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Pressmeddelande  |  Umeå 2021-06-28 

 
Insynspersoner köper aktier i Lipigon 
 
Lipigon Pharmaceuticals AB (”Lipigon”) meddelar i dag att styrelseordförande 
Urban Paulsson, styrelseledamot Jessica Martinsson, styrelseledamot Lars 
Öhman samt COO Eva Arlander och CFO Michael Owens har köpt aktier i 
Lipigon till ett sammanlagt värde om 545 tkr till ett genomsnittspris om 7,11 
kronor per aktie.  
 
Aktierna köptes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under 
måndagen den 21 juni och onsdagen den 23 juni. 
 
Efter transaktionerna som skett privat eller genom närstående eller eget bolag uppgår parternas 
innehav till följande: 
 

Namn Innehav Procentandel 

Nylof Holding AB/Urban 
Paulsson närstående 

332 029 3,41 

Jessica Martinsson 10 000 0,10 

Kubator Therapeutics AB/Lars 
Öhman 

209 120 2,15 

Michael Owens 20 000 0,21 

Eva Arlander 5 325 0,05 

 
 
”Jag har en stark tro på Lipigon och ser positivt på framtiden. Vi har fått bra nytillskott i både ledning 
och styrelse. Just nu befinner vi oss nu i en spännande fas där vi förbereder oss inför kliniska studier 
och inväntar de första resultaten från prekliniska säkerhetsstudier”, säger styrelseordförande Urban 
Paulsson. 
 
För ytterligare information om Lipigon, vänligen kontakta: 
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon 
E-post: stefan@lipigon.se 
Telefon: 0705-78 17 68 

Om Lipigon  
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i 
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge 
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot 
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av 
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-
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läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen 
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi 
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se. 
 
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser 
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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