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”Utveckling av nya behandlingsmetoder för  
neurologiska sjukdomar, med högre träff
säkerhet, bättre effekt och färre biverkningar”

EPILEPSI FORSKNING INVESTERARE NYHETER PATENTERAD BEHANDLING

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, men metoden kan ha po-
tential att utvecklas så att den även kan användas 
mot andra neurologiska sjukdomar. 

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund 
och bygger på forskningresultat från Lunds Uni-
versitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är 
publikt och är noterat på AktieTorget.  

www.combigene.com 
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”Nästa experimentella milstolpe 
blir i sommar då vi ska välja den 

vektor som en dag ska kunna 
användas på patienter”
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VD har ordet
Det är drygt ett år sedan jag fick erbjudandet att bli 
VD för CombiGene och jag har inte behövt ångra att 
jag tackade ja. CombiGene har allt en VD kan önska 
sig av ett litet biotechbolag. Ett tydligt medicinskt 
behov, en bottenplatta av starka akademiska 
resultat, godkända patent, vetenskapliga grundare 
som är engagerade och även lyhörda för skillnaden 
mellan grundforskning och produktutveckling, 
en stöttande och kompetent styrelse, samt en 
högspecialiserad och hårt arbetande CSO vid 
min sida. Till denna lista har vi senaste tiden även 
kunnat lägga de första resultaten på våra egna nya 
vektorer, som bekräftade deras funktionalitet och 
att vi är på rätt spår framåt. Nästa experimentella 
milstolpe blir i sommar då vi ska välja den vektor 
som en dag ska kunna användas på patienter. 

Ett annat glädjeämne är kontakten med 
aktieägarna, både i direkta möten och genom 
email. Oftast positiva, ibland kritiska, men alltid 

lika viktiga och ett sätt för mig att förstå de 
förväntningar som finns på bolaget. Vid senaste 
sammanräkningen hade bolaget över tolvhundra 
aktieägare, och den uppmärksamhet vi fått på 
bloggar och diskussionsforum är påfallande stor 
med tanke på att bolaget är litet och inte varit 
noterat mer än ungefär nio månader. Vi hoppas 
och tror att aktieägarna förblir vid vår sida, och får 
sällskap av ännu fler under 2016.

På styrelsens, grundarnas och mina egna vägnar 
tackar jag för förtroendet och passar även på att 
hälsa välkomna till årsstämman den 4 april i Lund.

Bengt Westrin
VD CombiGene AB (publ) 

EPILEPSI FORSKNING INVESTERARE NYHETER PATENTERAD BEHANDLING
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Styrelse

Född 1950, har bred erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsbranschen, inklu-
sive affärsutveckling och marknadsföring på internationell nivå. Han har varit 
ansvarig för Baxter Healthcares affärer i Norden och Beneluxländerna, President 
för EMEA Baxter Renal Division, chef för Baxters bioscience-affärer i Asien samt 
haft flera ledande positioner inom Baxters R&D. Han har även varit General Ma-
nager och Vice President på Pharmacia Corporation.

Aktieinnehav: 168 408

Född 1966, är en av medgrundarna av CombiGene och var även dess styrelseord-
förande under perioden aug 2013 till okt 2014. Han är utbildad civilekonom vid 
Stockholms Universitet och Lunds Universitet, samt styrelseordförande för ett 
antal bolag, bl a VA Automotive AB (publ) som är noterat på NASDAQ First North.

Aktieinnehav: 2 860 000 (närstående)

Född 1965, är verksam som advokat, främst med inriktning på immaterialrätt, på 
Advokatbyrån Gulliksson AB där han även ingår i ledningsgruppen sedan 2002. 
Dessförinnan ingick han i ledningsgruppen för patentbyrån Ström & Gulliksson 
AB sedan 1998.

Aktieinnehav: 40 000

Född 1964, har lång erfarenhet av CNS-läkemedelsutveckling inklusive läkemedel 
mot Alzheimers sjukdom (för bolaget Enkam), depression (Boehringer Ingelheim), 
missbruk (Nycomed/Saniona), smärtkontroll (Nycomed), sömnlöshet (Blake Insom-
nia Inc. / Sleep) och stroke (Boehringer Ingelheim, Enkam). Hans erfarenhet spänner 
från preklinisk och klinisk utveckling till regulatory affairs och kommersialisering, 
och den omfattar både biologiska produkter och småmolekyler.

Aktieinnehav: 26 000

Född 1970, är utbildad civilekonom och auktoriserad revisor som tidigare har varit 
delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revisionsbyrå AB. För närva-
rande är Peter Nilsson verksam som CFO i Rotorbulk-koncernen, vilken även är 
känd som Finja.

Aktieinnehav: 136 991 (närstående)

Arne Ferstad, Ordförande

Lars Thunberg

Per Ericsson

Morten Albrechtsen

Peter Nilsson
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Ledning och grundare

David Woldbye är Associate Professor vid University of Copenhagen där han bland 
annat leder en egen forskargrupp på Laboratory of Neural Plasticity Department 
of Neuroscience and Pharmacology. David var först i världen med att visa att 
signalsubstansen neuropeptid Y har antiepileptisk effekt i levande organismer.

Aktieinnehav: 216 000

David Woldbye

Merab Kokaia är professor i neurofysiologi samt Director på Epilepsy Center, De-
partment of Clinical Sciences, Lunds Universitetssjukhus. Kokaia har bland annat 
lett banbrytande studier i optogenetik och neurotrofiner i epilepsisammanhang. 
Kokaia står bakom patentresulterande upptäckter som gett upphov till företagen 
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) och MaasBiolab (USA).

Aktieinnehav: 432 000

Merab Kokaia

Född 1958, är VD i CombiGene sedan mars 2015. Han blev teknologie doktor på 
Lunds universitet 1991 och oavlönad docent 1999. Bengt har sedan 1991 skaffat 
sig omfattande erfarenhet från såväl startupbolag som större läkemedelsbolag 
och den spänner från produktutveckling och regulatoriska frågor till projekt-  
och företagsledning. Bengt har varit vice VD affärsutveckling på Camurus AB, 
VD för Lipopeptide AB, VD för AcuCort AB, samt VD och styrelseordförande för 
Idogen AB (publ).

Aktieinnehav: 109 286 (närstående)

Bengt Westrin, VD

Född 1981. PhD i hälso- och medicinsk vetenskap från Köpenhamns Universitet 
2015. Han har arbetat med NPY och genterapi med inriktning på hjärnsjukdomar 
sedan 2008 och har författat över 10 vetenskapliga artiklar med anknytning till 
ämnet. Casper har tidigare varit ansluten som gästforskare vid Lunds universitet 
och vid välrenommerade Massachusetts Institute of Technology (US).

Aktieinnehav: 6 240  

Casper René Götzsche, CSO 

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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CombiGenes medgrundare professor  
Merab Kokaia och hans medarbetare 

Rasmus Vighagen på Lund Universitet
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