är så gott som alltid förenade 
med biverkningar. Följaktligen finns det ett stort behov 
av utveckling av nya behandlingsmetoder för epilepsi.

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom 
neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en 
behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig 
kunna förhindra epilepsianfall. Kortfattat kan Combi-
Genes behandlingsmetod beskrivas som att en samman-
sättning av terapeutiska gener injiceras i det drabbade 
området av patientens hjärna. Med andra ord behandlas 
enbart det drabbade området i hjärnan istället för, som 
med vanliga läkemedel, att läkemedlet distribueras till 
hela kroppen. CombiGenes behandlingsmetod är ett 
engångsingrepp och kan även ersätta de operationer där 
delar av hjärnan tas bort. 

Behandlingsmetoden bygger på forskning som genom-
förts av de välrenommerade forskarna David Woldbye 
och Merab Kokaia. David Woldbye är Associate Professor 

vid University of Copenhagen. Merab Kokaia är professor i 
neurofysiologi samt Director på Epilepsy Center, Depart-
ment of Clinical Sciences, Lunds Universitetssjukhus. 

Prekliniska djurstudier har visat att CombiGenes  
behandlingsmetod kan förhindra epilepsianfall och  
inte tycks ge några märkbara bieffekter. CombiGene 
genomför nu en emission för att ta nästa steg som blir 
att förbereda sig för att inleda fas I-studier.

Det känns oerhört spännande att få vara delaktig i 
utvecklingen av en banbrytande behandlingsmetod för 
patienter som idag inte erbjuds tillfredställande  
behandlingsalternativ. Tillsammans med vårt forskarlag 
besitter vi i CombiGenes ledning omfattande erfaren-
het av att driva läkemedelsutveckling och förstår även 
vikten av kontinuerlig dialog med de regulatoriska 
myndigheterna. Jag välkomnar dig härmed till att ta del 
av en spännande resa med den tydliga målsättningen att 
utveckla en behandlingsmetod som kan förbättra livet 
för miljontals människor världen över.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ) 

VD har ordet

Marknad

1 www.who.int/mental_health/neurology/epilepsy/euro_report.pdf.
2 http://www.epilepsyresearch.org.uk/new-drug-approvals-to-drive-3-9-cagr-in-epilepsy-market-says-gbi/ (26/9 2014).
3 http://www.marketresearch.com/GBI-Research-v3759/Epilepsy-Therapeutics-Major-Developed-AEDs-8076999/ (26/9 2014).
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Fr.v. Morten Albrechtsen (styrelseledamot), Merab Kokaia (forskare), Lars Thunberg (styrelseledamot), Per Ericsson (styrelseledamot),  
Arne Ferstad (styrelseordförande), David Woldbye (forskare). Vid fototillfället var Peter Nilsson (styrelseledamot) frånvarande.

David Woldbye Eskil Elmér Merab Kokaia

Styrelse och forskare

CombiGene har en Advisory Board, vars medlemmar har lång erfarenhet och kunskap  
inom Bolagets verksamhetsområde. I Bolagets Advisory Board ingår David Woldbye,  
Eskil Elmér och Merab Kokaia.
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Anmälningssedel för teckning av units i CombiGene AB.

Teckningstid: 8 april 2015 – 22 april 2015
Teckningskurs: 10,00 kronor per unit, motsvarande 5,00 kronor per aktie.  
 Varje unit består av två aktier samt en teckningsoption.
Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota
Likviddag: Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota

Fullständig information samt villkor framgår av memorandum utgivet i april 2015 av styrelsen i CombiGene AB. Vid en bedömning av bolagets framtida 
utveckling är det av vikt att också beakta relevanta risker. Varje investerare måste göra sin egen värdering av effekten av dessa risker genom att ta del av 
tillgänglig information kring detta. Memorandum finns att ladda ner från www.aktieinvest.se och www.combigene.com.

A. Undertecknad anmäler sig härmed för teckning enligt följande

B. Om tilldelning sker ska tilldelade units levereras till:

C. Namn- och adressuppgifter:

D. Skicka in din anmälan

stycken units i CombiGene AB till ovan angiven teckningskurs.
Minsta teckningspost är 500 units (motsvarande 5 000 kr).

eller

 VP-Konto:

0 0 0

Depå:

För- och efternamn/ Firmanamn:

Postadress:

Postnummer: Ort:

Ort och datum:

Undertecknas av ägare (i förekommande fall behörig firmatecknare eller förmyndare)

Bank/ Fondkommissionär:

Person-/ Organisationsnummer:

E-postadress:

Land:

Telefonnummer:

  OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller är ett investeringssparkonto  
 var vänlig kontakta din förvaltare för teckning av dessa units.

Undertecknad är medveten om samt medger att:
• Anmälan är bindande, dock kan ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel komma att lämnas utan avseende.
• Aktieinvest FK AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av units enligt de villkor som framgår av memorandum  
 utgivet i april 2015 av styrelsen i CombiGene AB.
• Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmält eller helt utebli.
• Personuppgifter som lämnas i samband med, eller i övrigt registreras med denna anmälan, behandlas av Aktieinvest FK AB för förberedelse  
 och administration av uppdraget. Uppgifterna kan även komma att behandlas och användas i samband med framtida utskick av  
 erbjudandehandlingar hos andra företag som Aktieinvest FK AB eller emittenten samarbetar med.
• Jag är medveten om att inget kundförhållande föreligger mellan Aktieinvest FK AB och tecknaren avseende denna teckning.
• Jag är medveten om att Aktieinvest FK AB inte kommer att bedöma om teckning av aktuellt instrument passar mig eller den jag tecknat för.

OBS! Om teckningen avser fler än 12 500 units ska kopia på giltig id-handling bifogas för att anmälningssedeln ska vara giltig.  
För juridisk person ska istället registreringsbevis som styrker firmateckningen, samt kopia på firmatecknares id-handling bifogas.

per post till: eller per fax till: eller scannad per e-post till:
Aktieinvest FK AB /Emittentservice +46 (0)8 5065 1701 emittentservice@aktieinvest.se
SE-113 89 Stockholm 

GombiGene AB Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden  
info@ combigene.com www.combigene.com


