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CombiGene AB:s styrelse beslutade idag att avstämningsdagen för utdelningen av 
det helägda dotterbolaget Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB) ska 
vara 30 september 2016.
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Läs även MER FRÅN BOLAGET, 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

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, men metoden kan ha 
potential 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 Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är 
publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Arne Ferstad, styrelseordförande
Tel: 072 - 206 97 25
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s  
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Bengt Westrins försorg, för offentliggörande  
den 7 september 2016.

Beslutet möjliggjordes av att Bolagsverket den 30 
augusti godkände namnändringen m fl ändringar 
som krävs för att dela ut dotterbolaget som ett pu-
blikt bolag. Dotterbolaget heter nu sålunda Panion 
Animal Health AB, och adressen till dess hemsida är 
från och med idag www.panion-animalhealth.com.

Ytterligare information angående avstämningsdag 
och utdelning presenteras på respektive bolags 
hemsida i en uppdaterad version av dokumentet 
”Information till aktieägare angående utdelningen 
av Panion Animal Health AB”. 

Om Panion Animal Health AB 
Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB) är för 
närvarande ett helägt dotterbolag till CombiGene AB 
och grundades i juli 2015 med syftet att utveckla och 
kommersialisera den veterinärmedicinska tillämp-
ningen av CombiGene AB:s teknologi. På CombiGene 
AB:s årsstämma 4 april 2016 beslöts att detta dotter-
bolag ska delas ut till CombiGene AB:s aktieägare. 
Målsättningen är att under 2016 ansöka om notering 
av CombiGene Vet AB:s aktie på lämplig handelsplats. 
www.panion-animalhealth.com. 
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