
CombiGene noteras på AktieTorget  
måndagen den 25 maj 2015

PRESSMEDDELANDE

Styrelseordförande  
Arne Ferstad kommenterar:
Jag visste att CombiGene skulle uppfattas som en 
intressant investering men den kraftiga överteck-
ningen blev ändå något av en överraskning. Hela 
teamet i Bolaget ska nu arbeta för att uppfylla 
investerarnas förväntningar. Sedan tillträdet 1 mars 
har vår VD Bengt Westrin snabbt greppat tyglarna 
och kommit in i sitt nya uppdrag, men styrelsen 
kommer även fortsättningsvis ha ett starkt engage-
mang och följa verksamheten på nära håll. 

Om aktien och teckningsoptionen
Första dag för handel i Bolagets aktie och teck-
ningsoption på AktieTorget är 25 maj 2015. Handels-
beteckningen för aktien är COMBI med ISIN-kod 
SE0006504593 och för teckningsoptionen COMBI 
TO 1 med ISIN-kod SE0006510178.  
En teckningsoption berättigar till teckning av en (1) 
aktie till teckningskursen sju kronor och femtio öre 
(7,50). Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teck-
ning 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.

Lund den 21 maj 2015

Den 22 april avslutades teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission 
av units. Emissionen tecknades till cirka 61,7 MSEK, vilket motsvarar en tecknings-
grad om cirka 493 %. CombiGene tillfördes cirka 11 MSEK efter noterings- och  
emissionskostnader. Måndagen den 25 maj 2015 är första dag för handel i Bolagets 
aktie och teckningsoption på AktieTorget.

Kort om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neuro-
vetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlings-
metod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra 
epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidare-
utveckla 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.
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