THE GENE THERAPY EXPLORER

”Kapitalet från Horizon 2020 och den mycket
framgångsrika företrädesemissionen ger oss en
stark finansiell ställning och resurser att fortsätta
utvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01
med full kraft och utan dröjsmål”
Jan Nilsson, VD CombiGene AB (publ)

Delårsrapport
Januari - september 2018 för CombiGene AB (publ)

Delårsrapport januari - september 2018
för CombiGene AB (publ)
Tredje kvartalet juli - september 2018
• Nettoomsättning: 8 (0) TSEK
• Under perioden har bolaget tillgodoräknat sig
2 129 TSEK i intäkt från det inbetalade
EU-bidraget (Horizon 2020)

• Resultat efter finansiella poster: -5 828 (-2 815) TSEK
• Resultat per aktie: -0,30 (-0,17) SEK
Perioden januari - september 2018
• Nettoomsättning: 8 (3 000) TSEK
• Under perioden har bolaget tillgodoräknat sig

Aktien
Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till
51 593 476 st med kvotvärde om 0,10 SEK. Periodens
genomsnittliga antal aktier uppgår till 18 578 891.
Under tredje kvartalet uppgår genomsnittligt antal
aktier till 19 490 869 st. Aktierna som tecknades i
emissionen under perioden har ökat antalet aktier
med 34 395 650 st under perioden. Emissionen
registrerades av Bolagsverket den 19 oktober 2018.
Samtliga aktier är av samma slag och har samma
rösträtt.

Verksamheten under tredje
kvartalet 2018
• CombiGenes företrädesemission tecknas till

2 129 TSEK i intäkt från det inbetalade
EU-bidraget (Horizon 2020)

• Resultat efter finansiella poster: -9 987
(-5 665) TSEK

• Resultat per aktie: -0,54 (-0,37) SEK
• Likviditet vid periodens utgång: 16 569
(7 677) TSEK

• Soliditet vid periodens utgång: 48,81 (86,59) %
Intäkter och resultat
Bolaget har omsatt 8 (3 000) TSEK under perioden
januari-september. Föregående års omsättning om
3 000 TSEK, utgörs av en intäkt för en utlicensi
ering där köparen har förvärvat rätten att använda
Bolagets teknologi inom veterinärområdet. Övriga
rörelseintäkter om 2 129 (0) TSEK avser intäktsförd
del av erhållet bidrag från Horizon 2020. Rörelse
resultatet för perioden uppgår till -10 092 (-5 665)
TSEK. De huvudsakliga kostnaderna under perioden
har hänfört sig till forskning & utveckling, arvoden
till VD och konsulter.

148 procent. Genom företrädesemissionen
tillfördes Bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för
emissionskostnader vilka uppgick till ca 5,6 MSEK
• CombiGene erhåller en första delbetalning om
ca 1,5 miljoner euro från Horizon 2020
• Veterinärmedicinföretaget Panion Animal Health
AB rapporterar om säkerhetsstudie med hundar –
inga negativa observationer. Panions behandling
är baserad på den genterapeutiska teknologi som
CombiGene utvecklat och som CombiGene har
utlicensierat till Panion för användning inom det
veterinärmedicinska området

Väsentliga händelser efter
periodens utgång
• Extra bolagsstämma godkände villkoren i

företrädesemissionen avseende tecknings
optionerna som erhölls vederlagsfritt

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet för perioden januari-september uppgår
till 11 651 TSEK. Likviditeten vid periodens utgång
uppgår till 16 569 TSEK. Soliditeten uppgår till 49 %.
På rapportdagen var likviden från företrädes
emissionen inte inbetald utan den inbetalades
först den 22 oktober.
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CombiGene AB –
The Gene Therapy Explorer
CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva
genterapier för behandling av svåra sjukdomar
som idag saknar adekvata behandlingsalternativ.
Bolaget avser att i egen regi ta sina läkemedelskandidater genom preklinisk utveckling och initiala
kliniska studier för att därefter fortsätta utveckling
och kommersialisering i samarbete med andra
aktörer.
CombiGenes epilepsiprojekt
CombiGene har i prekliniska studier visat att
Bolagets läkemedelskandidat CG01 kan förhindra
epileptiska anfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på
att slutföra den avancerade processutvecklingen
av CG01 inklusive de regulatoriskt obligatoriska
biodistributions- och toxikologistudierna som är
nödvändiga för att kunna påbörja kliniska studier.
Behandlingsmetoden är baserad på en virusvektor
som kan leverera neuropeptid Y (NPY) och NPY-
receptorer till hjärnan och bygger på forsknings
resultat från Lunds universitet och Köpenhamns
Universitet.
Dynamisk forskningsmiljö
CombiGene finns på Medicon Village i Lund, en
dynamisk forskningsmiljö med nära band till såväl
Lunds universitet som forskningsbyn Ideon Science
Park. CombiGene söker aktivt nya utvecklings
projekt för att bredda sin verksamhet.
Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock
Market (tidigare AktieTorget) sedan 25 maj 2015.
www.combigene.com
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VD-ord
Årets tredje kvartal var mycket positivt för CombiGene. Låt mig börja med att rikta ett
varmt tack till alla aktieägare, gamla såväl som nya, för det förtroende ni visar CombiGene.
Den företrädesemission vi genomförde i september tillförde Bolaget 31 miljoner kronor
före emissionskostnader. Företrädesemission hade en teckningsgrad om cirka 148 procent,
vilket innebär att emissionsgarantierna inte behövts tas i anspråk.
I kvartalet fick CombiGene, efter det att vi uppfyllt
alla formella krav, också en första delbetalning om
1,5 miljoner euro från Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Totalt kommer
Horizon 2020 att satsa 3,36 miljoner euro på vårt
genterapiprojekt.
Stark finansiell ställning
Kapitalet från Horizon 2020 och den mycket framgångsrika företrädesemissionen ger oss en stark
finansiell ställning och resurser att fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 med full
kraft och utan dröjsmål. Konkret innebär detta att vi
under 2018 och 2019 tillsammans med vår partner
CGT Catapult kommer att utveckla tillverknings
metoden för CG01.
En ny fas i epilepsiprojektet
Under 2017 genomförde vi tre lyckosamma pre
kliniska studier med CG01 och under inledningen
av 2018 inledde vi ett samarbete med brittiska CGT
Catapult för att tillsammans med dem ta fram en
GMP-klassad tillverkningsmetod för CG01. Detta är
ett avancerat och i flera delar banbrytande arbete
– ingen har någonsin utvecklat en genterapi mot
epilepsi.
Utvecklingen av en tillverkningsmetod för en virus
vektor är en process som tar lång tid, men det kommer att finnas några tydliga milstolpar i projektet,
bland annat biodistributions- och toxikologistudier
som är planerade att initieras under nästa år. Vi
kommer inte att kunna presentera lika frekventa
milstolpar i projekt som vi gjorde under 2017/2018,
men detta innebär inte på något sätt att vi tappar
tempo i utvecklingsarbetet. Tvärtom – med kapitalet från företrädesemissionen och Horizon 2020
är CombiGene mycket väl rustat att driva projektet
framåt med full kraft.
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För att ge en löpande och detaljerad information om
vad som händer i CG01-projektet kommer vi i våra
kvartalsrapporter (med början i denna rapport)
att ha ett nytt avsnitt signerat Karin Agerman,
CombiGenes forsknings- och utvecklingschef. Karin
kommer där att redogöra hur CG01-projektet utvecklats i kvartalet. Vissa kvartal kommer innehålla
betydande milstolpar, i andra kvartal kommer nyheterna inte vara lika stora, men vår ambition är att
kontinuerligt ge Bolagets aktieägare en uppdaterad
bild av framstegen i projektet.
Stora investeringar i genterapi
Låt mig avsluta detta VD-ord med att konstatera
att genterapin verkligen är ett av läkemedelsindustrins allra hetaste områden. Bara under det första
halvåret i år uppgick de globala investeringarna i
genterapi till USD 5,8 miljarder!
Jan Nilsson
VD
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Några ord från vår forskningsoch utvecklingschef
CG01 – uppdatering
Den 1 augusti var det officiella startdatumet för vårt
samarbete med Horizon 2020, EU:s ramprogram
för forskning och utveckling. I kvartalet har vi
genomfört överföringen av alla specifikationer från
GeneDetect, som tillverkat CG01 för våra prekliniska
studier, till CGT Catapult. CGT Catapult har nu
implementerat samma analysmetoder som GeneDetect använde sig av och nästa steg är att vidare
utveckla analysmetoderna så att de är anpassade för
kommande GMP-tillverkning.
På EMA-mötet (European Medicines Agency) i juni
där vi deltog tillsammans med Panion fick vi rekommendation om att göra några smärre förändringar av
våra plasmider (ringformade DNA-molekyler). Detta
är nu genomfört och vi har fått bekräftat att det inte
påverkar produktionen av CG01.
Vi har i kvartalet också presenterat CG01-projektet
för ett antal intressanta potentiella samarbetspartners, bland annat på Nordic Life Science Days i
Stockholm.
Karin Agerman
Forsknings- och utvecklingschef
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Genterapi attraherar stort intresse
Genterapi är ett av de mest dynamiska områdena inom dagens läkemedelsutveckling.
Under inledningen av 2018 pågick 317 kliniska studier, varav 34 befann sig i fas III, den sista
kliniska fasen före marknadsgodkännande. Fokus för de kliniska studierna ligger på
onkologiska sjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar samt sjukdomar relaterade till det
centrala nervsystemet. Investeringarna i genterapi uppgick under det första halvåret
2018 till USD 5,8 miljarder.

Det stora intresset för genterapi från såväl forskare
som investerare förklaras av de unika fördelar som
genterapin erbjuder. För det första har genterapi
potentialen att behandla sjukdomar som idag saknar
adekvata behandlingsmetoder. För det andra kan
genterapin genom ett eller ett fåtal behandlingstillfällen erbjuda långvarig, eventuellt livslång effekt,
vilket ska jämföras med traditionella läkemedel som
ofta måste tas flera gånger om dagen livet ut.
FDA visar stor tilltro till genterapi
Att genterapi är ett av de intressantaste områdena
inom läkemedelsutveckling bekräftas också av de
senaste årens framgångar i USA. Den 30 augusti
2017 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för första gången ett genterapeutiskt
läkemedel för den amerikanska marknaden och
därefter har ytterligare genterapier godkänts. FDA
har också demonstrerat en stor tilltro till genterapi
genom att förenkla regelverket för denna typ av
läkemedel. CombiGene gör bedömningen att antalet
godkända genterapier kommer att öka snabbt under
de närmaste åren och bli ett etablerat behandlingsalternativ inom en rad områden.
Epilepsi – ett globalt problem
Epilepsi är ett stort globalt problem. Uppskattningar
visar att 0,6 till 0,8 procent av jordens befolkning
lider av sjukdomen. 2016 fanns det 5,7 miljoner dia
gnostiserade epilepsipatienter i USA, EU och Japan.
Cirka en tredjedel av dessa patienter svarar inte
på traditionell medicinsk behandling. Det är dessa
epileptiker som CombiGene avser att hjälpa med sin
läkemedelskandidat CG01.

kandidater för kirurgi. CombiGene gör bedömningen
att det är realistiskt att 10–20 procent av dessa
patienter skulle kunna behandlas med bolagets
läkemedelskandidat CG01. Om man antar att terapi
kostnaden per patient skulle kunna uppgå till USD
200 000, ger det en omsättning om mellan 280–560
miljoner euro. Motsvarande omsättningssiffror
globalt beräknas till 900-1800 miljoner euro.

CG01 – milstolpar
2016
• Första screeningstudie genomförd
• Val av slutgiltig läkemedelskandidat
2017
• Data från dos-responsstudie visar tydlig,
dosberoende anti-epileptisk effekt
• Preklinisk proof-of-concept-studie inleds
• Studie i mänsklig epileptisk hjärnvävnad
bekräftar att mänsklig hjärnvävnad tar upp
läkemedelskandidaten CG01
2018
• Finala data från den prekliniska proof-of-conceptstudien bekräftar positiva behandlingsresultat i
form av färre och kortare anfall
• CombiGene inleder samarbete med brittiska
CGT Catapult om att ta fram en GMP-klassad
tillverkningsmetod för CG01
• Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och
utveckling, anslår 3,36 miljoner euro för utveckling och kommersialisering av CG01

Enorm potential för CombiGene
Enbart i USA tillkommer ungefär 14 000 läkemedelsresistenta patienter med en fokal epilepsi (fokusindikation för CG01) varje år som skulle kunna var
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Finansiell information

Principer för Delårsrapportens upprättande

Likviditet och finansiering
Styrelsen bedömer att det kapital som tillförrdes
Bolaget vid den nyligen genomförda företrädesemissionen samt de medel som bolaget beviljats från
EU programmet Horizon 2020 är tillräckligt för den
kommande tolvmånadersperioden. Det totala anslaget från Horizon 2020 uppgår till 3,36 miljoner euro
varav ca 1,5 miljoner euro har utbetalts till Bolaget.
Styrelsen och företagsledningen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens långsiktiga
behov av finansiering.

CombiGene tillämpar årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
(K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.
Samma redovisningsprinciper har använts i denna
delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.
Granskning av revisor
Denna rapport har inte varit föremål för granskning
av bolagets revisorer.
Kommande finansiell rapport
Bokslutskommuniké januari - december 2018,
den 14 februari 2019.

Personal
Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång
uppgick till 1 (2), av vilka 1 (1) är kvinnor. Därtill kom
VD och en administrativ resurs som var anlitade som
konsulter.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Ett läkemedelsutvecklingsbolag av CombiGenes typ
kännetecknas av en hög operationell och finansiell
risk, och det finns många faktorer som negativt kan
påverka sannolikheten för kommersiell framgång.
De risker som i Bolagets nuvarande skede bedöms
som viktigast att beakta är risken för att CombiGenes
metod inte är säker eller inte är effektiv, samt risken
för att verksamheten inte kan få erforderlig finansiering. Under innevarande period har inga väsentliga
förändringar avseende dessa risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat.

Lund den 14 november 2018, CombiGene AB (publ)

Arne Ferstad
Ordförande

Lars Thunberg
Styrelseledamot

Susana Ayesa Alvarez
Styrelseledamot

Morten Albrechtsen
Styrelseledamot

Peter Nilsson
Styrelseledamot

Jan Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0) 46-275 60 10
E-post: jan.nilsson@combigene.com
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2018

2017

2018

2017

2017

juli - sept

juli - sept

jan – sept

jan – sept

jan – dec

8

0

8

3 000

3 000

2 129

450

2 179

450

450

-7 514

-2 618

-10 812

-7 301

-10 105

-556

-647

-1 467

-1 814

-2 303

-5 933

-2 815

-10 092

-5 665

-8 958

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Finansiellt netto

105

0

105

0

0

-5 828

-2 815

-9 987

-5 665

-8 958

-

-

-

-

-

-5 828

-2 815

-9 987

-5 665

-8 958

Resultat per aktie före utspädning

-0,30

-0,17

-0,54

-0,37

-0,54

Resultat per aktie efter utspädning

-0,30

-0,17

-0,54

-0,37

-0,54

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

19 490 869

16 522 230

18 578 891

15 630 559

15 853 473

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

19 490 869

16 522 230

18 578 891

15 630 559

15 853 473

Utestående antal aktier

51 593 476

16 522 230

51 593 476

16 522 230

16 522 230

Resultat efter finansiella poster
Skatter
Periodens resultat
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

2018

2017

2017

30 sept

30 sept

31 dec

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

1 558

1 224

1 224

Summa anläggningstillgångar

1 558

1 224

1 224

Övriga fordringar

33 420

2 423

1 997

Kassa och bank

16 569

7 677

4 918

49 989

10 100

6 915

51 547

11 324

8 139

1 720

1 652

1 652

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

3 439

0

0

Övrigt tillskjutet kapital

54 589

31 008

31 008

Annat eget kapital

Ej registrerat aktiekapital

-26 148

-17 190

-17 190

Årets resultat

-9 987

-5 665

-8 958

Summa eget kapital

23 614

9 805

6 512

Skulder
Kortfristiga skulder

27 933

1 519

1 627

Summa skulder

27 933

1 519

1 627

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 547

11 324

8 139
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Rapport i sammandrag över koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK
Ingående balans vid årets början
Nyemission

Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Annat
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa
eget kapital

1 652

0

31 008

-26 148

6 512

68

2 229

Emissionskostnader
Nyemission

3 439

Emissionskostnader

-267

-267

27 516

30 955

-5 897

Periodens resultat
Utgående balans

2 297

1 720

3 439

55 039

-5 897
-9 987

-9 987

-36 135

23 614

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2018

2017

2017

jan – sept

jan – sept

jan – dec

9 955

-6 768

-9 527

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-334

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 030

11 390

11 391

Periodens kassaflöde

11 651

4 622

1 863

4 918

3 055

3 055

16 569

7 677

4 918

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i TSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2018

2017

2018

2017

2017

juli - sept

juli – sept

jan – sept

jan – sept

jan - dec

8

0

8

3 000

3 000

2 129

450

2 179

450

450

-7 502

-2 618

-10 812

-7 287

-10 086

-556

-647

-1 467

-1 814

-2 303

-5 921

-2 815

-10 092

-5 651

-8 939

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Finansiellt netto
Resultat efter finansiella poster
Skatter
Periodens resultat

105

0

105

4

-24

-5 816

-2 815

-9 987

-5 647

-8 963

-

-

-

-

-

-5 816

-2 815

-9 987

-5 647

-8 963
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i TSEK

2018

2017

2017

30 sept

30 sept

31 dec

1 558

1 224

1 224

166

194

166

1 724

1 418

1 390

33 432

2 423

1 997

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Övriga fordringar
Kassa och bank

16 388

7 496

4 737

Summa omsättningstillgångar

49 820

9 919

6 734

SUMMA TILLGÅNGAR

51 544

11 337

8 124

Aktiekapital

1 720

1 652

1 652

Ej registrerat aktiekapital

3 439

0

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

4

4

4

411

77

77

Fritt eget kapital
Överkursfond

34 500

10 919

10 919

Balanserad förlust inklusive årets resultat

-16 448

-2 824

-6 140

Summa eget kapital

23 626

9 828

6 512

Kortfristiga skulder

27 918

1 509

1 612

Summa skulder

27 918

1 509

1 612

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

51 544

11 337

8 124

Skulder
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Rapport i sammandrag över moderbolagets förändringar i eget kapital

Belopp i TSEK
Ingående balans
vid årets början
Nyemission

Aktiekapital

Ej regi
strerat
aktie
kapital

1 652

0

Reservfond

Fond för
utvecklingsutgifter

4

77

68

Överkursfond

Balanserat
resultat inkl
periodens
resultat

Summa
eget kapital

10 919

-6 140

6 512

2 229

Emissionskostnader
Nyemission

3 439

Emissionskostnader
Avsättning till fond för
utvecklingsutgifter

-267

-267

27 516

30 955

-5 897

-5 897

334

Periodens resultat
Utgående balans

1 720

3 439

4

411

2 297

34 950

-334

0

-9 987

-9 987

-16 461

23 626

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i TSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2018

2017

2017

jan –sept

jan - sept

jan - dec

9 955

-6 754

-9 514

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-334

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 030

11 390

11 391

Periodens kassaflöde

11 651

4 636

1 877

Likvida medel vid periodens början

4 737

2 860

2 860

16 388

7 496

4 737

Likvida medel vid periodens slut

D el årsrappor t januari - september 2018 f ör CombiG ene AB (publ)

13

Nyckeltal för koncernen
Belopp i TSEK

2018

2017

2017

jan –sept

jan - sept

jan - dec

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,54

-0,37

-0,54

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,54

-0,37

-0,54

Finansiella nyckeltal

Eget kapital per aktie, kr

0,46

0,59

0,39

48,81

86,59

80,00

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

18 578 891

15 630 554

15 853 473

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

18 578 891

15 630 554

15 853 473

Utestående antal aktier

51 593 476

16 522 230

16 522 230

Soliditet, %

Aktiekapitalets utveckling

År

Händelse

1990

Nybildning

Totalt aktie
kapital (kr)

Förändring
(kr)

Antal
aktier

Förändring
aktier

Kvotvärde
(kr)

50 000

50 000

500

500

100,00

1997

Fondemission

100 000

50 000

1 000

500

100,00

2010

Nyemission

102 600

2 600

1 026

26

100,00

2013

Nyemission

143 600

41 000

1 436

410

100,00

2014

Fondemission

574 400

430 800

5 744

4 308

100,00

2014

Nyemission

604 400

30 000

6 044

300

100,00

2014

Split 1 000:1

604 400

0

6 044 000

6 037 956

0,10

2014

Nyemission

884 400

280 000

8 844 000

2 800 000

0,10

2015

Nyemission

1 134 400

250 000

11 344 000

2 500 000

0,10

2015

Nyemission

1 138 197

3 797

11 381 970

37 970

0,10

2016

Nyemission

1 180 159

41 962

11 801 590

419 620

0,10

2017

Nyemission

1 652 223

472 064

16 522 230

4 720 637

0,10

2018

Nyemission

1 719 783

67 560

17 197 826

675 596

0,10

2018

Nyemission

5 159 348

3 439 565

51 593 476

34 395 650

0,10

Vid periodens utgång

1 719 783

51 593 476

0,10

Den vid den 30 september 2018 pågående nyemissionen (34 395 650 aktier enligt ovan)
har registrerats av Bolagsverket den 19 oktober 2018.

14

D el årsrappor t januari - september 2018 f ör CombiG ene AB (publ)

Teckningsoptionsprogram 2016

Teckningsoptionsprogram 2018

Bolaget har genom sitt dotterföretag CombiGene
Personal AB ställt ut 290 000 teckningsoptioner till
ledande befattningshavare i CombiGene AB (publ).
Optionsinnehavarna äger för varje teckningsoption
rätt att, under perioden 7 maj 2019 till och med den
21 maj 2019, teckna 1,85 aktier i Bolaget till en teckningskurs om 5,98 kronor. CombiGene Personal AB
har härutöver möjlighet att ställa ut ytterligare
63 760 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna medför en utspädning av
ägandet när kursen på aktien överstiger optionernas
lösenpris. Det föreligger ingen utspädningseffekt
under perioden.

I samband med nyemissionen under hösten 2018
har bolaget utfärdat 6 879 130 teckningsoptioner
där varje teckningsoption berättigar till teckning av
en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 % av ett volymvägt genomsnitt av
handelskursen för Bolagets aktier på den handelsplats där Bolagets aktier handlas under perioden
från och med den 15 augusti 2019 till och med den
28 augusti 2019. Teckningskursen kan dock inte
understiga 2,00 kronor per aktie eller överstiga
2,50 kronor per aktie.

The CG01 project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 823282
The content of this report reflects only the Companys view. The Commission are not
responsible for any use that may be made of the information.
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För många drabbade
finns ingen hjälp. Ännu.
Detta vill vi ändra på. Vi är i utvecklingsfasen av
en världsledande behandlingsmetod mot epilepsi.
Potentialen är enorm, utsikterna är goda.
För väldigt många människor.

GombiGene – the gene therapy explorer

www.combigene.com

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

