
CombiGene: Kommande presentationer 
under första delen av hösten

ETT NYHETSBREV FRÅN COMBIGENE
MER FRÅN BOLAGET –

Redan tisdagen 25 augusti, alltså före detta nyhets-
brev, var det dags för VD Bengt Westrin att byta 
sommarkläderna mot slips och kostym och låta sig 
intervjuas av Nigel Borshell på PharmaVentures i 
Oxford. Intervjun kommer att sändas ut via Pharma-
Television (www.pharmatelevision.com) någon gång 
i september och läggs då även upp på CombiGenes 
website.

Investerarpresentationer i AktieTorgets regi sker  
sedan tre gånger under september, där Bengt 
Westrin presenterar tillsammans med grundarna, 
David Woldbye respektive Merab Kokaia.

• Göteborg 2 september. Investerarträff arrangerad
av InWest Corporate Finance i samarbete med Aktie-
Torget. Radisson Blu Hotel kl 18.00. Mer info på 
www.aktietorget.se/Torgdagar/150902%20Gbg.pdf 

• Stockholm 17 september. Investerarfrukost
arrangerad av Aktietorget i samarbete med 
Financial Hearings. Operaterassen kl 08.15. 
Mer info på www.aktietorget.se/Torgdagar/
Sthlm2015-09-17.pdf 

• Uppsala 17 september. Investerarträff arrange-
rad av Aktietorget i samarbete med Frischenfeldt 
konsult. Salagatan 18A kl 18.00. Mer info kommer 
senare på www.aktietorget.se 

Den 15-16 oktober avhålls Medicon Weekend på 
hemmaplan i Lund, med presentationer, debatter, 
workshops samt montrar med ca 50 bolag varav 
CombiGene är ett. För mer information, se www.
mediconvillage.se/sv/events/medicon-weekend. 

Därutöver kommer Merab Kokaia att hålla en  
presentation på 31st International Epilepsy  
Congress i Istanbul 5-9 september (www.epilepsyis-
tanbul2015.org) även om detta föredrag inte kommer 
att handla om CombiGenes projekt.

Lund den 28 augusti 2015

CombiGenes presentationer för första delen av hösten har nu schemalagts och 
omfattar bl a tre investerarträffar i AktieTorgets regi, den 3 respektive 17 september.

www.combigene.com
CombiGene AB (publ) Medicon Village, SE-223 81 Lund, Sweden  

info@ combigene.com

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 hjärn-
relaterade sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon 
Village i Lund och bygger på forskningresultat från Lunds 
universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är noterat 
på AktieTorget. www.combigene.com

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Bengt Westrin, VD
Tel: 070 – 265 48 62
E-post: bengt.westrin@combigene.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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