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Idogen i korthet
Kort om Idogen
Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att motverka att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna
celler eller vävnader angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. En antigen
är ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos
immunförsvaret.
Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig
till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats
av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med
koagulationsfaktor VIII (faktor VIII). Bolaget utvecklar dessutom
IDO T – en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt vid njurtransplantation. IDO T
förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och
förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed minska risken
för cancer och infektioner. Idogens tredje terapiområde är riktat
mot behandling av olika typer av svåra och ovanliga autoimmuna sjukdomar, IDO AID.
Idogens teknologi
Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ av vita
blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de
styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. När vi utsätts för bakterier eller virus
aktiverar de dendritiska cellerna vårt immunförsvar. Samtidigt
säkerställer de att immunförsvaret inte reagerar mot oss själva
eller mot mat vi förtär. De varianter av dendritiska celler som
förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens egna
vävnader kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att ta
fram tolerogena dendritiska celler, som är programmerade för
definierade molekyler eller antigen.
Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler från
patientens blod behandlats utanför kroppen på ett unikt och,
enligt Bolagets bedömning, patenterbart sätt och därmed utvecklas till tolerogena dendritiska celler. Därefter återförs dessa
tolerogena dendritiska celler till patienten. I kroppen har tolerogena dendritiska celler kapacitet att specifikt motverka skadliga immunreaktioner och skapa tolerans. Detta innebär att den
oönskade aktiveringen av immunsystemet förhindras samtidigt
som immunsystemet i övrigt inte påverkas, vilket upprätthåller
försvaret mot hotet som virus, bakterier och cancer.
När Idogens teknologi väl känner igen ett antigen som är specifikt för en oönskad immunologisk reaktion går det att skapa
en selektiv behandling för att öka toleransen och motverka den
oönskade immunologiska reaktionen. Detta gör att Idogens tolerogena cellterapi fungerar som en skalbar teknologiplattform,
eftersom den enda förändringen som behövs vid övergång till
en ny sjukdom är byte av antigen, medan den egenutvecklade
metoden för att generera de tolerogena dendritiska cellerna är
densamma.
Projektportfölj
IDO 8 – behandling av antikroppar mot Faktor VIII vid Hemofili A
IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till att
utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår blödarsjuka men vilka har utvecklat antikroppar mot sin ordinarie
behandling (substitutionsbehandling med faktor VIII). Idogens
behandling har potential att möjliggöra att patienten kan återgå
till behandling med faktor VIII.
Under 2020 planerar Idogen att skala upp tillverkningen av
Bolagets tolerogena cellterapi enligt GMP-standard (Good Manufacturing Practice, Sv. God tillverkningssed) tillsammans med
Radboud University Medical Center (RUMC) i Nederländerna.
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De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar
vårt immunförsvar (röda) och de som känner igen kroppseget ska
förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna).
Målet med Idogens cellterapi är att lära om immunsystemet så att
oönskad aktivering av immunsystemet motverkas samtidigt som
immunsystemet i övrigt är opåverkat.

RUMC är ett av världens ledande center inom detta specifika
område och har 20 års erfarenhet av tillverkning av cellterapi
baserad på dendritiska celler. Bolaget avser därutöver att under
2020 utvärdera och teckna ett samarbetsavtal med ett kliniskt
kontraktsforskningsbolag (CRO) och att under andra halvåret
2020 kunna inlämna en ansökan om studiestart till läkemedelsmyndigheterna. Bolaget bedömer att den första patienten kan
inkluderas i fas I/IIa-studien under första halvåret 2021.
IDO T – förebyggande av avstötning vid njurtransplantation
Samma metod som nu utvecklas för behandling av blödarsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med endast
mindre justeringar av produktionsprocessen. Bolaget genomför
därför parallell utveckling av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen är att ”lära” immunförsvaret
att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att
det inte attackeras. I förlängningen kan detta minska eller helt
eliminera behovet av dagens ofta livslånga immunsuppressiva
behandling med läkemedel som oselektivt hämmar immunförsvarets funktion. Bolaget bedömer att det finns ett stort behov
av en långtidsverkande, kostnadseffektiv och säker behandling
för att undvika risken för organavstötning. Initialt avser Idogens
att rikta in sig på de patienter som ska genomgå transplantation
med organ från en levande donator. Donatorns celler kan behandlas med toleransinduceraren och ges till patienten innan
transplantation genomförs, vilket innebär att en tolerans för det
organ som ska transplanteras kan byggas upp i patienten i god
tid före transplantationen. Utvecklingsarbetet för IDO T drivs
med avsikt att kunna initiera en klinisk fas I/IIa-studie under
2022.
IDO AID – när kroppens immunförsvar angriper kroppsegna
molekyler eller vävnader
Idogen har även utökat projektportföljen med ett tredje terapiområde för svåra och sällsynta autoimmuna sjukdomar, IDO
AID. Idogen utvärderar just nu potentialen för bolagets teknologi
inom en grupp av autoimmuna sjukdomar, där det föreligger ett
stort medicinskt behov och där en behandling har möjlighet att
beviljas särläkemedelsstatus.
Patienter med autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under
långa perioder med läkemedel som kraftigt och brett trycker ner
immunförsvaret. Effekten mot grundsjukdomen är dock sällan
optimal och behandlingen kan leda till oönskade biverkningar.
Det medicinska behovet av förbättrade terapier är därför stort.
Idogens tolerogena cellterapi har som mål att genom en kort
behandling drastiskt minska behovet av immunhämmande läkemedel med förbättringar för patienten som följd och minska
perioderna med återfall.
Idogen AB Företrädesemission 2020

Annons

VD har ordet
Det senaste året har varit händelserikt och mycket viktigt för Idogens fortsatta utveckling.
Året inleddes med att förfinade analysmetoder visade att en huvudkomponent i bolagets cellterapi, då baserad på substansen zebularin som toleransinducerare, inte gav den effekt som
tidigare prekliniska försök hade indikerat. Efter detta inleddes en omfattande utvärdering av
ett antal alternativa toleransinducerare i syfte att identifiera en mer effektiv metod. Tack vare
fokuserat arbete och hög vetenskaplig kompetens inom organisationen kunde vi efter sex månaders arbete presentera en ny och mer effektiv kombination av substanser för att framställa
tolerogena dendritiska celler.
Med en nyetablerad toleransinducerare återstod utmaningen att säkerställa tillverkning av
läkemedelskandidaten i produktionsskala inför kliniska studier. Som ett led i detta arbete inledde vi i november 2019 ett samarbete med Radboud University Medical Center i Nederländerna - ett av världens ledande center för produktion av cellbaserade terapier. Detta gör att
vi har goda förhoppningar om att innan årets slut uppfylla regulatoriska krav på att tillverkningsprocessen ska ske enligt GMP-standard (Good Manufacturing Practice, sv. God tillverkningssed).
Det framgångsrika arbetet med att etablera en ny, innovativ metod för cellterapi resulterade
även i att vi i december 2019 kunde lämna in en patentansökan som, förutsatt att patentet
beviljas, kan ge oss marknadsexklusivitet till år 2040. Därtill gör vi även bedömningen att
framgången med att identifiera den nya toleransinducerare möjliggör att den återstående delen av stödet från Horizon 2020 kan utbetalas enligt plan, vilket skulle innebära att vi erhåller
ytterligare 1,3 MEUR under 2020 och 2021.

Anders Karlsson
Verkställande direktör

Den förestående företrädesemissionen innebär en viktig förstärkning av Idogens finansiella ställning och möjliggör att vi kan genomföra
nödvändiga aktiviteter för att ta IDO 8 till kliniska studier under nästa år, såsom uppskalning och tillverkning av läkemedel inför klinisk
prövning samt återstående prekliniska utvärderingsstudier. Med en kraftigt förstärkt teknologisk och vetenskaplig grund och potentiellt
värdehöjande aktiviteter under det kommande året är min förhoppning är att du vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling av
avancerade behandlingar mot medicinska tillstånd där kroppens egna immunförsvar inte fungerar som det ska.

Villkor för erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt till teckning
De som på avstämningsdagen den 26 februari 2020 var registrerade i den av Euroclear, för Idogens räkning, förda aktieboken
erhåller teckningsrätter i förhållande till det antal aktier som
innehas på avstämningsdagen. Innehavare av teckningsrätter
äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal
teckningsrätter som innehas och utnyttjas. Härutöver erbjuds
aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla
intresse om teckning av nya aktier.
Teckningsrätter
För varje aktie i Idogen som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt och varje teckningsrätt berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.
Teckningsperiod
2 - 16 mars 2020.
Teckningskurs
Varje ny aktie emitteras till kursen 0,60 SEK per aktie.
Erbjudandestorlek
Företrädesemissionen omfattar högst 48 491 533 nya aktier
vilket innebär att bolaget tillförs cirka 29 MSEK före emissionskostnader genom företrädesemissionen.
Värdering (pre-money)
Cirka 29 MSEK.
Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter sker på Spotlight Stock Market under perioden 2 – 12 mars 2020. Den som önskar köpa eller sälja
teckningsrätter ska vända sig till sin bank eller annan förvaltare.
Vid sådan handel utgår normalt courtage.
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market från och med
den 2 mars 2020 fram till att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Registreringen beräknas ske omkring vecka 15, 2020.
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Offentliggörande av företrädesemissionens utfall
Utfallet i Företrädesemissionen kommer att offentliggöras
genom pressmeddelande, vilket beräknas ske omkring den 18
mars 2020.
Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare
Aktieägare som har sitt innehav på ett VP-konto, och därmed
är direktregistrerade aktieägare, och som vill utnyttja samtliga
erhållna teckningsrätter för teckning av aktier ska använda
den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear som underlag
för anmälan om teckning genom betalning. I det fall du som
direktregistrerad aktieägare vill utnyttja ett annat antal
teckningsrätter än det som framgår på emissionsredovisningen
ska en särskild anmälningssedel användas för teckning istället.
Särskild anmälningssedel kan beställas från Erik Penser Bank
via e-post till emission@penser.se eller laddas ned från
Idogens hemsida.
Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning för förvaltarregistrerade aktieägare ska ske i enlighet med anvisningar
från respektive bank eller annan förvaltare.
Anmälan för teckning - teckning utan stöd av teckningsrätter
Direktregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier
utan stöd av teckningsrätter ska göra detta genom ifyllande
av anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter som ifylls, undertecknas och därefter skickas
eller lämnas till Erik Penser Bank.
Förvaltarregistrerade aktieägare som önskar teckna aktier
utan stöd av teckningsrätter ska följa instruktioner från
respektive förvaltare.
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Bakgrund och motiv
Med den nya och förbättrade metoden som ersätter zebularin är bolaget nu redo att ta sina tolerogena cellterapier vidare mot kliniska
studier. Vidare bedömer bolaget att framgången med att identifiera
nya toleransinducerare möjliggör att den återstående delen av stödet från Horizon 2020 kan utbetalas enligt plan, vilket skulle innebära att bolaget erhåller ytterligare 1,3 MEUR under 2020 och 2021.

Framtid och strategi

Idogen har som mål att utveckla Bolagets två första projekt tills klinisk effekt visats och att samtidigt arbeta för
att ingå avtal med större aktörer om fortsatt utveckling
och marknadslansering. Vad gäller Idogens tredje projekt inom autoimmuna sjukdomar avser Bolaget kontinuerligt granska och utvärdera indikationer inom detta
område för att skapa bästa möjliga värde för patienter
och aktieägare. De senaste åren har en rad mindre cellterapibolag ingått kommersiella samarbetsavtal med
globala läkemedelsföretag på attraktiva villkor.

Inledning av klinisk fas för huvudprojektet IDO 8 (hemofili A) är planerad till första halvåret 2021. Innan kliniska studier kan initieras för
IDO 8 behöver Idogen slutföra de prekliniska förberedelserna, vilket förestående Företrädesemission ämnar finansiera. Inom ramen
för det prekliniska arbetet avser Idogen bland annat att förbereda
preklinisk dokumentation över läkemedelskandidatens stabilitet och
produktionsprocess, producera läkemedelskandidaten i industriell skala samt slutföra protokollet inför kliniska studier. Därtill kommer
Företrädesemissionen finansiera den löpande verksamheten samt fortsatt utveckling av IDO T.
Teckningsavsikter och garantiåtaganden
Ett antal befintliga aktieägare har lämnat teckningsavsikter i samband med Företrädesemissionen om totalt 635 KSEK, motsvarande
cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för dessa avsiktsförklaringar. Därtill har ett antal externa investerare
ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen om totalt 25 MSEK, motsvarande 86 procent av Erbjudandet. Kontant
provision utgår enligt garantiavtalen om tio procent på garanterat belopp, motsvarande totalt 2,5 MSEK. Lämnade teckningsavsikter och
ingångna garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda via förhandstransaktion, bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande
arrangemang.
Emissionslikvidens användande
Vid full teckning tillförs bolaget en nettolikvid om cirka 24 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5 MSEK varav kostnader
för garanter uppgår till 2,6 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:
•
•
•

Uppskalning av tillverkning av läkemedel inför klinisk prövning, cirka 9 MSEK
Prekliniska utvärderingsstudier, cirka 6 MSEK
Övrig rörelsekapitalförstärkning för att finansiera den löpande verksamheten, cirka 9 MSEK

Rådgivare
Finansiell rådgivare till bolaget är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Setterwalls Advokatbyrå AB.

Besök våra investerarträffar

4

mars

12

mars

Life Science-dagen i Göteborg
Wallenbergs konferenscentrum i
anslutning till Sahlgrenska i Göteborg

Redeye Investor After Work i Göteborg
Scandic Rubinen kl. 18.00
Anmälan sker på Redeyes hemsida,
www.redeye.se

5

mars

Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27, Stockholm kl 12.00
Anmälan sker till seminarium@penser.se

Mer information om investerarträffarna och
hur anmälan sker kommer att offentliggöras
på Idogens hemsida, www.idogen.com.

Viktig information
Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts
och registrerats hos Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordning (EU) 2017/1129, har offentliggjorts och finns tillgängligt på
Idogens hemsida, www.idogen.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik
Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland
annat en presentation av Idogen, företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i Idogen och deltagande i företrädesemissionen. Varje beslut att investera i Idogen ska baseras på prospektet i sin helhet. Investerare som avser eller överväger att investera i Idogen
uppmanas därför att läsa prospektet.
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