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GABA - Gabather

Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas 
affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater 
för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger 
på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den 
huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. 
Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global 
nivå. 

Gabather etablerades under 2014 och har sitt 
huvudkontor i Malmö.
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http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE153739&name=Gabather&ISIN=SE0010869552
https://www.gabather.com/
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Konkurrenter

Kommentar
Gabather är ett läkemedelsbolag som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av 
nervsjukdomar. Företaget har två projekt i klinisk Fas 1.

Gabather AB

Hållbarhetsarbete

Bolaget har inget program för hållbarhetsarbete i årsredovisningen eller på hemsidan.

Antal anställda 2021: 16
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Investeringar i ett publikt företag kräver analys av den specifika investeringen. För att bättre förstå ett företags framtida
långsiktiga potential är det grundläggande att känna till underliggande fakta i företaget.

VAD
FUNDAMENTALS ger en lättillgänglig översikt över viktiga underliggande fakta i ett publikt svenskt företag.
FUNDAMENTALS är en samling av offentlig information; bolagets projekt beskrivs i relation till bolagets patentsituation och 
konkurrenter.
FUNDAMENTALS är gratis och kan laddas ner för framtida referens.

HUR
bulb samlar in och strukturerar offentlig information om utvalda svenska publika företag i ett tvåsidig PDF-dokument.
Inhämtningen av relevanta data från offentliga källor och prenumerationsdatabaser ger viktig och relevant information för 
utvärdering av en investering.
Ytterligare fördjupad utvärdering av en specifik investering tillhandahålles av bulb mot en avgift.

FUNDAMENTALS rapporter är sammanställda av bulb Intelligens AB, baserad på publik information från följande källor: GlobalData, Espacenet, Avanza, lens.org, 
www.clinicaltrials.gov, NASDAQ, Spotlight Stock Market, samt bolagets egna årsredovisningar.. Technology Readiness Level baseras på Sweden-Bios 
”Branschstandard vid kapitalanskaffning inom life science” För mer detaljer se www.bulbintelligence.com

http://www.bulbintelligence.com/

