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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 läke-
medel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller väv-
nader angrips av patientens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” 
kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi 
selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunakti-
verande antigen. Idogens vision 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 
sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter 
som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läke-
medel, t.ex. faktor VIII eller terapeutiska antikroppar.

Idogens längst framskridna produktkandidat IDO 8 riktar sig till 
patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av häm-
mande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulations-
faktor VIII (faktor VIII).  Bolaget utvecklar dessutom IDO T – en tolero-
gen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, 
primärt vid njurtransplantation. IDO T förväntas minska behovet av 
immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevna-
den, 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 tolerogena cellterapi
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 respek-
tive 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 immun-
försvaret mot kroppens egna vävnader kallas tolerogena. Idogens 
teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler, som är 
programmerade för att tolerera definierade molekyler eller antigen.

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler från patien-
tens 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 cel-
ler 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 för-
hindras samtidigt som immunsystemet i övrigt inte påverkas, vilket 
upprätthåller försvaret mot hot som virus, bakterier och cancer. 

När Idogens teknologi väl känner igen ett antigen som är specifikt 
för en oönskad immunologisk reaktion förväntas det gå att skapa en 
selektiv behandling för att öka toleransen och motverka den oön-
skade immunologiska reaktionen. Detta gör att Idogens tolerogena 
cellterapi är tänkt att fungera 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.
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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 (substitutions-
behandling med faktor VIII). Idogens behandling har potential att möj-
liggöra att patienten kan återgå till behandling med faktor VIII. Dessa 
patienter har ett stort medicinskt behov och behandlingen baseras 
på ett väldefinierat antigen (faktor VIII), vilket gör att det tekniskt sett 
finns goda möjligheter att utveckla en framgångsrik behandling. 

Bolaget tecknade under 2019 ett samarbetsavtal med Radboud Uni-
versity Medical Center (RUMC) i Nederländerna för tillverkning av 
bolagets tolerogena cellterapi enligt GMP-standard (Good Manu-
facturing Practice, Sv. God tillverkningssed). RUMC är ett av värl-
dens ledande center inom detta specifika område och har 20 års 
erfarenhet av tillverkning av cellterapi baserad på dendritiska celler. 
Under våren 2020 genomfördes en framgångsrik överföring och 
uppskalning av tillverkningsprocessen tillsammans med RUMC. Ett 
omfattande arbete pågår för närvarande i syfte att dokumentera och 
kvalificera processerna inför den planerade första kliniska studien av 
IDO 8. Detta arbete är dock påverkat av kapacitetsbegränsningar som 
uppstått till följd av den pågående Covid-19-pandemin och enhetens 
nära koppling till sjukhusverksamheten. RUMC har nyligen åter kun-
nat öka sin kapacitet och arbetar hårt för att minimera den uppkomna 
förseningen. 

Parallellt med produktionsarbetet fortsätter Idogen sina interaktio-
ner med Läkemedelsverket och andra nordiska regulatoriska myn-
digheter i syfte att säkerställa en ansökan om start av klinisk studie i 
linje med myndighetens krav. Idogen bedömer att en sådan ansökan 
kan lämnas in i slutet av första halvåret 2021. Studien syftar till att 
bedöma säkerhet, tolerabilitet och definiera en optimal dos för admi-
nistrering av IDO 8. Dessutom har studien potential att fånga indika-
tioner på effekt. Studien förväntas pågå under 12 till 18 månader vilket 
innebär att Idogen väntas kunna slutföra studien under 2023.

IDO T – förebyggande av avstötning vid njurtransplantation
Den plattformsteknologi som utvecklas för behandling av blö-
darsjuka förväntas kunna anpassas för användning inom ytterligare 
terapiområden. Bolaget genomför därför parallell utveckling av 
en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grundprincipen 
är att ”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera det trans-
planterade 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 häm-
mar immunförsvarets funktion. Initialt avser Idogens att rikta in sig 
på de patienter som ska genomgå transplantation med organ från 
en levande donator. Vid levande donator finns det ofta möjlighet 
att i god tid planera transplantationen och hitta ett bra tillfälle för 
behandling med Idogens metod. Donatorns celler kan behandlas 
med toleransinduceraren och ges till patienten innan transplanta-
tion genomförs, vilket innebär att en tolerans för det organ som ska 
transplanteras kan byggas upp i patienten i god tid före transplan-
tationen. Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att kunna 
initiera en klinisk fas I/IIa-studie under 2023.

IDO AID – när kroppens immunförsvar angriper kroppsegna 
molekyler eller vävnader
Idogen har även utökat projektportföljen med ett tredje terapiom-
råde 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 särläkeme-
delsstatus.
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VD har ordet
Det senaste året har varit händelserikt, både för Idogen som bolag men även för omvärlden i takt med 
att covid-19-pandemin påverkat vårt globala samhälle i stor utsträckning. Under året har dock Idogen 
fortsatt att utvecklas positivt och ta stora kliv framåt mot en av de viktigaste milstoparna i bolagets his-
toria - inlämnande av myndighetsansökan om start av klinisk fas I/IIa-studie i IDO 8. Syftet med den 
kliniska studien är att utvärdera säkerhetsprofilen hos IDO 8 i patienter, men även att undersöka vissa 
effektparametrar. Givet ett regulatoriskt godkännande förväntas den kliniska studien kunna starta under 
andra halvan av 2021.

Parallellt med förberedelserna av vår myndighetansökan pågår samarbetet med Radboud University 
Medical center för att tillverka Idogens tolerogena cellterapi till den kliniska studien. Under våren genom-
fördes en framgångsrik teknologiöverföring, varpå storskalig produktion av terapin kunde säkerställas. 
Nu kvarstår att kvalificera och tillverka terapin enligt GMP (Good Manufacturing Practice) – det regelverk 
som ställts upp av läkemedelsmyndigheterna. Det gynnsamma samarbetet med Radboud möjliggör inte 
bara produktion inför den förestående studien utan driver även plattformsteknologin framåt vilket skapar 
möjligheter för framtida utveckling. 

Förutom start av kliniska studier i IDO 8 vill vi även öka tempot för utvecklingen av vår behandling mot 
organavstötning vid transplantation, IDO T, där vi bedömer att det finns ett stort behov av en långtidsver-
kande, kostnadseffektiv och säker behandling för att undvika risken för organavstötning. 

Den förestående företrädesemissionen tillför oss 28 MSEK efter emissionskostnader i ett första steg och 
upp till ytterligare 45 MSEK efter emissionskostnader i det fall de optioner som utfärdas utnyttjas fullt ut i samband med nyttjandeperioden i 
september/oktober 2021. Utöver medel från emissionen inväntar även bolaget ytterligare SEK 8 miljoner i utbetalningar i form av utvecklings-
bidrag från Horizon 2020 programmet. 

Finansieringen innebär en viktig förstärkning av vår finansiella ställning och möjliggör uppstart av kliniska studier under nästa år. Vi har en 
spännande tid framför oss och det är min förhoppning att du vill vara med på vår resa och bidra till vår fortsatta utveckling av avancerade behan-
dlingar mot medicinska tillstånd där kroppens egna immunförsvar inte fungerar som det ska.

Annons

Anders Karlsson
Verkställande direktör

Villkor för erbjudandet i sammandrag

1 aktie → 1 uniträtt 1 unit+              →
1 aktie

3,75 SEK

1 TO

Villkor
Företrädesemissionen omfattar utgivande av högst 9 121 654 units som emitteras till kursen 3,75 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) aktie 
och en (1) teckningsoption serie TO 4. Teckning kan endast ske av hela units, vilket innebär att varken aktier eller teckningsoptioner kan tecknas 
var för sig. 

Emissionslikvid
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 34 MSEK före emissionskostnader och potentiellt ytterligare cirka 46 MSEK 
före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 4.

Teckningsperiod
17 november - 1 december 2020

Teckningsoptioner
Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 6 september till och med den 17 september 2021, dock lägst 2 SEK och 
högst 5 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskottet som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna högst kan 
uppgå till cirka 46 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 21 september 
– 5 oktober 2021.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
I samband med företrädesemissionen har bolaget erhållit teckningsförbindelser teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden 
uppgående till cirka 34 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.
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Bakgrund och motiv

Annons

Motiv för företrädesemissionen
Idogen är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att behandla oönskad aktivering av immunsystemet. 
Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi förväntas selektivt kunna tolerera ett utvalt 
sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen. Bolaget bedriver tre utvecklingsområden med fokus på behandling av patienter med 
antikroppar mot läkemedelsterapi ämnad för svår blödarsjuka (IDO 8), organavstötning i samband med njurtransplantation (IDO T) samt svåra, 
sällsynta autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret angriper egen vävnad (IDO AID).

Under 2020 säkerställde Idogen finansiering om cirka 25 MSEK för att slutföra de återstående prekliniska förberedelserna inför uppstart av 
kliniska studier för IDO 8 under 2021. Under året har bolaget därefter genomfört en framgångsrik etablering och uppskalning av tillverknings-
processen för cellterapiprodukter hos Radboud University Medical Center i Nederländerna, Idogens GMP-certifierade partner. Parallellt med 
produktionsarbetet har Idogen fortsatt sina interaktioner med Läkemedelsverket och regulatoriska myndigheter i övriga nordiska länder i syfte 
att säkerställa en ansökan om start av klinisk studie i linje med myndigheternas krav. Idogen bedömer att en sådan ansökan kan lämnas in under 
slutet av första halvåret 2021.

Företrädesemissionen, tillsammans med likvid från teckningsoptioner serie TO 4 enligt nedan, ämnar i huvudsak finansiera tre olika fokusom-
råden: för det första säkra starten av bolagets första kliniska studie med IDO 8, en behandling mot antikroppar hos hemofilipatienter, vilken 
är planerad att inledas under andra halvåret 2021, för det andra öka tempot för utvecklingen av Idogens behandling mot organavstötning vid 
transplantation, IDO T. Projektet kommer att tillföras ökade resurser för det prekliniska arbetet. För det tredje kommer bolaget att öka fokus på 
kommersiella och akademiska partnerskap.

Det är bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånader-
sperioden. Det är dock styrelsens bedömning att nettolikviden om 28 MSEK, tillsammans med befintligt rörelsekapital, är tillräckligt för att 
tillgodose bolagets rörelsekapitalbehov för den kommande tolvmånadersperioden. Om företrädesemissionen, trots lämnade teckningsavsikter, 
teckningsförbindelser och ingångna garantiavtal, inte tecknas i tillräcklig utsträckning kan bolaget komma att tvingas söka alternativa finansie-
ringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning eller lånefinansiering, alternativt genomföra kostnadsnedskärningar eller tvingas bedriva 
verksamheten i lägre takt än beräknat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas.

Emissionslikvidens användande
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 34 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6 MSEK. Nettolik-
viden från företrädesemissionen om cirka 28 MSEK avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning: 

• Fas I/IIa-studie i IDO 8, cirka 11 MSEK
• Prekliniska studier för IDO T, cirka 6 MSEK
• Affärsutveckling och akademiska partnerskap, cirka 2 MSEK
• Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av den löpande verksamheten, cirka 9 MSEK

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 4 som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier tillförs bolaget ytterligare 
högst cirka 46 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,7 MSEK. Den ytterligare nettolikviden om cirka 45 MSEK avses 
disponeras för följande ändamål i angivna prioritetsordning:

• Fas I/IIa-studie i IDO 8, cirka 18 MSEK
• Prekliniska studier för IDO T, cirka 9 MSEK
• Affärsutveckling och akademiska partnerskap, cirka 3 MSEK
• Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av den löpande verksamheten, cirka 15 MSEK

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till bolaget i samband med Erbjudandet. 

Viktiga datum

Avstämningsdag:   13 november 2020

Teckningsperiod:   17 november - 1 december 2020

Offentliggörande av utfall:  3 december 2020

Beräknad likviddag:   8 december 2020

Registrering av företrädsemissionen: v. 51, 2020

Omvandling av BTU till aktier  v. 52, 2020
och teckningsoptioner: 

Viktig information

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett 
prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har god-
känts och registrerats hos Finansinspektionen, som behörig myn-
dighet enligt förordning (EU) 2017/1129, har offentliggjorts och finns 
tillgängligt på Idogens hemsida, www.idogen.com samt på Erik Pen-
ser 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 investe-
ring i Idogen och deltagande i företrädesemissionen. Varje beslut 
att investera i Idogen ska baseras på prospektet i sin helhet. Inves-
terare som avser eller överväger att investera i Idogen uppmanas 
därför att läsa prospektet.


