
7

CombiGene AB (publ)
Årsredovisning 2017 för

”Data från CombiGenes prekliniska proof-
of-concept-studie (långtidsstudien) … visar 
att CG01 gör att de epileptiska anfallen i 
behandlingsresponsiva djur blir såväl färre 
som kortare. Det har i studien inte heller 
förekommit några observerade biverkningar.”
Jan Nilsson, VD CombiGene AB (publ) 

Org nr: 556403-3818

U T V E C K L I N G  A V  G E N T E R A P I B E H A N D L I N G A R  M O T  E P I L E P S I



Human expression-studien bekräftar 
att tekniken att administrera vår 
läkemedelskandidat fungerar i 
mänsklig vävnad. Den mänskliga 
vävnad som använts i studien kommer 
från epilepsipatienter som är resistenta 
mot traditionell medicinering – just den 
patientgrupp som CombiGene initialt 
avser att behandla med CG01. 

Om CombiGene AB (publ)
CombiGene är den enda noterade genterapibolaget i Sverige. Vi ligger i forskningens 
framkant inom genterapi med en teknologiplattform som har potentialen att hjälpa 
många människor till ett bättre liv genom bota diverse neurologiska och psykiatriska 
kroniska sjukdomar. För närvarande ligger vårt fokus på svårbehandlad epilepsi.

Vad är epilepsi?
Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst. Det kan vara en dispo-
sition som är medfödd eller till följd av en skada. Det innebär att de ibland under 
oprovocerade eller kända utlösande förhållanden får epileptiska anfall.

Anfallen kan förekomma olika alltifrån ett eller ett par anfall under hela livet 
till flera anfall varje dag. Epileptiska anfall orsakas av övergående störningar i 
hjärnans nervceller. Följden blir ett epileptiskt anfall, vars utseende avgörs av var i 
hjärnan urladdningen uppstår. Epileptiska anfall börjar alltid mycket plötsligt. De 
varar från sekunder till minuter och slutar av sig själva. Oftast är medvetandet mer 
eller mindre påverkat under anfallet.

Källa: Svenska Epilepsiförbundet | epilepsi.se
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VD har ordet
Under 2017 tog CombiGenes forskning och utveckling betydande steg framåt med tre viktiga och 
lyckosamma studier. Långtidsstudien bekräftade att vår läkemedelskandidat CG01 har just de 
antiepileptiska effekt vi förväntar oss och human expression studien visade att läkemedelskan-
didaten kan tas upp av mänsklig epileptisk hjärnvävnad. Under avslutningen av året inledde vi 
även slutförhandlingar med den brittiska organisationen CGT Catapult avseende processutveck-
ling och tillverkning av material till en klinisk fas I/IIa-studie och under första kvartalet 2018 slöts 
avtalet mellan CombiGene och CGT Catapult. 

Under inledningen av 2017 genomförde vi en fram-
gångsrik dos-responsstudie på vår läkemedelskan-
didat CG01. Det positiva resultatet från denna studie 
innebar att vi kunde gå vidare med den mycket 
viktiga prekliniska långtidsstudien.

Långtidsstudien visar positiva  
effekter i form av färre anfall
Data från CombiGenes prekliniska proof-of-con-
cept-studie (långtidsstudien), som är vår viktigaste 
prekliniska studie hittills, visar att läkemedelskan-
didaten CG01 har tydliga antiepileptiska effekter. 
Studien visar att CG01 gör att de epileptiska anfallen 
i behandlingsresponsiva djur blir såväl färre som kor-
tare. Det har i studien inte heller förekommit några 
observerade biverkningar.

De positiva slutgiltiga resultaten från vår långtids-
studie kommer inte som någon överraskning, men 
är trots det mycket glädjande och innebär att vi tagit 
ytterligare ett steg på vägen mot färdigt läkemedel. 

Human expression studien  
bekräftar att mänskliga hjärnceller 
tar upp CombiGenes läkemedels
kandidat CG01
CombiGene genomförde i samarbete med lektor  
David Woldbye vid Köpenhamns Universitet och pro-
fessor Merab Kokaia vid Lunds Universitet en så kall-
ad ”human expression studie”, dvs en studie i mänsklig 
epileptisk hjärnvävnad. Detta var den första studien i 
mänsklig vävnad som genomförts med CombiGenes 
läkemedelskandidat CG01. Studien visar att den tera-
peutiska genen i CG01 uttrycks i mänsklig epileptisk 
hjärnvävnad, dvs att cellerna faktiskt tar emot genen. 
Studien bekräftar därmed att tekniken att adminis-
trera vår läkemedelskandidat fungerar i mänsklig 
vävnad. Den mänskliga vävnad som använts i studien 
kommer från epilepsipatienter som är resistenta mot 
traditionell medicinering – just den patientgrupp som 
CombiGene initialt avser att behandla med CG01. 

Värdefulla synpunkter från FDA
Vi har under året också haft möte med FDA, den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten, som gav oss 
många värdefulla synpunkter som vi kommer att 
beakta i de kommande toxikologistudierna.

Avtal med Cell and  
Gene Therapy Catapult
Under inledningen av januari 2018 slöt CombiGene  
avtal Gene Therapy Catapult (CGT Catapult) avse-
ende utveckling av tillverkningsmetod för CG01. 
Avtalet är en betydande milstolpe i vårt epilepsi-
projekt och ett viktigt steg mot kommande kliniska 
prövningar. Avtalet med CGT Catapult innebär att vi 
kommer samarbeta i ett projekt med målsättning-
en att gemensamt utveckla tillverkningsprocesser 
för CG01. Samarbetets slutprodukt är en komplett 
och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra 
det möjligt för oss att gå vidare till kommersiell 
GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. 

Utöver CGT Catapults kompetens inom en rad 
avgörande områden som utveckling av tillverknings-
processer och regulatoriskt stöd erbjuder de oss möj-
ligheten att teckna sig för de individuella utvecklings-
stegen ett i taget. Från finansiellt perspektiv och från 
ett finansieringsperspektiv är detta mycket attraktivt 
för ett litet genterapibolag som CombiGene.

Forskning på högsta  
internationella nivå
Att vår forskning håller högsta internationella nivå 
bekräftades under året genom det Seal of Excellen-
ce vi erhöll från Horizon 2020, EU:s ramprogram 
för forskning och innovation. Som en konsekvens av 
detta tilldelades vi även 500 000 kronor av Vinnova. 
Även vårt internationella nätverkande bekräftar att 
CombiGene har ett gott renommé och att vårt namn 
är betydligt mer känt bland de stora internationella 
aktörerna nu jämfört med för ett år sedan.
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”Fokus för vårt utvecklingsarbete 
under 2018 kommer helt naturligt 
ligga på epilepsiprojektet … men vi 
kommer också fortsatt arbeta med 
affärsutveckling med ambitionen att 
bredda vår portfölj inom genterapi”

Med blicken framåt
Under 2018 kommer vi att fortsätta vårt intensi-
va utvecklingsarbete och tillsammans med CGT 
Catapult utveckla en tillverkningsmetod som 
kommer göra det möjligt för oss att gå vidare till 
kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska 
försök. Utvecklingen av tillverkningsmetod för CG01 
kommer med all sannolikhet ta hela 2018 i anspråk 
och kliniska prövningar kommer tidigast att kunna 
påbörjas under 2019.

Genterapi är ett mycket dynamiskt utvecklingsom-
råde. För CombiGene är det därför mycket viktigt att 
vi fortsätter att delta i den vetenskapliga diskussio-
nen, presentera vår teknologi och vårt kunnande 
samt följa och utvärdera nya trender och regler 
som kan vara relevanta för vårt bolag. Vi har redan 
goda kontakter med ett antal viktiga internationella 
aktörer och har som ambition att stärka vår position 
ytterligare under 2018.

Fokus för vårt utvecklingsarbete under 2018 kom-
mer helt naturligt ligga på epilepsiprojektet och 
utveckling av vår läkemedelskandidat CG01, men vi 
kommer också fortsatt arbeta med affärsutveck-
ling med ambitionen att bredda vår portfölj inom 
genterapi. 

Det känns också mycket bra att kunna konstatera att 
vi under året fått ett flertal bevis på att CombiGe-
nes virtuella organisation fungerar. Vårt samarbete 
med världsledande forskare som professor Merab 
Kokaia och docent David Woldbye och deras team 
har gjort att CombiGene levererat resultat på en 
mycket högre nivå än vad Bolagets storlek egentli-
gen motiverar.

Fortsatt finansiering
Att utveckla läkemedel är ett tids- och kapitalkrä-
vande arbete. Under första kvartalet 2017 genom-
förde CombiGene företrädesemission med motivet 
att skapa finansiella förutsättningar att genomföra 
den långtidsstudie som avslutades under årets sista 
kvartal. 

Den företrädesemission som genomfördes under pe-
rioden 12 februari – 28 februari 2018 hade som motiv 
att skapa finansiella förutsättningar att genomföra 
nästa steg i utvecklingen av en fungerande terapi 
mot svårbehandlad epilepsi. Emissionen tecknades 
till 22,5 procent tillförde bolaget 2,3 MSEK före 
emissionskostnader, cirka 0,3 MSEK. 

Låt mig rikta ett stort och varmt tack till de aktieäga-
re som varit med i CombiGenes senaste emissioner. 
Ert stöd är enormt viktigt för CombiGenes fortsatta 
resa. På kort sikt får det begränsade deltagandet i 
den senaste emissionen ingen praktisk betydelse. 
CombiGenes verksamhet fortsätter som planerat. 
På lite längre sikt kommer vi att behöva tillföra bola-
get mer kapital. 

Självfallet har vi lärt oss mycket av den senaste 
emissionen och jag är övertygad om att när vi åter-
kommer är det med ett erbjudande som är attraktivt 
för marknaden. Min tro på CombiGene som bolag 
och på framtiden för genterapin är orubbad.

Jan Nilsson 
VD
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Aktiekapitalets utveckling

Belopp i TSEK 2017 2016 2017 2016
okt - dec okt - dec jan - dec jan - dec

Finansiella nyckeltal
Resultat per aktie före utspädning, kr -0,20 -0,21 -0,54 -0,74
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,20 -0,21 -0,54 -0,74
Eget kapital per aktie, kr 0,39 0,35 0,39 0,35
Soliditet, % 80,00 83,62 80,00 83,61
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 16 522 230 11 801 593 15 853 473 11 728 159
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 16 522 230 11 801 593 15 853 473 11 728 159
Utestående antal aktier 16 522 230 11 801 593 16 522 230 11 801 593

Nyckeltal

Datum
Aktiekapitalets utveckling 
och antalet aktier Kvotvärde

Förändring  
antal aktier

Förändring av 
aktiekapitalet

Totalt  
aktiekapital

1990-10-03 Nyemission vid bolagsbildning 100,00 500 50 000 50 000
1997-03-05 Fondemission 100,00 500 50 000 100 000
2010-09-17 Nyemission 100,00 26 2 600 102 600
2013-11-26 Nyemission 100,00 410 41 000 143 600
2014-08-15 Fondemission 100,00 4 308 430 800 574 400
2014-08-15 Nyemission 100,00 300 30 000 604 400
2014-11-21 Split 1 000:1 0,10 6 037 956 0 604 400
2014-11-21 Nyemission 0,10 2 800 000 280 000 884 400
2015-04-27 Nyemssion 0,10 2 500 000 250 000 1 134 400
2015-11-20 Nyemission 0,10 37 970 3 797 1 138 197
2016-03-03 Nyemission 0,10 419 623 41 962 1 180 159
2017-03-09 Nyemission 0,10 4 720 637 472 064 1 652 223

Vid årets utgång 0,10 16 522 230 1 652 223

Angivna datum ovan avser den dag vilken nyemissionerna har registrerats av Bolagsverket.

En aktie i CombiGene AB har ett kvotvärde om 0,10 (0,10) kr. Antalet aktier uppgår till 16 522 230  
(11 801 593) och aktiekapitalet är 1 652 223 (1 180 159) kr. Samtliga aktier har samma röstvärde.

Bolaget har genom CombiGene Personal AB ställt ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare i CombiGene 
AB (publ) vilka ger rätt till teckning av maximalt 230 000 aktier i CombiGene AB (publ). Optionsinnehavarna äger för 
varje teckningsoption rätt att, under perioden 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019, teckna en ny aktie i Bolaget till 
en teckningskurs om 10,53 kronor. CombiGene Personal AB har härutöver möjlighet att ställa ut ytterligare 63 760 
tecknings optioner.

Teckningsoptionerna medför en utspädning av ägandet när kursen på aktien överstiger optionernas lösenpris.  
Det föreligger ingen utspädningseffekt per räkenskapsårets utgång.
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En del av CombiGenes behandling – ökat uttryck av NPY och Y2 minskar överdriven frisättning  
av glutamat (vilket är orsaken till epileptiska anfall) och minskar därmed antalet epilepsianfall.

Med genterapiteknologi kan man föra in 
fungerande gener i patientens celler i syfte att 

ersätta defekta eller saknade gener eller – som 
i CombiGenes metod – för att stärka viktiga 

funktioner i specifika gener.

För många drabbade  
finns ingen hjälp. Ännu.

www.combigene.com Årsredovisning 2017 för CombiGene AB (publ)  7



Vårt samarbete med världsledande forskare 
som professor Merab Kokaia och docent David 

Woldbye och deras team har gjort att CombiGene 
levererat resultat på en mycket högre nivå än vad 

Bolagets storlek egentligen motiverar

Merab Kokaia tillsammans med  
Masters-studenten Rasmus Vighagen. 
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Styrelsen och verkställande direktören för CombiGene AB (publ) avger härmed årsredovisning 
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017.

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla 
och kommersialisera genterapi för behandling av 

neurologiska och psykiatriska sjukdomar, och därmed 
förenlig verksamhet.

Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning tkr 3 000 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster tkr -8 963 -8 681 -6 469 -961 -27
Balansomslutning tkr 8 124 4 884 10 957 6 247 640
Soliditet % 80 84 94 91 94
Resultat per aktie Kr -0,54 -0,74 -0,61 -0,16 -18,80
Eget kapital per aktie kr 0,39 0,35 0,90 0,64 416,85

Flerårsöversikt koncernen 2017 2016 2015
Nettoomsättning tkr 3 000 0 0
Resultat efter finansiella poster tkr -8 958 -8 666 -6 471
Balansomslutning tkr 8 139 4 889 10 959
Soliditet % 80 83 94

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning
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Första kvartalet
• Fokus på epilepsiprojektet. Under årets första 

kvartal låg fokus på att driva CombiGenes epilepsi-
projekt. 

• Företrädesemission. I januari beslöt styrelsen att 
föreslå en företrädesemission och en extra bolags-
stämma hölls den 24 januari. Stämman beslutade 
i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen var 
garanterad till 80,5 procent och vid teckningsti-
dens utgång kunde konstateras att emissionen var 
kraftigt övertecknad. Bolaget tillfördes cirka 14,2 
miljoner före emissionskostnader. I samband med 
företrädesemissionen genomfördes ett stort antal 
informationsmöten i samarbete med bland annat 
Aktiespararna och AktieTorget.

• Resultat från dos-responsstudien. Under kvartalet 
fick bolaget, som väntat, resultatet av dos-re-
sponsstudien som visade att bolagets läkeme-
delskandidat har en dosberoende antiepileptisk 
effekt. Baserat på denna information kunde den 
sista planeringen genomföras för att kunna initiera 
en långtidsstudie hos Professor Merab Kokaia vid 
Lunds Universitet.

• Licensavtal. Bolaget har under perioden fakturerat 
3 000 TSEK för en s.k. ’signing fee’ enligt det avtal 
som slutits med Panion Animal Health AB.

Andra kvartalet
• Fokus på epilepsiprojektet. Under årets andra 

kvartal låg fokus på att driva CombiGenes epilep-
siprojekt. Efter att ha fått det slutgiltiga resultatet 
från dos-responsstudien som slutför-des under 
första kvartalet 2017 initierade CombiGene under 
inledningen av april den planerade prekliniska 
långtidsstudien av Bolagets läkemedelskandidat 
för behandling av epilepsi.

• Årsstämman i CombiGene AB (publ). Årsstämman 
som hölls den 9 maj 2017 fastställde resultat- och 
balansräkning samt beslutade att ingen utdelning 
ska lämnas för räkenskapsåret 2016. Styrelseleda-
möterna och verkställande direktören beviljades 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Vid stämman 
omvaldes Arne Ferstad, ordförande; Morten Al-
brechtsen, ledamot; Peter Nilsson, ledamot; Lars 
Thunberg, ledamot samt nyvaldes Susana Ayesa 
Alvarez, ledamot.

• Internationella kontakter. CombiGene fortsatte 
under kvartalet att bygga upp sitt internationella 
nätverk, bland annat genom deltagande i två kon-
ferenser, ”Gene Therapy for Rare Disorders” i april i 
Boston och i världens största partneringmöte ”Bio 
International Convention” i San Diego i juni.

• CombiGene erhöll ”Seal of Excellence”. Den 15 juni 
tilldelade EU:s forsknings- och utvecklings-pro-
gram Horizon 2020 CombiGenes epilepsiprojekt ett 
”Seal of Excellence” – en kvalitets-stämpel på först-
klassiga innovationer som är värda att investera i.

Tredje kvartalet
• Fokus på epilepsiprojektet. Under årets tredje 

kvartal låg fokus på att driva CombiGenes epi-
lepsiprojekt. Den prekliniska långtidsstudien av 
Bolagets läkemedelskandidat CG01 för behandling 
av epilepsi har fortsatt under kvartalet och förvän-
tas vara klar tidigare än beräknat med preliminära 
data under sista kvartalet 2017. Arbetet med att 
välja GMP-tillverkare för processutveckling och 
framtagning av material för kliniska studier liksom 
valet av partner för att genomföra de regulatoriska 
toxikologistudier som FDA och EMA rekommende-
rar har avancerat i kvartalet. 

• Möte med amerikanska läkemedelsmyndigheten. 
CombiGene har haft ett pre-IND-möte (investi-
gational new drug application) med amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA för att presentera 
Bolagets utvecklingsprogram.

• Utvärdering av eventuellt nytt projekt initierad. 
CombiGene har i kvartalet initierat en studie för 
att avgöra om Bolagets teknologi kan användas 
vid behandling av ytterligare en sjukdom i centrala 
nervsystemet.

• Nordic Life Science-dagarna (NLS). CombiGenes 
styrelseordförande och VD deltog på NLS-dagarna 
i Malmö. Huvudsyftet var att presentera Bolaget 
och fortsätta diskussioner med representanter för 
Big Pharma. Flera intressanta kontakter knöts.

• Cell & Gene Meeting arrangerat av ARM. CombiGe-
nes VD deltog på ett möte arrangerat av Alliance 
for Regenerative Medicine och träffade flera po-
tentiella partner. Som rubriken antyder var detta 
möte specifikt inriktat på bolag som utvecklar cell- 
och genterapi. CombiGene erhöll 500 000 kronor 
av Vinnova. CombiGene tilldelades 500 000 
kronor från Vinnova som en konsekvens av det Seal 
of Excellence som bolagets epilepsiprojekt fick av 
Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och 
innovation.

• Förtydligande av licensavtal. Licensavtalet mellan 
CombiGene AB och Panion Animal Health AB 
förtydligades under inledningen av juli avseende 
skrivningar kring ersättningsnivåer till Panion vid 
ett eventuellt återtagande av licensen från Combi-
Genes sida.

Väsentliga händelser
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I samband med noteringsemissionen i april föränd-
rades ägarförhållandena i bolaget. Enligt utdrag
från den aktiebok, som för bolagets räkning förs
av Euroclear, så hade bolaget vid räkenskapsårets
utgång 1305 st aktieägare. 

Största ägare var kapitalförsäkringsbolaget Försäk-
rings AB Skandia med 22,38% av aktierna, av vilka 
81,29% hänför sig till medgrundaren och styrelse-
ledamoten Lars Thunberg. 

Ägarförhållande

Bolagsstämman har att behandla följande:
 balanserat resultat 2 822 997
 tillförd överkursfond 10 918 673
 årets resultat -8 962 596

4 779 074

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande:
 överföres till balanserade vinstmedel 4 779 074

4 779 074

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- 
och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Förslag till resultatdisposition

Fjärde kvartalet
• Initiala data från CombiGenes prekliniska proof-of-

concept-studie (långtidsstudien) visar att Combi-
Genes läkemedelskandidat CG01 har antiepilep-
tiska effekter. I studien har man kunnat konstatera 
att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behand-
lade djur blir färre än i kontrollgruppen. Finala 
data från studien beräknas vara klara under första 
kvartalet 2018. 

• Initiala data från den första studien med CG01 i 
vävnad från patienter med epilepsi visar att den 
terapeutiska genen i CG01 uttrycks i mänsklig 
epileptisk hjärnvävnad, dvs att cellerna faktiskt 
tar emot genen. Studien är därmed ytterligare en 
indikation på att GC01 har potential att bli en viktig 
del i behandlingsarsenalen för de epilepsi-patienter 
som det idag saknas verksamma läkemedel för.

Väsentliga händelser  
efter årets utgång
• Den 12 januari 2018 tillkännagav CombiGene och 

Cell and Gene Therapy Catapult att de båda orga-
nisationerna kommer att samarbeta i ett projekt 
för att utveckla tillverkningsprocesser för Com-

biGenes läkemedelskandidat CG01. Samarbetet 
syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig 
tillverkningsmetod som kommer göra det möj-
ligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell 
GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. 

• Styrelsen i CombiGene AB beslutade den 22 janua-
ri om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 
MSEK. Det kapital som tillförs Bolaget skall främst 
användas till att finansiera de första delarna av 
utvecklingen av tillverkningsprocessen för läke-
medelskandidaten CG01 i samarbete med Cell and 
Gene Therapy Catapult (CGT Catapult).

• Företrädesemission som genomfördes under 
perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades 
till 22,5 procent. Emissionen tillförde bolaget 2,3 
MSEK före emissionskostnader, cirka 0,3 MSEK.

• Efter genomförd företrädesemission tillfördes 
bolaget ca 2 miljoner efter emissionskostnader, 
vilket belopp styrelsen bedömer vara tillräckligt 
rörelsekapital för innevarande år. Ytterligare 
kapitaltillskott genom nyemission kommer dock 
att behövas innan bolaget når positivt kassaflöde.
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Koncernens resultaträkning 

(kr) Not 2017 2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 000 000 0
Övriga rörelseintäkter 450 000 0
Summa rörelsens intäkter 3 450 000 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -10 105 463 -7 250 020
Personalkostnader 4 -2 302 559 -1 416 386
Summa rörelsens kostnader 12 408 022 8 666 406

Rörelseresultat 8 958 022 8 666 406

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 0 121
Räntekostnader -111 -91
Summa finansiella poster 111 30

Resultat efter finansiella poster 8 958 133 8 666 376

Skatt på årets resultat 6 0 0

ÅRETS RESULTAT 8 958 133 8 666 376
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Koncernens balansräkning  

TILLGÅNGAR  (kr) Not 20171231 20161231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7
Patent 1 223 800 1 223 800

1 223 800 1 223 800

Summa anläggningstillgångar 1 223 800 1 223 800

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 9
Kundfordringar 1 500 000 466 405
Övriga fordringar 410 490 466 405
Förutbetalda kostnader 86 692 144 050

1 997 182 610 455

Kassa och bank 4 918 183 3 054 899

Summa omsättningstillgångar 6 915 365 3 665 354

SUMMA TILLGÅNGAR 8 139 165 4 889 154

EGET KAPITAL OCH SKULDER  (kr) Not 20171231 20161231

Eget kapital 10
Aktiekapital 1 652 223 1 180 159
Övrigt tillskjutet kapital 31 008 390 20 089 717
Annat eget kapital -17 190 383 -8 524 007
Årets resultat -8 958 133 -8 666 376

Summa eget kapital 6 512 097 4 079 493

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 513 465 282 399
Skatteskuld 12 947 0
Övriga skulder 56 140 52 035
Upplupna kostnader 11 1 044 516 475 227

1 627 068 809 661

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 139 165 4 889 154
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Förändring av eget kapital – koncernen

Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

 kapital 
Annat eget 

kapital Årets resultat
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 1 180 159 20 089 717 -8 524 007 -8 666 376 4 079 493
Nyemission 472 064 13 689 847 14 161 911
Emissionskostnader -2 771 174 -2 771 174
Resultatdisposition -8 666 376 8 666 376 0
Årets resultat -8 958 133 -8 958 133

Belopp vid årets utgång 1 652 223 31 008 390 17 190 383 8 958 133 6 512 097
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Koncernens kassaflödesanalys

(kr) Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelsen
Rörelseresultat -8 958 022 -8 666 406

Erhållna räntor 0 121
Erlagda räntor -111 -91
Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

8 958 133 8 666 376

Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -1 386 727 -258 570
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 817 407 116 367
Förändring av rörelsekapital 569 320 142 203

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 527 453 8 808 579

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningtsillgångar 0 -77 300

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 77 300

Finansieringsverksamheten
Nyemission 11 390 737 2 863 076
Inbetalda teckningsoptionspremier 0 151 600
Utdelning 0 -534 324

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 390 737 2 480 352

Årets kassaflöde 1 863 284 6 405 527

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 3 054 899 9 460 426
Förändring av likvida medel 1 863 284 -6 405 527
Utgående likvida medel 4 918 183 3 054 899
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Moderbolagets resultaträkning

 (kr) Not 2017 2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 000 000 0
Övriga rörelseintäkter 450 000 0
Summa rörelsens intäkter 3 450 000 0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -10 086 475 -7 185 146
Personalkostnader 4 -2 302 559 -1 416 386
Summa rörelsens kostnader 12 389 034 8 601 532

Rörelseresultat 8 939 034 8 601 532

Resultat från finansiella investeringar 5
Resultat från andelar i koncernföretag -23 451 -79 618
Ränteintäkter 0 121
Räntekostnader -111 -91
Summa finansiella poster 23 562 79 588

Resultat efter finansiella poster 8 962 596 8 681 120

Skatt på årets resultat 6 0 0

ÅRETS RESULTAT 8 962 596 8 681 120
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TILLGÅNGAR (kr) Not 20171231 20161231

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 7
Patent 1 223 800 1 223 800

1 223 800 1 223 800

Finansiella anläggningstillgångar 8
Andelar i koncernföretag 166 262 189 713

166 262 189 713

Summa anläggningstillgångar 1 390 062 1 413 513

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 9
Kundfordringar 1 500 000 0
Övriga fordringar 410 490 466 405
Förutbetalda kostnader 86 692 144 050

1 997 182 610 455

Kassa och bank 4 736 921 2 859 649

Summa omsättningstillgångar 6 734 103 3 470 104

SUMMA TILLGÅNGAR 8 124 165 4 883 617

Moderbolagets balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  (kr) Not 20171231 20161231

Eget kapital 10

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 652 223 1 180 159
Reservfond 3 500 3 500
Fond för utvecklingsutgifter 77 300 77 300

1 733 023 1 260 959

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 822 997 8 683 003
Överkursfond 10 918 673 2 821 114
Årets resultat -8 962 596 -8 681 120

4 779 074 2 822 997

Summa eget kapital 6 512 097 4 083 956

Kortfristiga skulder 11
Leverantörsskulder 513 465 282 399
Skatteskuld 12 947 0
Övriga skulder 56 140 52 035
Upplupna kostnader 1 029 516 465 227

1 612 068 799 661

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 124 165 4 883 617

Moderbolagets balansräkning
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Förändring av  
eget kapital

Aktie 
kapital Reservfond

Fond för 
utveck

lings 
utgifter

Balanserat 
resultat

Överkurs
fond

Årets  
resultat

Belopp vid årets ingång 1 180 159 3 500 77 300 2 821 114 8 683 003 -8 681 120
Nyemission 472 064 13 689 847
Emissionskostnader -2 771 174
Resultatdisposition 1 883 -8 683 003 8 681 120
Årets resultat -8 962 596

Belopp vid årets utgång 1 652 223 3 500 77 300 2 822 997 10 918 673 8 962 596

Förändring av eget kapital – moderbolaget
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(kr) Not 2017 2016

De löpande verksamheten

Rörelsen
Rörelseresultat -8 939 034 -8 610 532

Erhållna räntor 0 121
Erlagda räntor -111 -91
Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 8 939 145 8 601 502

Förändring av rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -1 384 727 -258 570
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder 812 407 107 930
Förändring av rörelsekapital 574 320 150 640

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 513 465 8 752 142

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningtsillgångar 0 -77 300
Investeringar i dotterföretag 0 -550 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 627 300

Finansieringsverksamheten
Nyemission 11 390 737 2 863 076

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 390 737 2 863 076

Årets kassaflöde 1 877 272 6 516 366

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början 2 859 649 9 376 015
Förändring av likvida medel 1 877 272 -6 516 366
Utgående likvida medel 4 736 921 2 859 649

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella 
rapporter. 

Redovisningsvaluta

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och 
beloppen anges i kr om inget annat anges. 

Koncern

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och 
de dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller 
indirekt innehar mer än 50% av rösterna eller på an-
nat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncern-
redovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden 
vilket innebär att eget kapital som fanns i dotter-
företagen vid förvärvstidpunkten elimineras i sin 
helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom 
endast den del av dotterföretagens eget kapital som 
tillkommit efter förvärvet.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver 
delas, i förekommande fall, upp i eget kapital och 
uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförlig 
till årets bokslutsdispositioner ingår i årets resultat. 
Den uppskjutna skatteskulden redovisas som avsätt-
ning, medan resterande del tillförts koncernens eget 
kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 
beräknas till 22%.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar med tillägg för utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt even-
tuell tilläggsköpeskilling. Om det koncernmässiga 
anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i 
förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets net-
totillgångar, redovisas skillnaden som koncernmäs-
sig goodwill. Detta värde skrivs av koncernmässigt 
under beräknad nyttjandeperiod.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Andelar i koncernföretag

I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag 
initialt till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar 
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hän-
förliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider 
och aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. 
Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisa-
de värdet skrivs andelarna ned till det verkliga vär-
det om värdenedgången kan antas vara bestående.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indi-
rekta metoden, vilket innebär att nettoresultatet 
har justerats för transaktioner som inte medfört 
in- eller utbetalningar under perioden, samt för 
eventuella intäkter och kostnader som hänförs till 
investerings- eller finansieringsverksamhetens kas-
saflöden. I likvida medel ingår kassa och bank samt i 
förekommande fall kortfristiga placeringar.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Egenutvecklade immateriella  
anläggningstillgångar

Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiverings-
modellen som immateriell anläggningstillgång då 
följande kriterier är uppfyllda: 
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att  

färdigställa tillgången, 
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller  

använda tillgången, 
• det är sannolikt att tillgången kommer att generera 

intäkter eller leda till kostnadsbesparingar, 
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad imma-
teriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgif-
ter som krävs för att tillgången ska kunna användas 
på det sätt som företagsledningen avsett. Internt 
upparbetade immateriella tillgångar skrivs av först 
när tillgången tas i bruk.
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Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i 
form av värdepapper redovisas till anskaffningsvär-
det, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 
Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintres-
sen i övriga företag där verkligt värde är lägre än det 
redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet 
om värdenedgången kan antas vara bestående.
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsva-
rar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade 
med den effektivränta som beräknats vid anskaff-
ningstillfället.

Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka 
inte utgör en del i ett säkringsförhållande som 
redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, 
redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet.
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade 
inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har om-
räknats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan 
anskaffningsvärde och balansdagens värde har 
redovisats i resultaträkningen. I den mån fordringar 
och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats 
omräknas de till terminskurs.  

Avskrivning

Avskrivning av bolagets immateriella anläggnings-
tillgångar kommer att påbörjas först när tillgångar 
tillgången tas i bruk. Någon avskrivning har därför 
inte skett under året.

Nedskrivningar 

Aktiverade utvecklingsutgifter som ännu inte tagits 
i bruk samt tillgångar där det finns en indikation 
om en värdenedgång prövas avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Överstiger tillgångens bokförda 
värde dess återvinningsvärde skrivs tillgången ner 
till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som 
det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de 
uppskattade framtida betalningar som tillgången 
genererar. Nedskrivningar redovisas över resulta-
träkningen. 

Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt 
och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av 
samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till 
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som aviserats 
och med stor sannolikhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, 
redovisas även därmed sammanhängande skatte-
effekter i resultaträkningen. Skatt redovisas direkt 
mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster 
som redovisas direkt mot eget kapital. Uppskjuten 
skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 
alla väsentliga temporära skillnader som uppkom-
mer mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran 
avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning 
det är troligt att avdraget kan avräknas mot över-
skott vid framtida beskattning. 

Ersättningar till anställda  pensioner 

Koncernens pensionsplaner för ersättning efter 
avslutad anställning utgörs av avgiftsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till en separat juridisk 
enhet. När avgiften är betalad har företaget inga 
ytterligare förpliktelser. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Koncernen Moderbolaget
Arvode till revisor 2017 2016 2017 2016

exset Revision Hässleholm AB
Revisionsuppdrag 78 820 50 000 62 820 50 000
Övriga uppdrag 15 000 0 15 000 0
Summa 93 820 50 000 77 820 50 000

Koncernen Moderbolaget
Medelantal anställda 2017 2016 2017 2016

Män 2 1 2 1
Kvinnor 1 0 1 0

Summa 3 1 3 1

Företagsledningen 2017 2016
Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelsen 1 4 0 5
VD och övriga företagsledningen 0 1 0 1

Summa 1 5 0 6

Koncernen
Löner och andra ersättningar m m 2017 2016

Löner och  
ersättningar

Sociala  
kostnader

Löner och  
ersättningar

Sociala  
kostnader

Styrelse och verkställande direktör 2 565 813 13 825 1 813 986 13 725
(varav pensionskostnader) (0) (0)

Övriga anställda 1 635 363 648 175 994 264 392 730
(varav pensionskostnader) (108 064) (53 369)

Summa 2 808 250 406 455 2 808 250 406 455

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Not 3 Externa kostnader

Not 4 Personalkostnader

Företagsledningen gör uppskattningar och anta-
ganden om framtiden. Dessa uppskattningar kom-
mer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som kan komma 
att leda till risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder är främst 
värdering av bolagets anläggningstillgångar.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att 
tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. 
Finns en indikation så beräknas tillgångens återvin-
ningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verk-
liga värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet. 
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Moderbolaget
Löner och andra ersättningar m m 2017 2016

Löner och  
ersättningar

Sociala  
kostnader

Löner och  
ersättningar

Sociala  
kostnader

Styrelse och verkställande direktör 2 565 813 13 825 1 813 986 13 725
(varav pensionskostnader) (0) (0)

Övriga anställda 1 635 363 648 175 994 264 392 730
(varav pensionskostnader) (108 064) (53 369)

Summa 2 808 250 406 455 2 808 250 406 455

Specifikation av löner och ersättningar till 
ledande befattningshavare under 2016

Lön och andra 
ersättningar Förmåner Pension Totalt

Arne Ferstad Styrelseordförande 308 514 0 0 308 514
Morten Albrechtsen Styrelseledamot 57 824 0 0 57 824
Per Eriksson Styrelseledamot 44 000 0 0 44 000
Peter Nilsson Styrelseledamot 72 824 0 0 72 824
Lars Thunberg Styrelseledamot 57 824 0 0 57 824
Jan Nilsson VD 150 000 0 0 150 000
Bengt Westrin Tidigare VD 1 123 000 0 0 1 123 000

Totalt 1 813 986 0 0 1 813 986

Av ovanstående ersättningar till styrelse och verkställande direktör avser 1 769 986 kr ersättningar som fakturerats 
och redovisas som Övriga externa kostnader.
Bolagets nuvarande verkställande direktör har ett avtal innebärande att han äger rätt till en bonus om 350 tkr om han 
kvarstår vid sin tjänst till den 19 februari 2017.

Av ovanstående ersättningar till styrelse och verkställande direktör avser 2 521 813 kr ersättningar som fakturerats  
och redovisas som Övriga externa kostnader.

Specifikation av löner och ersättningar 
till ledande befattningshavare under 2017

Lön och andra 
ersättningar Förmåner Pension  Totalt

Arne Ferstad Styrelseordförande 498 756 0 0 498 756
Morten Albrechtsen Styrelseledamot 57 824 0 0 57 824
Per Eriksson Styrelseledamot 11 000 0 0 11 000
Susana Ayesa Alvarez Styrelseledamot 33 000 0 0 33 000
Peter Nilsson Styrelseledamot 58 100 0 0 58 100
Lars Thunberg Styrelseledamot 57 133 0 0 57 133
Jan Nilsson VD 1 850 000 0 0 1 850 000

Totalt 2 565 813 0 0 2 565 813

Not 4 Personalkostnader (forts)
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Moderbolaget
Resultat från andelar i koncernföretag 2017 2016

Nedskrivning -23 451 -79 618

Summa 23 451 79 618

Not 6 Skatt

Koncernen Moderbolaget
Skatt på årets resultat 2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt 0 0 0 0
Uppskjuten skatt 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Teoretisk skatt
Redovisat resultat före skatt -8 958 133 -8 666 376 -8 962 596 -8 681 120
Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % 1 970 789 1 906 603 1 971 771 1 909 846

Avstämning av redovisat skatt
Ej avdragsgilla kostnader -10 850 -17 690 -10 850 -17 690
Ej skattepliktiga intäkter 0 27 0 27
Avdrag för kostnader som ej ingår  
i det redovisade resultatet 609 658 62 501 609 658 62 501
Effekt av ej värderade underskottsavdrag -2 569 597 -1 951 441 -2 570 579 -1 954 684

Summa 0 0 0 0

Utgående ej värderade skattemässiga  
underskott uppgår till 30 939 936 19 242 033 30 920 948 19 225 783

Not 5 Resultat från finansiella investeringar

Not 7 Immateriella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
Patent 2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 223 800 1 146 500 1 223 800 1 146 500
Årets anskaffningar 0 77 300 0 77 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 223 800 1 223 800 1 223 800 1 223 800

Redovisat värde 1 223 800 1 223 800 1 223 800 1 223 800
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 269 331 300 000
Årets anskaffningar 0 769 331
Avgår genom utdelning 0 -800 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 269 331 269 331

Ingående ackumulerade nedskrivningar -79 618 -217 152
Årets förändring -23 451 137 534
Utgående ackumulerade nedskrivningar 103 069 79 618

Redovisat värde 166 262 189 713

Not 9 Förutbetalda kostnader

Koncernen Moderbolaget
Förutbetalda kostnader 2017 2016 2017 2016

Hyra 30 000 30 000 30 000 30 000
Försäkringar 5 000 5 000 5 000 5 000
Övrigt 51 692 109 050 51 692 109 050

Summa 86 692 144 050 86 692 144 050

Not 10 Eget kapital

Datum
Aktiekapitalets utveckling 
och antalet aktier Kvotvärde

Förändring  
antal aktier

Förändring av 
aktiekapitalet

Totalt  
aktiekapital

1990-10-03 Nyemission vid bolagsbildning 100,00 500 50 000 50 000
1997-03-05 Fondemission 100,00 500 50 000 100 000
2010-09-17 Nyemission 100,00 26 2 600 102 600
2013-11-26 Nyemission 100,00 410 41 000 143 600
2014-08-15 Fondemission 100,00 4 308 430 800 574 400
2014-08-15 Nyemission 100,00 300 30 000 604 400
2014-11-21 Split 1 000:1 0,10 6 037 956
2014-11-21 Nyemission 0,10 2 800 000 280 000 884 400
2015-04-27 Nyemssion 0,10 2 500 000 250 000 1 134 400
2015-11-20 Nyemission 0,10 37 970 3 797 1 138 197
2016-03-03 Nyemission 0,10 419 623 41 962 1 180 159
2017-03-09 Nyemission 0,10 4 720 637 472 064 1 652 223

Vid årets utgång 0,10 16 522 230 1 652 223
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Forts not 10 Eget kapital

Not 11 Upplupna kostnader

Not 12 Väsentliga händelser efter årets utgång

Koncernen Moderbolaget
Upplupna kostnader 2017 2016 2017 2016

Personalrelaterade kostnader 140 116 88 197 140 116 88 197
Arvoden 904 400 387 030 889 400 377 030

Summa 1 044 516 475 227 1 029 516 465 227

Angivna datum avser den dag vilken nyemissionerna har registrerats av Bolagsverket.

En aktie i CombiGene AB har ett kvotvärde om 0,10 (0,10) kr. Antalet aktier uppgår till 16 522 230  
(11 801 593) och aktiekapitalet är 1 652 223 (1 180 159) kr. Samtliga aktier har samma röstvärde.

Bolaget har genom CombiGene Personal AB ställt ut teckningsoptioner till ledande befattningshavare i CombiGene 
AB (publ) vilka ger rätt till teckning av maximalt 230 000 aktier i CombiGene AB (publ). Optionsinnehavarna äger för 
varje teckningsoption rätt att, under perioden 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019, teckna en ny aktie i Bolaget till 
en teckningskurs om 10,53 kronor. CombiGene Personal AB har härutöver möjlighet att ställa ut ytterligare 63 760 
tecknings optioner.

Teckningsoptionerna medför en utspädning av ägandet när kursen på aktien överstiger optionernas lösenpris.  
Det föreligger ingen utspädningseffekt per räkenskapsårets utgång.

Den 12 januari 2018 tillkännagav CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult att de båda organisationerna 
kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocesser för CombiGenes läkemedelskandidat CG01. 
Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för 
CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. 

Styrelsen i CombiGene AB beslutade den 22 januari om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK. Det kapital 
som tillförs Bolaget skall främst användas till att finansiera de första delarna av utvecklingen av tillverkningsprocessen 
för läkemedelskandidaten CG01 i samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult).

Företrädesemission som genomfördes under perioden 12 februari – 28 februari 2018 tecknades till 22,5 procent. 
Emissionen tillförde bolaget 2,3 MSEK före emissionskostnader, cirka 0,3 MSEK.

Efter genomförd företrädesemission tillfördes bolaget ca 2 miljoner efter emissionskostnader, vilket belopp styrelsen 
bedömer vara tillräckligt rörelsekapital för innevarande år. Ytterligare kapitaltillskott genom nyemission kommer dock 
att behövas innan bolaget når positivt kassaflöde.
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Arne Ferstad Morten Albrechtsen Susana Ayesa Alvarez
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Peter Nilsson Lars Thunberg Jan Nilsson
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 april 2018.

Fatima Smiding Thomas Axelsson
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Underskrifter
Lund 12 april 2018
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i CombiGene AB, Organisationsnummer 5564033818

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för CombiGene AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 9-28 
i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern-
redovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revi-
sorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. Den andra informa-
tionen återfinns på sidorna 1-8 samt 31-39. Det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvar för den andra 
informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även 
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt be-
dömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor-
tera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
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koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund 
i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns  
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisning-
en, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rätt visande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen i enheterna 
eller affärs aktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för CombiGene AB för år 
2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvän-
diga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon  
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet  
mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om försla-
get är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenska-
perna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdel-
ser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Hässleholm den 12 april 2018    

Fatima Smiding 
Auktoriserad revisor

Thomas Axelsson 
Auktoriserad revisor
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Styrelse, ledande befattnings
havare och revisor
Styrelse

Namn Befattning Födelseår Invald
Innehav  

(antal aktier)
Arne Ferstad Ordförande 1950 2014 235 770
Lars Thunberg Ledamot 1966 2006 3 006 466
Susana Ayesa Alvarez Ledamot 1970 2017 0
Morten Albrechtsen Ledamot 1964 2014 36 400
Peter Nilsson Ledamot 1970 2014 191 787

Enligt CombiGenes bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst 
tio suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Styrel-
sen har säte i Lunds kommun. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Arne Ferstad (Född 1950)

Uppdrag och invald: Styrelseordförande, invald 2014. 

Arbetslivserfarenhet: Arne har bred erfarenhet inom bioteknik- och läkeme-
delsbranschen, inklusive affärsutveckling och marknadsföring på internationell 
nivå. Han är verkställande direktör och Director för Ankor Consultants Ltd och 
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 Manager och Vice President på Pharmacia Corporation.

Andra pågående styrelseuppdrag:

Bolag Position
Ankor Consultants LTD Director
CombiGene Personal AB Styrelseordförande
Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Styrelseledamot
PEPTONIC medical AB (publ) Styrelseledamot
Cline Scientific Ab Styrelseledamot

Bolag Position
AroCell AB (publ) Styrelseordförande/styrelseledamot
Aggancio Research AB Styrelseordförande
Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelseordförande
Panion Animal Health AB Styrelseledamot
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Styrelseledamot

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren:

Ägande av bolag (tio procent eller mer): Ankor Consultants Ltd.

Direkt och indirekt innehav i CombiGene:  235 770 aktier.
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Lars Thunberg (Född 1966)

Uppdrag och invald: Styrelseledamot, invald 2006. 

Arbetslivserfarenhet: Lars är en av medgrundarna av CombiGene och var 
även dess styrelseordförande under perioden augusti 2013 till oktober 2014. Han 
är utbildad civilekonom vid Stockholms Universitet och Lunds Universitet, samt 
styrelseordförande för ett antal bolag, däribland VA Automotive i Hässleholm AB 
som är noterat på Nasdaq First North Stockholm

Bolag Position
VA Components i Hässleholm AB Styrelseordförande
Lidhs Verktygsindustri Aktiebolag Styrelseordförande
VA Automotive i Hässleholm AB Styrelseordförande
Camito Sweden AB Styrelseordförande
Panion Animal Health AB Styrelseordförande
Högskolan i Kristianstad Holding AB Styrelseledamot
VA Engineering i Hässleholm AB Styrelseledamot
SwePart verktyg i Tyringe AB Styrelseledamot
M & L Industriförvaltning AB Styrelseledamot
CombiGene Personal AB Styrelseledamot
Hardmesch AB Styrelsesuppleant

Bolag Position
Moderna Verktyg i Söderköping AB Styrelseordförande
aXimed AB (publ) Styrelseordförande
aXichem AB (publ) Styrelseordförande/styrelseledamot
VA Automation i Hässleholm AB Styrelseordförande/styrelseledamot
VA International AB Styrelseordförande/styrelseledamot
Veal Fastigheter i Tyringe AB Styrelseordförande
ViscoSens AB Styrelseledamot
Stockaby Affärsutveckling AB Styrelseledamot

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren:

Ägande av bolag (tio procent eller mer): CombiGene AB, Panion Animal Health AB och  
M & L Industriförvaltning AB.

Direkt och indirekt innehav i CombiGene: 3 006 466 aktier via bolag.

Andra pågående styrelseuppdrag:
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Susana Ayesa Alvarez (Född 1970)

Peter Nilsson (Född 1970)

Uppdrag och invald: Styrelseledamot, invald 2017. 

Arbetslivserfarenhet: Susana Ayesa Alvarez, Fil. Dr. organisk kemi vid Stock-
holms universitet, med lång och bred erfarenhet från läkemedelsbranschen. Su-
sana har arbetat på stora läkemedelsbolag som Pharmacia & Upjohn, Johnson & 
Johnson och på större Biotechbolag som Medivir AB. Hon har en gedigen erfaren-
het av preklinisk läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling men har också 
som styrelseledamot erfarenhet av klinisk utveckling och kommersialisering.

Uppdrag och invald: Styrelseledamot, invald 2014. 

Arbetslivserfarenhet: Peter är utbildad civilekonom och auktoriserad revisor 
som tidigare har varit delägare samt affärsområdeschef på Mazars SET Revi-
sionsbyrå AB. För närvarande är han verksam som CFO i Rotorbulk-koncernen, 
vilken även är känd som Finja. 

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren:  Styrelseledamot i Medivir AB (2013-2016)

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren: Inga

Ägande av bolag (tio procent eller mer): Inga

Direkt och indirekt innehav i CombiGene:  Äger inga aktier i CombiGene AB.

Ägande av bolag (tio procent eller mer): PN Finanskonsult AB.

Direkt och indirekt innehav i CombiGene: 191 787 aktier via bolag.

Andra pågående styrelseuppdrag: Inga

Andra pågående styrelseuppdrag:

Bolag Position
Åhus Åkeri AB Styrelseordförande
PN Finanskonsult AB Styrelseledamot
VA Automotive i Hässleholm AB Styrelseledamot
CombiGene Personal AB Styrelsesuppleant
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Morten Albrechtsen (Född 1964)

Uppdrag och invald: Styrelseledamot, invald 2014. 

Arbetslivserfarenhet: Morten har lång erfarenhet av CNS-läkemedelsutveck-
ling inklusive läkemedel mot Alzheimers sjukdom och depression (för bolaget 
Enkam), Parkinsons sjukdom (Boehringer Ingelheim), smärtkontroll (Nycomed), 
sömnlöshet (Blake Insomnia Inc.) 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.

Andra pågående styrelseuppdrag:

Bolag Position
Appium Partners P/S Styrelseledamot
Pulmotrance ApS Styrelseledamot
Innovavision ApS Styrelseledamot
Innocc ApS Styrelseledamot
Komplementar Appium Partners IVS Styrelseledamot

Bolag Position
Suma Care ApS Styrelseordförande
SMW Holding ApS Styrelseordförande
Norma A/S Styrelseordförande
Norma AB Styrelseledamot
Cartificial A/S Styrelseledamot
Medicometrics ApS Styrelseledamot
Angio ApS Styrelseledamot
SEMA ApS Styrelseledamot
Zleepax Europe ApS Styrelseledamot
Zleepax ApS Styrelseledamot
MICROW ApS Styrelseledamot
Enkam Pharmaceuticals A/S Styrelseledamot
Panion Animal Health AB Styrelseledamot

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren:

Ägande av bolag (tio procent eller mer): RetiCare IVS.

Direkt och indirekt innehav i CombiGene: 36 400 aktier. 
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Ledande befattningshavare

Namn Befattning Födelseår Anställd Innehav (antal aktier)
Jan Nilsson Verkställande direktör 1949 2016 25 000
Casper René Götzsche FoU-chef 1981 2015 6 240

Jan Nilsson (Född 1949)

Casper René Götzsche (Född 1981)

Uppdrag och invald: Verkställande direktör sedan 2016. 

Arbetslivserfarenhet: Jan utsågs till verkställande direktör i CombiGene den 1 
oktober 2016. Han har en lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedels-
företag som från bioteknikföretag. Han har även varit verksam inom flera olika 
områden inom läkemedelsindustrin såsom läkemedelsutveckling, försäljning och 
marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång 
erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både 
offentliga och privata företag. 

Uppdrag och invald: FoU-chef sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet: PhD i hälso- och medicinsk vetenskap från Köpenhamns 
Universitet 2015. Casper har arbetat med NPY och genterapi med inräkning på 
hjärnsjukdomar sedan 2008 och har författat över tio vetenskapliga artiklar med 
anknytning till ämnet. Han har tidigare varit ansluten som gästforskare vid Lunds 
Universitet och vid välrenommerade Massachusetts Institute of Technology. 

Casper René Götzsche avslutade sin anställning i Bolaget november 2017

Bolag Position
CanImGuide Therapeutics AB Styrelseledamot
Urbicum Ledningskonsult AB Styrelseledamot

Bolag Position
NeuroVive Pharmaceutical AB Styrelseledamot
Lipopeptide AB Styrelseledamot

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren:

Avslutade styrelseuppdrag under de senaste fem åren: Inga

Ägande av bolag (tio procent eller mer): Urbicum Ledningskonsult AB.

Direkt och indirekt innehav i CombiGene: 25 000 aktier 120 000 teckningsoptioner.

Ägande av bolag (tio procent eller mer): RetiCare IVS.

Direkt och indirekt innehav i CombiGene: 8 736 aktier samt 30 000 teckningsoptioner.

Andra pågående styrelseuppdrag:

Andra pågående styrelseuppdrag: Inga
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Övriga upplysningar  
avseende styrelse och ledande  
befattningshavare
Lars Thunberg var styrelseordförande i Moderna 
Verktyg i Söderköping AB som gick i konkurs den 
16 mars 2012. Konkursen avslutades den 25 juni 
2013. Arne Ferstad var verkställande direktör i det 
personliga konsultföretaget Ankor Consultants 
BVBA (Belgien) som likviderades i september 2014 
på grund av att konsultföretagets verksamhet flyt-
tades till London, Storbritannien. Morten Albrecht-
sen var styrelseordförande i Norma A/S som gick i 
konkurs den 8 augusti 2016. Morten avslutade sitt 
uppdrag som styrelseordförande i Norma A/S den 
29 december 2012. 

Härutöver har ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare i CombiGene varit inblandad i 
konkurs, likvidation eller liknande under de senaste 
fem åren. Inte heller har någon ledamot eller ledan-
de befattningshavare under de senaste fem åren 

dömts i bedrägerirelaterade mål, haft näringsför-
bud eller utsatts för anklagelser eller sanktioner av 
myndighet eller branschsammanslutning.

Det förekommer ingen intressekonflikt mellan 
CombiGene å ena sidan och någon styrelseledamot 
eller ledande befattningshavare å andra sidan.

Det finns inga familjeband mellan styrelse ledamöter 
och/eller ledande befattningshavare i CombiGene. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshava-
re kan nås via den adress som angivits i slutet av 
dokumentet.

Revisor
exset Revision Hässleholm AB, Frykholmsgatan 1, 
281 31 Hässleholm, med Fatima Smiding (född 1978) 
och Thomas Axelsson (född 1961) som revisorer. Fati-
ma och Thomas är auktoriserade revisor och medlem 
i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Vetenskapliga grundare

David Woldbye (Född 1963)

David är docent vid Köpenhamns Universitet där han 
bland annat leder en egen forskargrupp på Laboratory 
of Neural Plasticity Department of Neuroscience and 
Pharmacology. Han var först i världen med att visa att 
NPY har antiepileptisk effekt in vivo, och har publice-
rat ett stort antal vetenskapliga artiklar inom detta 
och närgränsande forskningsområden. 

Direkt och indirekt innehav i CombiGene:  
216 000 aktier samt 80 000 teckningsoptioner.

Merab Kokaia (Född 1956)

Merab är professor i neurofysiologi samt föreståndare 
för Epilepsicentrum vid Lunds Universitets medicinska 
fakultet. Utöver sitt samarbete med David Woldbye 
kring NPY och epilepsi har Merab även lett banbrytan-
de studier inom optogenetik och neurotrofiner i epilep-
sisammanhang. Han medverkade även till de veten-
skapliga upptäckter och patenterade uppfinningar 
som gav upphov till företagen NeuroVive Pharmaceu-
tical AB (publ) samt MaasBiolab i USA. 

Direkt och indirekt innehav i CombiGene:  
420 765 aktier samt 60 000 teckningsoptioner.
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Ägar och bolagsstyrning
Lagstiftning
CombiGene tillämpar svensk aktiebolagslag samt 
följer de bestämmelser som föreskrivs i Bolagets 
bolagsordning, se vidare i avsnittet ”Bolagsord-
ning”.

Svensk kod för bolagsstyrning
Aktierna i CombiGene är listade på AktieTorget och 
således är svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) 
inte obligatorisk för CombiGene. Styrelsen kommer 
dock att noggrant följa den praxis som utvecklas 
avseende Koden och avser att tillämpa Koden i de 
delar som kan bedömas ha relevans för CombiGene 
och dess aktieägare.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i CombiGene ange-
lägenheter utövas vid bolagsstämman. Aktieägare 
som är registrerade i aktieboken per avstämnings-
dagen och har anmält deltagande i tid har rätt att 
delta på bolagsstämman och rösta för samtliga sina 
aktier. Aktieägare som företräds genom ombud 
skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Års-
stämman i Bolaget skall hållas inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman fat-
tas beslut om bland annat fastställelse av Bolagets 
resultaträkning och balansräkning, dispositioner 
beträffande Bolagets vinst eller förlust, ansvars-
frihet gentemot Bolaget för styrelseledamöter och 
verkställande direktör, val av styrelseledamöter, 
styrelseordförande, revisor, fastställande av arvo-
den till styrelse och revisor, samt övriga ärenden 
som ankommer på stämman enligt Aktiebolagsla-
gen eller bolagsordningen. Extra bolagsstämma 
hålls då styrelsen, eller i förekommande fall aktieä-
gare, finner skäl därtill enligt aktiebolagslagen.

Årsstämman 2017
På årsstämman den 9 maj 2017 beslutades i enlig-
het med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen 
att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikel-
se från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 
nyemission av aktier. Antalet aktier som får ges 
ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat 
på annat sätt än vad som följer av bolagsordning-
ens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet 
och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan 
företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen 
vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissions-
beslutet.

Med stöd av detta bemyndigande beslutade styrel-
sen om en företrädesemission som genomfördes 
under perioden 12 februari – 28 februari 2018.  
Genom emissionen ökade antalet aktier med  
675 596 stycken till 17 197 826 aktier. Efter registre-
ring hos Bolagsverket ökade aktiekapitalet med  
67 559,60 SEK till 1 719 782,60 SEK.
 
Övrig information
Ingen av Bolagets styrelseledamöter och verk-
ställande direktör, har ingått avtal med någon 
innebärande en begränsning för befattningshava-
ren att överlåta värdepapper i CombiGene. Ingen 
av Bolagets styrelseledamöter och verkställande 
direktör har träffat någon överenskommelse med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra 
parter enligt vilken överenskommelse befatt-
ningshavaren valts in i styrelsen i CombiGene eller 
tillträtt sin anställning som verkställande direktör. 
Det föreligger inte några avtal om förmåner efter 
det att uppdraget eller anställningen har avslutats. 
Inga omständigheter finns som skulle innebära att 
det föreligger någon potentiell intressekonflikt för 
befattningshavarna i förhållande till uppdraget i 
CombiGene.
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AED
Anti-Epileptic Drug.

GMP
Good Manufacturing Practice eller god tillverk-
ningssed är ett övergripande kvalitetssäkringssys-
tem som tillämpas vid produktion av läkemedel. 
Tillstånd för GMP beviljas av läkemedelsmyndighet 
och processen kännetecknas av mycket rigida och 
höga kvalitetskrav i alla avseenden. 

In vitro
Term inom biomedicinsk vetenskap som anger att 
experiment eller iakttagelser är gjorda i till exem-
pel provrör, det vill säga i en konstgjord miljö och 
inte i en levande organism (i provrör). 

In vivo
Term inom biomedicinsk vetenskap som anger att 
experiment eller iakttagelser är gjorda på levande 
organismer (i djur).

Kliniska studier
Undersökning av ett nytt läkemedel eller behand-
lingsform med friska försökspersoner eller med 
patienter där avsikten är att studera effekt och sä-
kerhet för en ännu inte godkänd behandlingsform (i 
människa).

Klinisk fas I
Fas I avser den första gång som ett läkemedel 
under utveckling tillförs människa. Fas I-studier ut-
förs ofta med ett litet antal friska frivilliga försök-
spersoner för att studera säkerhet och dosering för 
en ännu inte godkänd behandlingsform.

Klinisk fas II
Fas II avser ett läkemedel under utveckling som 
tillförs en mindre grupp patienter för att studera 
säkerhet, dosering och effekt mot en kontrollgrupp.

Klinisk fas III
Fas III-studier omfattar tillräckligt många patienter 
för att vara registreringsgrundande. Målsättning-
en är att fastställa statistisk signifikans avseende 
effekt för en ny läkemedelskandidat utan alltför 
allvarliga biverkningar under ordinära men ändå 
noggrant kontrollerade förhållanden mot en kon-
trollgrupp. Ibland jämförs det nya läkemedlet med 
en etablerad behandling som exempelvis ett redan 
godkänt läkemedel.

Proof of concept
Bevis som indikerar att en metod har potential att 
användas med avsedd effekt. 

Neuropeptid
Peptider som fungerar som informatörer mellan 
cellerna.

NPY
Signalsubstansen neuropeptid Y som är den van-
ligast förekommande neuropeptidstransmittorn i 
djur- och människohjärnan.

Viral vektor
En viral vektor – eller närmare bestämt en rekombi-
ant adeno-associerad viral vektor – är ett icke skad-
ligt virus som programmerats med genetisk kod. 

Ordlista
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