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VIKTIG INFORMATION
Vänligen observera att detta dokument endast utgör ett kort utdrag ur prospektet och att varje beslut att investera Idogen AB (publ) (”Idogen” 
eller ”Bolaget”) ska baseras på prospektet (”Prospektet”) i sin helhet. Styrelsen för Idogen har upprättat Prospektet med anledning av förestående 
företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 
kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Idogens hemsida, www.idogen.se och www.arctic.
com/secse samt kan beställas kostnadsfritt från Arctic Securities. Arctic Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med 
Företrädesemissionen. Prospektet innehåller bl.a. en presentation av Idogen, Företrädesemissionen och de risker som är förenade med en investering 
i Idogen och deltagande i Företrädesemissionen. Informationsfoldern är inte avsedd att ersätta Prospektet som grund för beslut att teckna aktier 
i Idogen och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Idogen. Investerare som vill eller överväger att investera i Idogen  uppmanas läsa 
Prospektet.
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Forskningen inom Idogen omfattar tre olika områden, hemo-
fili (blödarsjuka), transplantation samt autoimmuna sjukdo-
mar. Idogens längst framskridna projekt IDO 8, som riktar 

sig till patienter som utvecklat antikroppar mot sin ordinarie be-
handling av svår blödarsjuka (hemofili A), beviljades i september 
2018 särläkemedelsstatus i USA. Det är ett viktigt värdeökande 
steg och ger Idogen stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet samt 
sju års marknadsexklusivitet efter en framtida lansering på den 
amerikanska marknaden. Sedan tidigare har Idogen särläkeme-
delsstatus i Europa. IDO T utvecklas som en potentiell behandling 
för att förhindra bortstötning av transplanterade njurar. Det se-
naste området i Idogens projektportfölj, IDO AID, berör behand-
ling av sällsynta autoimmuna sjukdomar.

Den förestående Företrädesemissionen har potential att markant 
stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande 
aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden, och att i framti-
den kunna förse svårt utsatta patienter med bättre behandlingar. 
Emissionslikviden om upp till 60,6 MSEK före emissionskostnader 
syftar till att bekosta processutvecklingen och uppskalning för 
GMP (Good Manufacturing Practice), för produktkandidaten IDO 
8 samt prekliniska ”proof of concept-studier” för IDO T och IDO 
AID. Under 2017 beviljades Idogen ett anslag från EU:s forsknings  
och innovationsprogram Horizon 2020 på 2,9 MEUR. Bidraget, 
som utbetalas i mindre delar fram till 2020, utgör en extern va-
lidering av innovationshöjden i Idogens projekt och kommer att 
finansiera delar av utvecklingsarbetet för IDO 8.

Cellterapier är till största del individanpassade läkemedel, vilket 
innebär att de faller inom området för precisionsmedicin som 
både av framstående forskare och flera stora läkemedelsbo-
lag pekats ut som ett framtidsområde för läkemedelsindustrin. 
Intresset kring cellterapier är på uppgång. De oklarheter kring 
riktlinjerna för myndighetsgodkännanden som tidigare rådde 
inom cellterapiområdet och skapade osäkerhet bland investe-
rare och globala läkemedelsbolag har successivt minskat i takt 
med att flera läkemedel har kommit ut på marknaden. Enligt 
uppgifter från statistikportalen Statista väntas den globala cell-  
och genterapimarknaden växa från 8 miljarder USD 2018 till  
12 miljarder USD 2020. Det japanska läkemedelsbolaget Take-
da Pharmaceuticals förvärv av cellterapibolaget TiGenix under 
2018, till ett transaktionsvärde överstigande 5 miljarder SEK, 
bidrar till att visualisera den stora potentialen som cellterapi- 
området erbjuder.

Vi välkomnar dig som befintlig eller ny aktieägare till en  
intressant investeringsmöjlighet.

Lars Hedbys
Verkställande direktör

VD har ordet
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Idogen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar tolerogena 
cellterapier med syfte att förhindra angrepp från kroppens 
immunförsvar. Nuvarande projekt bedrivs med fokus på 
blödarsjuka, transplantation och nu senast även autoimmuna 
sjukdomar. Behandlingen bygger på att celler från patientens 
eget blod ”omprogrammeras” för att motverka en skadlig 
immunreaktion. Inledning av klinisk fas för huvudprojektet IDO 8 
(blödarsjuka) planeras till H1 2020 och IDO T (njurtransplantation) 
till H2 2020. Läkemedelsprojektet IDO AID (autoimmuna 
sjukdomar) initierades under andra halvåret 2018 och positiva 
data från proof-of-concept-studie väntas under Q1 2019.

Idogen har under de senaste åren uppnått flera viktiga 
milstolpar, vilka bland annat innefattar proof-of-concept i en 
djurmodell för hemofili A (IDO 8), proof-of-concept in vitro för 
immunaktivering med humana tolerogena dendritiska celler (IDO 
8) samt särläkemedelsstatus i Europa och USA för behandling av 
patienter med hemofili A. Därutöver har Idogen avsevärt stärkt 
sin patentportfölj. Proof-of-concept-data för njurtransplantation 
(IDO T) förväntas kunna presenteras under fjärde kvartalet 2018. 
Därutöver beviljades Idogen i maj 2017 ett anslag om 2,9 MEUR 
från Horizon 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, 
varav 1,2 MEUR har betalats ut under 2018. 

Idogens strategi inkluderar att parallellt genomföra kliniska 
studier för IDO 8 och IDO T. Genom att produktionen sker i egen 
regi i Lund istället för hos ett externt kontraktstillverkningsbolag, 
säkerställer Bolaget rätt kvalitet i full skala och att produktionen 
sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice). Idogens 
ambition är att ingå kommersiella samarbetsavtal baserat på 
kliniska resultat i respektive projekt och Bolaget har redan mött 
ett stort intresse från flera stora läkemedelsföretag. De senaste 
åren har en rad mindre cellterapibolag ingått kommersiella 
samarbetsavtal med globala läkemedelsföretag till attraktiva 
villkor. Idogens vision är att utveckla de första tolerogena 
cellterapierna med långvarig effekt för patienter med stora 
medicinska behov. 

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning 
inte tillräckligt för Idogens aktuella behov under den 
kommande tolvmånadersperioden. Per den 30 september 
2018 uppgick Bolagets likvida medel till 23,7 MSEK, vilket 
bedöms vara tillräckligt för drift av verksamheten fram till 
april 2019. Mot bakgrund av ovanstående har Idogen beslutat 
att genomföra Företrädesemissionen om cirka 60,6 MSEK 
före emissionskostnader. Nettolikviden vid fullteckning (cirka 
48,5 MSEK efter emissionskostnader) bedöms täcka Bolagets 
kapitalbehov till juni 2020 och avses fördelas på följande 
ändamål, ordnade efter prioriteringsordning med angivelse av 
uppskattad fördelning av nettolikviden:

•  Processutveckling IDO 8; 30–35 %
•  Uppskalning av produktion (säkerställa full skala enligt GMP); 

15–20 %
•  Prekliniska studier IDO T; 5–10 %
•  Prekliniska studier IDO AID; 5–10 %
•  Övrigt (bolagsledning, administration, patent, affärsutveckling 

etc.); 25–30 %

Utöver detta finansieras en stor del av uppskalning, 
säkerhetsstudier och förberedelser av kliniska studien för IDO 8 
av EU (Horizon 2020).

Om Företrädesemissionen inte fulltecknas men tecknas till 80 
procent är det enligt Bolagets bedömning tillräckligt för drift av 
verksamheten fram till april 2020. 

Styrelsen har, i syfte att öka marknadens kännedom om Bolaget 
samt underlätta för internationella investerare att bli aktieägare, 
beslutat om att planera för ett listbyte från Spotlight Stock Market 
till Nasdaq First North under inledningen av 2019. Bolagets 
ambition är att Bolagets aktier ska listas på Nasdaq First North 
Premier så snart förutsättningar för detta föreligger.  

Bakgrund och motiv

Lund den 14 november 2018

Idogen AB (publ)
Styrelsen
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Så här gör du för att teckna aktier
Så här tecknar du aktier med företrädesrätt

1. Du tilldelas teckningsrätter
För varje aktie i Idogen du innehar på avstämningsdagen den 14 november 2018 erhåller du en (1) teckningsrätt. 

2. Så här utnyttjar du dina teckningsrätter
Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier för 1,75 SEK per ny aktie.

För dig som har VP-konto

För dig som har VP-konto

För dig som har depå hos bank eller annan förvaltare

Aktie

Aktie

Om du har dina aktier i Idogen på ett 
VP-konto framgår antalet tecknings-
rätter som du har erhållit på den 
förtryckta emissionsredovisningen från 
Euroclear.

Om du har dina aktier i Idogen på en depå hos bank eller  
annan förvaltare får du information från din förvaltare om anta-
let teckningsrätter som du har erhållit.

Fyll i anmälningssedel för teckning av 
aktier utan företrädesrätt som finns att 
ladda ned på www.idogen.com samt på 
www.arctic.com/secse.

Intresseanmälan att teckna aktier ska göras genom din 
bank eller annan förvaltare.

För att teckna aktier, följ instruktioner som du får från din 
förvaltare.

Anmälningssedeln ska 
vara Arctic Securities 
tillhanda senast den 5 
december 2018.

Om du blir tilldelad aktier får 
du en avräkningsnota som ska 
betalas enligt anvisningar på 
denna.

För att teckna aktier, följ instruktioner som du får från 
din förvaltare.

Om du utnyttjar samtliga teckningsrätter ska den förtryckta  
emissionsredovisningen från Euroclear användas.

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om du av andra skäl avser att 
utnyttja ett annat antal teckningsrätter ska du fylla i och skicka in ”Särskild anmäl-
ningssedel” som kan erhållas från Arctic Securities via telefon, e-post eller www.
arctic.com/secse.
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3 TR + 8,75 SEK

Så här tecknar du aktier utan företrädesrätt

För dig som har depå hos bank eller annan förvaltare 

AktieAktie
Aktie5 Aktier

Idogen AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Telefon: +46 (0) 46-275 63 30
Hemsida: www.idogen.com
E-post: info@idogen.com

Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 46 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8-446 860 80
Hemsida: www.arctic.com/secse
E-post: subscription@arctic.com

Adresser:

Villkor i sammandrag

Emissionsbelopp
Cirka 60,6 MSEK

Teckningskurs
1,75 SEK per aktie

Teckningstid
20 november - 5 december 2018

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter 

sker på Spotlight Stock Market 

under perioden 20 november - 3 

december 2018
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