
Kort om Gabather
Baserat på Gabathers två patentfamiljer utvecklar bolaget nästa generations läkemedel för
behandling av psykisk ohälsa. Gabathers selektiva GABAA-receptorstimulerare har en unik
verkningsmekanism som har potentialen att lägga grunden till nya och effektiva läkemedel för ett
flertal psykiatriska diagnoser, samt andra sjukdomar som beror på obalans i GABA-systemet.

Gabathers läkemedelskandidat GT-002 utvecklas för behandling av Alzheimers sjukdom,
schizofreni och depression. Preliminära data från den pågående samt avslutande delen av Fas 1-
studierna för Gabathers läkemedelskandidat GT-002 visar intressanta skillnader mellan
behandlingsgrupperna. Parallellt med dessa framsteg utvecklar Gabather nya potentiella
läkemedelskandidater baserat på Bolagets två patentfamiljer.

Gabather har ca. 3 500 aktieägare och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Key Investments Highlights

• Adresserar en global marknad 

• Två patentfamiljer

• Unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya, 
effektiva och säkra läkemedel för behandling av ett flertal 
psykiatriska diagnoser

• Har framgångsrikt slutfört kliniska fas 1-studier i  friska frivilliga 
individer som visar att läkemedelskandidaten GT-002 är säker
samt att den absorberas och distribueras väl i kroppen

• Läkemedelskandidaten har visat positiva effekter i prekliniska 
modeller för kognition, psykos och depression

• GT-002 har hög potens, selektivitet och snabb effekt, vilket 
talar för färre biverkningar och snabbare behandlingseffekt i 
patienter

• I slutfasen av ett brett kliniskt fas 1-program, där de två första 
delarna genomförts framgångsrikt

• Fullständiga data från den pågående 
samt avslutande fas 1-studien 
tillgängliga under Q2

Medicinskt behov
Under 2019 levde omkring 1 miljard människor med någon typ av mental sjukdom, så som
depression, schizofreni eller bipolär sjukdom och enligt WHO är den psykiska ohälsan ett
växande globalt problem.1 Majoriteten av alla länder i världen står inför ett ökande antal
patienter. Samtidigt som det personliga lidandet för de drabbade och dess anhöriga är stort
innebär utvecklingen stora kostnader för samhället. Utöver symptom som ångest, oro,
nedstämdhet eller vanföreställningar får de flesta patienter som lider av psykisk ohälsa också en
nedsatt kognitiv förmåga med försämrat minne och försämrad koncentrations- och
inlärningsförmåga. Tillsammans bidrar de psykiska och kognitiva symtomen till den kraftiga
begränsningen i livet som psykisk sjukdom kan innebära.

1 World Health Organization (WHO). (2022). WHO highlights urgent need to transform mental health and Mental Health Care. Available 
at: https://www.who.int/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need-to-transform-mental-health-and-mental-health-care
(Accessed: February 23, 2023). 

https://www.who.int/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgent-need-to-transform-mental-health-and-mental-health-care


Villkor i sammandrag

• Teckningsperiod: 17 februari – 6 mars 2023

• Värdering (pre-money): ca. 51,8 MSEK
• Transaktionsstorlek: ca. 12,9 MSEK före emissionskostnader
• Teckningskurs: 3,80 SEK

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden från företrädesemissionen aves disponeras enligt 
följande:
• Fortsatt utveckling av GT-002 och fastställande av 

partnerstrategi (ca. 25 %)
• Ansökan om klinisk fas II-prövning i patienter (ca.10 %)
• Affärsutveckling och partnerskap (ca. 30 %)
• Fortsatt utveckling av nya läkemedelskandidater (ca. 15 %)
• Övrig löpande verksamhet (ca. 20 %)

Status idag
Gabathers läkemedelskandidat GT-002 genomgår ett brett kliniskt fas I-program bestående av
tre delar. De två första delarna har genomförts framgångsrikt där säkerhet och farmakokinetik
studerats i friska frivilliga individer. Resultaten visar att läkemedelskandidaten tolereras väl och
att farmakokinetiken är mycket bra. I den pågående fas I-studien, som är den tredje och sista
delen av fas I-programmet, studeras även GT-002:s interaktion med GABAA-receptorn och
effekten på hjärnaktivitet med EEG och fMRI. Preliminära data från den studien visar intressanta
skillnader i global hjärnaktivitet och modulering av funktionellt relevanta hjärnfrekvensband
mellan behandlingsgrupperna. Fullständiga resultat från studien kommer vara bolaget tillhanda
under andra kvartalet 2023.

Nyemission av aktier
Gabathers strategi är att ingå avtal med ett läkemedelsbolag för den fortsatta kliniska
utvecklingen av GT-002. Bolaget kommer intensifiera affärsutvecklingen och för att ytterligare
stärka möjligheterna till ett partneravtal avser bolaget inleda ett samarbete med en
affärsutvecklingspartner med ett väl utvecklat internationellt nätverk inom läkemedelsindustrin.
För att finansiera den fortsatta utvecklingen av GT-002, inklusive exekvering av Bolagets
partnerstrategi, samt vidareutveckling av en ny läkemedelskandidat, genomför Gabather en
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Se memorandumet för
fullständiga villkor och anvisningar. Memorandumet finns tillgängligt på www.gabather.com.

Preliminär tidplan

1 mars 8 mars5 mars 6 mars

Sista dag för 
handel med TR

Sista dag för teckning hos 
Avanza och Nordnet

Sista dag för teckning
genom emissionsinstitut

Tilldelning


