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”Som nytillträdd vd har jag imponerats av dedikationen 
och kompetensen inom Idogen. Organisationen har den 

kombination av hög vetenskaplig kompetens och 
utpräglat affärsfokus som är nödvändig för att skapa 

värden för patienter och aktieägare och jag är övertygad 
om att vi tillsammans kommer att göra nya betydande 

framsteg under 2020”  
 

Anders Karlsson, VD 
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Idogen AB Bokslutskommuniké  
1 januari – 31 december 2019 
 
 
FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER 2019) 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 225 (3 766) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -8 005 (-4 796) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -8 207 (-4 806) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 790 (-432) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,19) SEK  

• Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00) 
 

 
PERIODEN (JANUARI – DECEMBER 2019) 

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 4 192 (3 766) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -32 826 (-27 861) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -32 694 (-27 634) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –34 974 (-10 394) TSEK 

• Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-1,27) SEK.  
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

• 13 november meddelas att Idogen tecknat samarbetsavtal med Radboud University Medical Center 
för produktion av cellterapi inom hemofili där patienten drabbats av hämmande antikroppar mot sin 
livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.  

• 13 december kommunicerade Idogen att bolaget lämnat in patentansökan för sin nya tolerogena 
cellterapi.  
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VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti.  

• I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt upp sig efter fem år som vd i 
bolaget.  

• Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en ny patenterbar 
toleransinduceringsmetod, som ersättare till zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena 
cellterapi. Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade till zebularin med 4,6 
MSEK. 

• I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av NextCell Pharma AB angående ett 
eventuellt samgående. Idogen rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen 
avbrutits. 

• I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet 
för sin tolerogena cellterapi. Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma 
att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021 för IDO T. 
 

 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• I januari meddelade bolaget att man beslutar om företrädesemission om brutto 29 MSEK 

• I januari kallas till extra bolagsstämma den 17 februari i Lund. 

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och 
ställning. 
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RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG 
 

 

 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsekapital 
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder. 
 
Kassalikviditet   
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av kortfristiga skulder. 
 
Soliditet  
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 
Resultat per aktier för utspädning 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Genomsnittligt antal aktier 
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(Belopp i TSEK om ej annat anges) 2019 2018 2019 2018 
 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Övriga rörelseintäkter 1 225 3 766 4 192 3 766 
Rörelsens kostnader -9 229 -8 562 -37 018 -31 627 
Rörelseresultat -8 005 -4 796 -32 826 -27 861 
Periodens resultat efter finansnetto -8 207 -4 806 -32 694 -27 634 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 24 998 490 48 491 533 21 843 166 
Genomsnittligt antal optioner - 8 555 883 2 109 670 11 790 710 
Resultat per aktie (SEK)  -0,17 -0,19 -0,67 -1,27 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 790 -432 -34 974 -10 394 
     
NYCKELTAL     

Rörelsekapital 14 884 42 306 14 844 42 306 
Kassalikviditet, % 216 305 216 305 
Soliditet, % 59 71 59 71 
Resultat per aktie före utspädning -0,17 -0,19 -0,67 -1,27 
Genomsnittligt antal aktier 48 491 533 24 998 490 48 491 533 21 843 166 



______________________________________________________________________________________________________________________ 
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ   JANUARI ‒ DECEMBER 2019   Idogen AB (publ)│orgnr: 556756-8521 │ idogen.com  5 

Vd har ordet   
 
Året 2019 har i sin helhet präglats av de kanske 
mest betydande framstegen i bolagets historia, 
trots att året inleddes i motvind. Fördjupade 
och systematiska utvärderingar baserade på nya 
och förfinade analysmetoder visade i januari att 
en huvudkomponent i bolagets cellterapi inte 
höll måttet. Omfattande ansträngningar 
inleddes omgående och hela företagets resurser 
fokuserades på att finna en lösning. Redan i 
mitten av juni hade vi etablerat och 
dokumenterat en ny och effektiv kombination 
av substanser för att framställa tolerogena 
dendritiska celler. Därmed kunde vi på en stabil 
vetenskaplig grund fortsätta utvecklingen av 
våra avancerade behandlingar mot medicinska 
tillstånd där kroppens immunförsvar 
förvandlats till det godas fiende.  
 
Men fler utmaningar återstod att hantera. För 
att kunna ta projekten vidare till kliniska studier 
behövde vi utveckla vår produktionsprocess. 
Därför inledde vi i november ett samarbete 
med Radboud University Medical Center i 
Nederländerna – en världsledare inom 
produktion av cellbaserade terapier. Vi har nu 
framgångsrikt internt vidareutvecklat processen 
för framställning av tolerogena dendritiska 
celler från pilotskala till produktionsskala och 
kommit en god bit på vägen mot att uppfylla de 
regulatoriska kraven på tillverkningsprocessen 
(GMP; Good Manufacturing Practice).  
 
Baserat på de framsteg som gjorts under året 
har vi kunnat lämna in en patentansökan för vår 
förbättrade teknologi som, förutsatt att 
patentet beviljas, kan ge oss 
marknadsexklusivitet fram till år 2040. 
Patentansökan omfattar produktionsprocessen, 
cellprodukterna som genereras av processen 
samt behandlingsmöjligheter som kan baseras 
på dessa cellprodukter. Detta innebär 
intressanta möjligheter även vid sidan av de 
projekt som vi i dagsläget fokuserar på: IDO 8  
(toleransutveckling mot läkemedel som 
används vid blödarsjuka), IDO T (bortstötning av 
transplanterade njurar) och IDO AID 
(autoimmuna sjukdomar).  
 
Med bibehållet högt tempo i arbetar vi nu 
vidare i dessa tre projekt, där en viktig 

kommande milstolpe är den planerade starten 
av en klinisk fas I/IIa-studie av IDO 8. Den 
kommersiella potentialen är betydande för en 
behandling som kan ge dagens mest använda 
läkemedel mot blödarsjuka bibehållen 
effektivitet. Potentialen för vårt näst längst 
framskridna projekt, IDO T, är ännu högre. I de 
delar av världen där vi förväntar oss att 
cellterapier kan få det största och snabbaste 
genomslaget njurtransplanteras varje år 
ungefär 50 000 patienter, varav i 
storleksordningen 30-40% med levande 
donator, vilka är de patienter som kan komma 
ifråga för behandling med Idogens cellterapi 
inför transplantation.   

 
Anders Karlsson, Verkställande direktör 
 
För att säkra Idogens långsiktiga finansiering 
genomförs nu en företrädesemission som 
brutto förväntas inbringa cirka 29 miljoner 
kronor. Kapitalanskaffningen syftar till att ge 
Idogen både nya och långsiktiga investerare. 
Förutsatt att emissionen fulltecknas förväntas 
den befintliga kassan tillsammans med 
emissionslikviden att täcka bolagets 
kapitalbehov fram till tredje kvartalet 2021. 
 
Det gångna året inleddes i moll men avslutades 
i dur. Vi har lyckats etablera en ny och bättre 
teknologiplattform för vår cellterapi, vi har 
kunnat dokumentera dess egenskaper på ett 
sätt som möjliggjort en ny patentansökan med 
ett potentiellt nytt immaterialrättsligt skydd 
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under de kommande 20 åren och vi har inlett 
ett framgångsrikt samarbete med en 
världsledande och välrenommerad partner 
inom produktionsområdet. Som nytillträdd vd 
har jag imponerats av dedikationen och 
kompetensen inom Idogen. Organisationen har 
den kombination av hög vetenskaplig 
kompetens och utpräglat affärsfokus som är 
nödvändig för att skapa värden för patienter 
och aktieägare och jag är övertygad om att vi 

tillsammans kommer att göra nya betydande 
framsteg under 2020.  
 
 
Anders Karlsson  
   
Verkställande direktör        
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Kort om Idogen 
Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) är ett 
svenskt bioteknikbolag lokaliserat i Lund. Idogen 
utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att 
förhindra att biologiska läkemedel, trans-
planterade organ eller kroppens egna celler eller 
vävnader angrips av patientens immun-försvar. 
Benämningen ”tolerogen” kommer av att immun-
försvaret efter behandling med Idogens terapi 
selektivt tolererar ett utvalt 
sjukdomsframkallande eller immunaktiverande 
antigen. Idogens ambition är att revolutionera 
behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens 
immunförsvar inte fungerar som det ska och där 
det medicinska behovet är stort – som vid 
autoimmuna sjuk-domar, organavstötning efter 
transplantation och hos patienter som har 
utvecklat antikroppar mot behandling med 
biologiska läkemedel. 

NÄR IMMUNSYSTEMET BLIVIT DIN FIENDE 

Att kunna skapa ett fungerande immunförsvar 
som skyddar det goda men fortfarande bekämpar 
det onda – till exempel virus, bakterier och 
tumörer – skulle revolutionera behandlingen av 
patienter med allvarliga kroniska sjukdomar. Det 
är just denna revolution som Idogen vill bidra till. 
Det gör bolaget genom att utveckla cellterapier – 
behandlingar som skiljer sig från traditionell 
läkemedelsbehandling. Istället för att tillföra 
kroppen en kemisk substans behandlas patienten 
med kroppsegna celler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. 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). 
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IDOGENS TEKNOLOGI  

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär 
att celler från patientens blod behandlas i provrör 
på ett unikt sätt och därmed utvecklas till så 
kallade tolerogena dendritiska celler. Därefter 
återförs dessa omprogrammerade dendritiska 
celler till patienten. I kroppen har tolerogena 
dendritiska celler kapacitet att specifikt motverka 
skadliga immunreaktioner och skapa tolerans, 
utan att immunsystemet i övrigt påverkas.  
 
Med denna teknologi utvecklar Idogen en 
plattform för så kallad tolerogen cellterapi. 
Idogens vision är att utveckla den första 
tolerogena cellterapin med långvarig effekt för 
behandling av patienter med stora medicinska 
behov. 
 
Bolaget meddelade i januari 2019 att analyser 
utförda i en vetenskapligt förbättrad 
utvärderingsmodell visat att bolagets 
dittillsvarande toleransinduceringsmetod, 
baserad på zebularin som tolerans-inducerare, 
inte gav den effekt som tidigare prekliniska försök 
hade indikerat. Därför inleddes 
en omfattande systematisk utvärdering av ett  

 

antal alternativa toleransinducerare i syfte att 
identifiera en effektivare metod för att skapa 
dendritceller som lär kroppen tolerera läkemedel, 
kroppsegna molekyler och celler. I juni 2019 
kunde bolaget meddela att en ny tolerans-
inducerare hade utvecklats.  
 
Under hösten fortskred arbetet med att 
dokumentera denna unika kombination av 
substanser fram tills dess att en 
prioritetsgrundande patentansökan lämnades in 
den 13 december. Patentansökan täcker Idogens 
hela teknologiplattform för tolerogen cellterapi. 
Inlämningen är ett första steg mot global täckning 
och till alla större marknader. Vid beviljande ges 
marknadsexklusivitet till och med år 2040.  
 
Bolaget utvärderade under det tredje kvartalet 
möjligheten att tillverka sin cellterapi externt 
inför kliniska prövningar på hemofilipatienter 
med start våren 2021. Den 13 november 
tecknades ett samarbetsavtal för tillverkning med 
Radboud University Medical Center i Nijmegen i 
Nederländerna. 
 
 

 
 

Idogens behandling innebär att celler från patientens eget blod utvecklas utanför kroppen till dendritiska celler som 

specifikt kan motverka den skadliga immunreaktionen och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. 

Därefter återförs dessa programmerade dendritiska celler till patienten. 
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IDO 8 – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER FAKTOR VIII, ETT LIVSVIKTIGT 
LÄKEMEDEL 

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). Dessa 
patienter får ingen effekt av koagulationsfaktor 
VIII och har en hög ökad dödlighet och ett stort 
medicinskt behov. Bolaget har valt hemofili A som 
proof of concept och första indikation eftersom 
det medicinska behovet hos dessa patienter är 
stort och sjukdomen har en väldefinierad antigen, 
vilket gör att det finns goda förutsättningar att 
utveckla en framgångsrik behandling för denna 
utsatta patientgrupp.  
 
IDO T – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER ETT TRANSPLANTERAT ORGAN 

Samma metod som nu utvecklas för behandling 
av blödarsjuka kan användas inom ytterligare 
terapiområden med endast mindre justeringar av 
produktionsprocessen. Inom området 
transplantation är grundprincipen är att ”lära” 
immunförsvaret att känna igen och tolerera det 
transplanterade organet så att det inte 
attackeras. I förlängningen kan detta minska 
behovet av dagens ofta livslånga behandling med 
läkemedel som hämmar immunförsvarets 
funktion.   

Det finns ett stort behov av en långtidsverkande, 
kostnadseffektiv och säker behandling för att 
undvika risken för organavstötning och minska 
effekten av biverkningar från dagens 
immunhämmande behandlingar.  

IDO AID – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER KROPPSEGNA MÅL 

I augusti 2018 beslutade Idogen att utöka 
projektportföljen med ett tredje terapiområde; 
autoimmuna sjukdomar. Patienter med 
autoimmuna sjukdomar behandlas ofta under 
långa perioder med läkemedel som kraftigt 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. Idogens 
forskningsavdelning 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. 
 

FRAMTID OCH STRATEGI  

Idogen har som ambition att ingå kommersiella 
samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i 
respektive projekt och har redan mött ett stort 
intresse från flera stora läkemedelsföretag. De 
senaste åren har en rad mindre cellterapibolag 
ingått kommersiella samarbetsavtal med globala 
läkemedelsföretag på attraktiva villkor. 
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Finansiell information 
FINANSIELL UTVECKLING UNDER FJÄRDE 
KVARTALET  1 OKTOBER – 31 DECEMBER 
2019 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 1 
225 (3 766) TSEK.  
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8 005 
(-4 796) TSEK, vilket är en förändring med -3 236 
TSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år.  
Avräkningen av EU stöd och övriga mindre stöd 
har gett ett lägre positivt bidrag med 2 541 TSEK 
(hela 2018 års positiva bidrag bokades i kvartal 
fyra 2018) medan kostnaderna har ökat med 695 
TSEK.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till –8 207 (-4 806) 
TSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,17 (-0,19) 
SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -7 790 (-432) TSEK.  

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till 0 (-466) TSEK.  

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (+38 749) TSEK. 

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -7 790  
(37 851) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 26 008 (61 605) TSEK. 

 

 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN  
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 4 
192 (3 766) TSEK.  
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -32 826 
(-27 861) TSEK, vilket är en förändring med -4 965 
TSEK jämfört med föregående år.  
Avräkningen av EU stöd och övriga mindre stöd 
har gett ett positivt bidrag med 426 TSEK, 
nedskrivning av patent har påverkat med -4 573 
TSEK medan övriga kostnader har ökat med 818 
TSEK.  

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -32 694 (-27 634) 
TSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-1,27) 
SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -34 974 (-10 394) TSEK. 
Förutbetalda intäkter för Horizon 2020 samt 
ändringar i leverantörsskulder förklarar i 
huvudsak den negativa ändringen jämfört 
med föregående år. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -623 (-3 714) TSEK. Under 
perioden har investeringar gjorts i utrustning 
för laboratoriet och i patent. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (+38 769) TSEK. 

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -35 597  
(+24 661) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 26 006 (61 606) TSEK. 

 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 60 (71) procent den 31 
december 2019 och det egna kapitalet till 18 151 
(51 023) TSEK. Totala tillgångar uppgick den 30 
december till 31 189 (71 644) TSEK. Under första 
kvartalet 2019 har fakturor relaterade till 
emissionen i december 2018 betalats vilket 
förklarar hela minskningen av leverantörsskulder. 
 
 
HORIZON 2020 
Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,86 
MEUR (drygt 29 MSEK) från Horizon 2020, EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, för 
utveckling av bolagets tolerogena cellterapi med 
inriktning på behandling av svårt blödarsjuka 
patienter där hämmande antikroppar mot Faktor 
VIII uppstått under behandlingen.  
 
Arbetet för att utvärdera en toleransinducerande 
ersättare till zebularin har framgångsrikt slutförts. 
Därmed kommer ytterligare bidrag att kunna 
utbetalas av befintligt anslag.  
Anslaget kommer att betalas ut i delar under 
projektets löptid.  Under 2018 har 1,59 MEUR (15 
744 KSEK) utbetalats. Huvuddelen av det 
resterande beloppet (1,28 MEUR – cirka 13,3 
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MSEK) förväntas utbetalas under de kommande 
15 månaderna med en del under början av 2020. 
De befintliga likvida medlen räcker med 
nuvarande aktivitetsnivån till och med tredje 
kvartalet 2020.  Utöver detta bedöms att 
ytterligare belopp från Horizon kommer att 
utbetalas som gör att likvida medel räcker till 
början av 2021. 
De utbetalda beloppen har bokats som 
förutbetald intäkt. Löpande avräkning sker i 
samma takt som kostnaderna uppkommer i 
projektet. 
 
 
INVESTERINGAR 
Idogens investeringar har varit på en låg nivå 
under perioden med investeringar i patent (som 
senare har skrivits ned) och utrustning för 
laboratoriet. Investeringarna uppgår till 0,6 MSEK 
(3,7).  
 
 
NYEMISSION 
Styrelsen för Idogen har kallat till en extra 
bolagsstämma den 17 februari i Lund kl. 10.00 i 
Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, Lund. 
Styrelsen har förslagit stämman att besluta om en 
företrädesemission om 29 MSEK. 
Företrädesemissionen är garanterad till 88 %. För 
en gammal aktie tecknas en ny aktie till 0,60 kr 
per ny aktie.  
Idogen beräknas tillföras brutto 29 MSEK. 
Emissionen ger likvida medel för att driva 
verksamheten till tredje kvartalet 2021. 
Detaljerad information om emissionen finns på 
Idogens hemsida www.idogen.com.  
 
 
BYTE AV VD  
Lars Hedbys sade upp sig i juni efter fem år som 
VD. 
Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 
augusti. Anders Karlsson har en bred erfarenhet 
från läkemedels- och medicinteknikföretag där 
han bland annat haft ledande positioner inom 
Novartis och Olerup International. De senaste 
åren har Anders Karlsson varit vd för Allenex AB 
där han också lett sammanslagningen med 
CareDx Inc. I sina tidigare roller har han 
framgångsrikt byggt  upp säljstrukturer, 

positionerat om bolag och förhandlat globala 
samarbetsavtal.  
 
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 
periodens slut som påverkar delårsbokslutet.  
 
 

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Antalet anställda per den 31 december 2019 
uppgick till 10.  
Idogens organisation innefattar all den 
kompetens och erfarenhet som är nödvändig för 
att driva bolaget. Ett nära samarbete har 
etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom 
patent, preklinik, klinisk prövning, cellterapi, 
farmaceutisk utveckling, regulatorisk expertis för 
tillverkning och dokumentation, kvalitetssäkring, 
finans och juridik. 
 
 
ÅRSSTÄMMAN 2020 OCH ÅRSREDOVISNING  
Årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2020 kl. 
15.00 i Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, Lund. Aktieägare kommer att 
kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes 
Tidningar samt på bolagets webbplats och även 
genom upplysning i Svenska Dagbladet att kallelse 
skett, tidigast sex veckor och senast fyra veckor 
före stämman. 
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på 
årsstämman kan skicka in en skriftlig begäran till 
Idogen AB, Att: Styrelsen, Medicon Village, 
Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Begäran måste vara  
styrelsen tillhanda senast sju veckor före 
årsstämman, eller i så god tid att ärendet, om så 
krävs, kan upptas i kallelsen till stämman. 
Idogens årsredovisning för 2019 beräknas finnas 
tillgänglig för nedladdning på bolagets webbplats 
under vecka 15 2020. 
  
 
VALBEREDNING 
I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre 
största aktieägarna vid utgången av tredje 
kvartalet 2019 att nominera sina representanter i 
valberedningen. Till valberedningen utsågs som 
ordförande Hans-Olov Sjögren, Leif G Salford och 
Staffan Bergqvist (HCN Group AB). 
Valberedningens förslag kommer att presenteras 
senast i början av april.  
 

http://www.idogen.com/
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RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till 
forsknings- och utvecklingsverksamhet och 
förseningar vid start av kliniska studier, inga 
kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller 
händelser som kan förväntas ha en väsentlig 
inverkan på bolagets framtidsutsikter. 
En utförlig redovisning av olika risker finns i 
årsredovisningen (sidan 26–27) samt i prospektet 
vid företrädesemissionen 2018 (sid 15-18).  
 
FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 
Styrelsen och den verkställande direktören 
föreslår att ingen utdelning (0,0 SEK/aktie, samma 

som föregående år) lämnas för räkenskapsåret 
2019-01-01 – 2019-12-31. 
 
EGET KAPITAL 
Eget kapital har påverkats av resultatet under 
perioden. Eget kapital uppgick per den 31 
december 2019 till 18,2 MSEK (51,0).   
 
 
AKTIEN  
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden uppgår för  
rapportperioden till -0,67 SEK (-1,27). Idogen 
hade per slutet av december 2019 cirka 3 400 
aktieägare. Antalet aktier uppgick till 48 491 533 
aktier (föregående år 48 491 533).  
 
 

 
 
 
 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten upprättas enligt RFR 2, 
redovisning för juridiska personer. Rapporten 
upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det  
undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 
2.  
Bolaget har inte något dotterbolag och därför 
avges inte någon koncernredovisning. Detta 
innebär att rapportering enligt IFRS-redovisning 
inte blir tillämplig.  

 
 
 
 
 
Redovisningsprinciperna framgår av 
årsredovisningen sid 33–35. Någon ändring av 
dessa har inte gjorts. 
 
 
GRANSKNING AV REVISOR 
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig 
granskning av bolagets revisor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn Antal aktier Andel av röster/kapital (%) 

Avanza pension  
John Fällström 

4 110 675  
2 379 143 

8,5 
4,9 

Kronolund AB 1 000 000 2,1 
Tobias Ekman  800 000 1,6 
Leif G Salford direkt och via bolag 783 010 1,6 
Övriga 39 418 705 81,3 

Totalt   48 491 533 100,0 
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget ställs inför.  
 
Lund den 29 januari 2020 
 
 
Styrelsen för Idogen AB 
 
 
 
Agneta Edberg, Ordförande   
 
 
 
Christina Herder Karin Hoogendoorn  
 
 
 
Leif G. Salford Anders Karlsson, verkställande direktör 
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REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT  

 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Idogen AB (publ), org nr 556756-8521, för 
perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 
 
Malmö den 29 januari 2020 
 
Deloitte AB 
 
 
 
Maria Ekelund 
Auktoriserad revisor 
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RAPPORTER ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

 

 
 
(Belopp i TSEK) 

2019 2018 2019 2018 
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning - -  - -  
Övriga rörelseintäkter 1 225 3 766 4 192 3 766 

Summa intäkter 1 225 3 766 4 192 3 766 
 
Rörelsens kostnader 

      

Övriga externa kostnader -4 757 -5 207 -17 900 -21 489 
Personalkostnader -4 141 -3 057 -13 223 -9 147 
Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar 

-331 -298 -5 895 -991 

Rörelseresultat -8 005 -4 796 -32 826 -27 861  
 

 
 

 

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

0 -15 156 529 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-203 5 -24 -302 

Resultat före skatt -8 207 -4 806 -32 694 -27 634 
Skatt - - - - 

PERIODENS RESULTAT -8 207 -4 806 -32 694 -27 634 
     
ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - 
     

PERIODENS TOTALRESULTAT -8 207 -4 806 -32 694 -27 634 
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RAPPORT ÖVER BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 

 

(Belopp i TSEK) 2019-12-31 2018-12-31 

     
TILLGÅNGAR    
    
Immateriella anläggningstillgångar    
Patent  - 4 060 

Summa immateriella anläggningstillgångar  4 060 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 270 

 
 

1 766 

Inventarier, verktyg och installationer 2 175 2 890 

Summa materiella anläggningstillgångar 3 444 4 656 

Summa anläggningstillgångar  3 444 8 716 
   
Övriga fordringar  801 706 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 936 647 
Kassa och bank 26 004 61 605 

Summa omsättningstillgångar 27 445 62 957 
    

SUMMA TILLGÅNGAR 31 189 71 674 

     
EGET KAPITAL    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 3 394 3 394 
Fond för utvecklingsutgifter - 2 918 

Summa bundet eget kapital 3 394 6 312 
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 36 829 36 829 
Balanserat resultat 10 799 35 514 
Årets resultat -32 694 -27 634 

Summa fritt eget kapital 14 934 44 710 
   

Summa eget kapital 18 329 51 023 

   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 2 184 7 167 
Övriga skulder 456 362 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 220 13 122 

Summa kortfristiga skulder 12 861 20 651 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 189 71 674 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resultat  
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2018 1 454 2 087 42 015 15 654 -21 322 39 888 
Resultatdisposition enligt 
årsstämma - - -42 015 20 692 21 322 -  
Nyemission 1 940 - 46 572 - - 48 512 
Kapitalanskaffningsutgifter - - -9 743 - - -9 743 
Avsättning till fond för 
utvecklingsutgifter   831  -831   
Periodens resultat - - - - -27 634 -27 634 

Utgående balans  
per 31 december 2018 3 394 2 918 36 829 35 518 -27 634 51 023 

 
 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resultat  
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2019 3 394 2 918 36 829 35 518 -27 634 51 023 
Resultatdisposition enligt 
årsstämma    -27 634 27 634 0 
Nedskrivning patent  -2 918  2 918  0 

Periodens resultat     -32 694 -32 694 

Utgående balans  
per 31 december 2019 3 394 0 36 829 10 799 -32 694 18 329 

 
 
 
 
Upplysningar om aktier   Antal aktier 

Antal/värde vid årets ingång   48 491 533 

Antal/värde vid 2019-12-31   48 491 533 

Totalt antal aktier efter full teckning   48 491 533 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG  

 

  2019 2018 2019 2018 
  3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

       
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Rörelseresultat före finansiella poster -8 005 -4 796 -32 826 -27 861 
Återföring av avskrivningar 331 296 5 895 991 
Erhållen ränta 0 -15 156 529 
Erlagd ränta -203 5 -24 -302 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

-7 876 -4 508 
  

-26 643 före förändringar av rörelsekapital -26 799 
       
Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och 
upplupna intäkter -824 83 -384 

 
-102 

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 1 238 4 459 -4 984 3 825 

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder -328 -467 -2 807 
 

12 528 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 790 -432 -34 974 -10 394 
       
Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - -216 -513 
 

-831 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -250 -110 -2 883 
Kassaflöde från investeringsverksamheten - -466 -623 -3 714 
       
Finansieringsverksamheten      

Nyemission - 38 749 - 
 

38 769 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 38 749 - 38 769 
       

Periodens kassaflöde -7 790 37 851 -35 597 

 
 

24 661 
Likvida medel vid periodens början 33 797 23 754 61 605 36 943 

Likvida medel vid periodens slut 26 008 61 605 -26 008 
 

61 605 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Delårsrapport januari – mars 2020  12 maj 2020 
Delårsrapport januari – juni 2020  25 augusti 2020 
Delårsrapport januari – september 2020  23 oktober 2020 
Bokslutskommuniké 2020   9 februari 2021 
 
 
 
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Anders Karlsson, verkställande direktör 
Telefon: +46 (0) 709 18 00 10 
E-post: anders.karlsson@idogen.com 
 
 
ADRESS 

Idogen AB 
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
 
 
Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


