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Andra kvartalet (April-Juni 2021)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 731 (2 782) TSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -9 514 (-7 292) TSEK
• Kvartalets resultat uppgick till -9 604 (-7 976) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 135 (-9 003) TSEK
•	
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,53 (-0,87) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,53 SEK
(-0,87)

Perioden (Januari-Juni 2021)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 409 (4 195) TSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -20 164 (-13 925) TSEK
• Periodens resultat uppgick till -20 135 (-14 197) TSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 087 (-10 788) TSEK
•	
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,10 (-2,03) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,10 SEK
(-2,03)

Väsentliga händelser under andra kvartalet
• Förberedelserna för ansökan om start av kliniska studier framskrider väl.
• Dokumentation och kvalificering av produktionsprocessen fortsätter hos partnern Radboud University Medical Center.
•	Covid-19 pandemin påverkar arbetet hos Radboud University Medical Center.

Väsentliga händelser under perioden
• Idogen knyter till sig välrenommerade vetenskapliga rådgivare inom transplantation.
•	Årsredovisningen utökas med Bolagsstyrning och därmed följer Idogen Börskoden.
•	Ytterligare utbetalning sker för EU projektet Horizon 2020 om 3 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Europeiska patentverket (”EPO”) kommer att bevilja ett europeiskt patent som skyddar företagets tolerogena cellterapi
• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
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Resultat och kassaflöde i sammandrag
2021
3 mån
apr–jun

2020
3 mån
apr–jun

2021
6 mån
jan-jun

2020
6 mån
jan-jun

2020
12 mån
jan-dec

1 731

2 782

3 409

4 195

8 113

Rörelsens kostnader

-11 244

-10 073

-23 573

-18 121

-34 266

Rörelseresultat

-9 514

-7 292

-20 164

-13 925

-26 153

Periodens resultat efter finansnetto

-9 604

-7 976

-20 135

-14 197

-26 822

18 243 308

9 121 654

18 243 308

6 997 206

8 443 012

9 371 654

-

9 371 654

-

500 890

Resultat per aktie före utspädning (SEK)

-0,53

-0,87

-1,10

-2,03

-3,18

Resultat per aktie efter utspädning (SEK)

-0,53

-0,87

-1,10

-2,03

-3,18

-6 135

-9 003

-16 087

-10 778

28 081

18 738

22 137

18 738

22 137

38 507

238

249

238

249

482

60

63

60

63

80

-0,53

-0,87

-1,10

-2,03

-3,18

18 243 308

9 121 654

18 243 308

6 997 206

8 443 012

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
Övriga rörelseintäkter

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal optioner

Kassaflöde från den löpande verksamheten

NYCKELTAL
Rörelsekapital
Kassalikviditet, %
Soliditet, %
Resultat per aktie före utspädning
Genomsnittligt antal aktier

Alla nyckeltal i hela rapporten är omräknade med effekten av omvänd split dvs tidigare perioders antal aktier är dividerat med 10.

Nyckeltalsdefinitioner 2021
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.

Genomsnittligt antal optioner
Antalet optioner i genomsnitt räknat från dag när beslut är registrerat. Nya optioner för personal 2021 registrerades 6 juli.
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VD har ordet
Idogens ambition är att utveckla cellterapier som gör det
möjligt att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler och vävnader
angrips av kroppens immunförsvar. Sedan nyckelkomponenten i bolagets tolerogena cellterapiplattform uppgraderades i mitten av 2019 har utvecklingen avancerat i
högt tempo. Nu står vi redo att lämna in en ansökan om
den första kliniska studien av vårt längst framskridna
projekt, IDO 8. Målet är att kunna erbjuda en helt ny typ
av behandling för de patienter med svår blödarsjuka som
utvecklar neutraliserande antikroppar mot sin livsviktiga
behandling med koagulationsfaktor VIII (FVIII), något som
drabbar var tredje patient. Positiva studieresultat skulle
ge ökat hopp om att denna patientgrupp i framtiden kan
fortsätta med sin beprövade standardbehandling, och att
behovet av att finna lämpliga ersättningsterapier därmed
minskar. Den första kliniska studien kommer också att
utgöra klinisk ”proof-of-concept” för vår plattformsteknologi med tolerogen cellterapi för behandling av flertalet
svåra och oönskade immunreaktioner.
Gedigna förberedelser inför start av vår första kliniska
studie
Under de gångna åren har ett stort antal milstolpar
passerats i utvecklingen av IDO 8. Vi har kontrakterat
en världsledande tillverkare inom cellterapiområdet,
stärkt vårt patentskydd, genomfört konstruktiva samtal
med regulatoriska myndigheter i flera länder, engagerat
ledande kliniska experter som rådgivare i projektet och
utfört en rad framgångsrika prekliniska studier. Allt
detta ligger till grund för den ansökan om start av klinisk
prövning som ska lämnas in inom kort.
Efter en rad rekryteringar av nyckelpersoner har vi nu
etablerat en stark och kompetent organisation som
tillsammans med våra erfarna rådgivare är redo att ta
ansvar för att det fortsatta utvecklingsprogrammet kan
drivas i ett högt tempo. Vårt team har redan bevisat sig
– trots covid-19-pandemin har vi genom hög flexibilitet
och stark drivkraft kunnat hantera de utmaningar som
samhällsrestriktionerna fört med sig. Studien förväntas bli
godkänd av regulatoriska myndigheter omkring utgången
av 2021.
Stora framsteg i valideringen av våra tillverkningsprocesser
Vår samarbetspartner för tillverkning av tolerogen
cellterapi, Radboud University Medical Center i Nederländerna, har gjort imponerande insatser i den tech
transfer och kvalifikation av varje steg i tillverkningsprocesserna som utvecklats under 2020 och 2021. Under
viruspandemin har det holländska samhället varit belagt
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med betydligt större restriktioner än vad vi upplevt i
Sverige och den lokala sjukvårdsorganisationen har varit
hårt belastad. Trots detta har Radboud University Medical
Center i nära samarbete med Idogen kunnat möta den
kravspecifikation som vi och regulatoriska myndigheter
ställt. Professor Jolanda de Vries och hennes team har
under denna tid visat på mycket hög professionalism.
Intresse från potentiella samarbetspartners
En viktig del i Idogens pågående utvecklingsplan är att
bygga relationer med framtida samarbetspartners. Under
det andra kvartalet har vi upprätthållit dialogen med ett
flertal internationella läkemedelsbolag som har potential
att vidareutveckla och kommersialisera våra cellterapiprojekt. Detta är en viktig och regelbunden del av vårt
arbete. Trenden idag är att de stora globala läkemedelsbolagen fyller på sina projektportföljer med innovativa
produkter från externa bolag i syfte att bibehålla sina
starka marknadspositioner.
Framstegen för IDO 8 ger positiva konsekvenser för
utvecklingen av IDO T
Vår utveckling av IDO 8-projektet mot klinisk fas har
också inneburit stora framsteg som befäster vårt koncept
att tolerogena dendritiska celler kan användas som en
plattformsteknologi för behandling av många olika svåra
tillstånd och sjukdomar. Lärdomarna från IDO 8-projetet
kan översättas direkt till bolagets efterföljande projekt
IDO T. IDO T har potential att bli en behandling som kan
skapa tolerans mot oönskad uppreglering av immunförsvaret i samband med organtransplantationer.
Detta innebär en mycket intressant möjlighet att behandla
rejektion i samband med transplantation. Marknadsbehovet är betydande – 100 000 patienter transplanteras
globalt med ny njure varje år. Intresset är också mycket
stort från transplantationsläkare för nya behandlingsstrategier som skulle kunna minska behovet av bred immunosuppressiv behandling som idag är nödvändig. En specifik
och individuellt anpassad behandling förväntas resultera
i bättre långtidsöverlevnad såväl av det transplanterade
organet och patienten. Nu accelererar vi utvecklingen
inom denna indikation och förbereder start av preklinisika
studier.
Tolerogena cellterapier har potential att förbättra och
förlänga livet för många patienter med oönskade immunologiska tillstånd och sjukdomar. Idogen har ambitionen att
spela en nyckelroll i den snabba utveckling som sker inom
området.
Anders Karlsson
Verkställande direktör
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Kort om Idogen
Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen

När immunsystemet blivit din fiende

utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att motverka

Det finns många situationer då kroppens immunförsvar

att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller

skadar oss istället för att skydda oss. Ett exempel är då det

kroppens egna celler eller vävnader angrips av patientens

orsakar bortstötning av transplanterade organ. Ett annat är

immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att

då immunförsvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som

immunförsvaret efter behandling med Idogen’s cellterapi

till exempel vid behandling av blödarsjuka med faktor VIII.

antas selektivt kunna tolerera ett utvalt sjukdomsframkal-

En ytterligare indikation är autoimmuna sjukdomar som

lande eller immunaktiverande antigen.

reumatism (reumatoid artrit), inflammatoriska tarmsjukdomar, typ 1-diabetes och MS (multipel skleros) –

Idogens vision är att revolutionera behandlingen av en rad

sjukdomar där immunsystemet bekämpar kroppsegna

sjukdomar och tillstånd där kroppens immunförsvar inte

proteiner eller antigen.

fungerar som det ska och där det medicinska behovet är
stort. Detta sker bl.a. vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos patienter som har
utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska
läkemedel, t.ex. faktor VIII eller terapeutiska antikroppar.
Idogens teknologi baseras på forskning från Lunds
Universitet.

Läkemedel
Nytt organ

Idogens tolerogena cellterapi

Läkemedel
Nytt organ

Omogen dendritcell

Virus, bakterie

Inre organ, vävnader

Fientlig

Tolerant

Fred – Tolerans

Aktiverar – Krig

Effektor T-celler
”krigare”

Regulatoriska T-celler
”fredsmäklare”

Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av, och reaktion mot, vad som är kroppseget respektive främmande.
De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) liksom de som känner igen kroppseget
ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna). Målet med Idogens cellterapi är att lära immunsystemet
så att oönskad aktivering av immunsystemet motverkas samtidigt som immunsystemet i övrigt är opåverkat.
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Idogens teknologi
Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ

Bolaget meddelade i januari 2019 att analyser utförda i

av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunför-

en vetenskapligt förbättrad utvärderingsmodell visat att

svaret, då de styr andra immuncellers igenkänning av vad

Bolagets dittillsvarande metod inte gav den effekt som

som är kroppseget respektive främmande. När vi utsätts

tidigare prekliniska försök hade indikerat. Därför inleddes

för bakterier eller virus aktiverar de dendritiska cellerna

en omfattande systematisk utvärdering av ett antal alterna-

vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer de att immunför-

tiva toleransinducerare i syfte att identifiera en mer effektiv

svaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska celler

metod för att skapa tolerogena dendritceller. I juni 2019

som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens

kunde bolaget meddela att en ny toleransinducerare hade

egna, friska celler kallas tolerogena. Idogens teknologi

utvecklats. Den nyutvecklade metoden är en kombination av

syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är

olika substanser som var för sig har begränsad effekt, men

programmerade för definierade molekyler eller antigen.

som när de kombineras ger en synergistisk kraftfull effekt.
Därefter fortskred arbetet med att dokumentera denna unika

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler

kombination av substanser fram tills dess att en prioritets-

från patientens blod behandlats utanför kroppen på ett

grundande patentansökan lämnades in den 13 december

unikt och patenterat sätt och därmed utvecklas till

2019. Patentansökan täcker Idogens hela teknologiplattform

tolerogena dendritiska celler. Därefter återförs dessa

för tolerogen cellterapi. Inlämningen är ett första steg mot

tolerogena dendritiska celler till patienten. I kroppen kan

global täckning och till alla större marknader. Ett år senare,

de tolerogena dendritiska cellerna förhindra den oönskade

den 10 december 2020 lämnades den finala internationella

aktiveringen av immunsystemet samtidigt som immunsys-

ansökan (PCT) in. Vid beviljande ges marknadsexklusivitet

temet i övrigt inte påverkas.

till och med år 2040.

Idogens teknologi är en plattform för så kallad tolerogen

Bolaget utvärderade möjligheten att tillverka sin cellte-

cellterapi som, genom små förändringar, anpassas till olika

rapi externt inför kliniska prövningar på hemofili-patienter

sjukdomstillstånd. Idogens vision är att lansera den första

och den 13 november 2019 tecknades ett samarbetsavtal

tolerogena cellterapin med långvarig effekt för behandling

för tillverkning med Radboud University Medical Center i

av patienter med stora medicinska behov.

Nijmegen i Nederländerna. Studien förväntas bli godkänd av
regulatoriska myndigheter omkring utgången av 2021.

Leukaferes vid
lokalt sjukhus

1-3 besök vid lokalt
sjukhus, varannan vecka

Produktion vid GMP-enhet
Idogens behandling innebär att celler från patientens eget blod utvecklas utanför kroppen till tolerogena dendritiska celler som specifikt
kan motverka den skadliga förutbestämda immunreaktionen och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Därefter
återförs dessa programmerade dendritiska som en cellterapi till patienten.
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Idogens utvecklingsprojekt

När kroppens immunförsvar
angriper faktor VIII, ett
livsviktigt läkemedel

När kroppens immunförsvar
angriper ett transplanterat
organ

När kroppens immunförsvar
angriper kroppsegna celler
och vävnader

IDO 8 är Idogens längst framskridna

En liknande metod som den som

Idogen har även utökat projektport-

projekt och syftar till att utveckla en

nu utvecklas för behandling av

följen med ett tredje terapiområde

tolerogen cellterapi för patienter med

blödarsjuka bör kunna användas

med fokus på svåra och sällsynta

svår blödarsjuka (hemofili A). Hemofili

inom ytterligare terapiområden med

autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

A orsakas av brist på koagulations-

endast mindre justeringar av produk-

Idogen utvärderar just nu potentialen

faktor VIII och den gängse behandling-

tionsprocessen. Bolaget genomför

för Bolagets teknologi inom en grupp

en för patienter med en allvarlig form

därför parallell utveckling av en

av autoimmuna sjukdomar där det

av blödarsjuka är att tillsätta den sak-

produktkandidat för njurtransplan-

föreligger ett stort medicinskt behov

nade koagulationsfaktorn. Ungefär 30

tation, IDO T. Grundprincipen är att

och där en behandling har möjlighet

procent av patienterna som behandlas

”lära” immunförsvaret att känna igen

att beviljas särläkemedelsstatus.

med faktor VIII utvecklar hämmande

och tolerera det transplanterade

Patienter med autoimmuna sjukdomar

antikroppar (inhibitorer), vilket gör be-

organet så att det inte attackeras.

behandlas ofta under långa perioder

handlingen verkningslös. Denna kom-

I förlängningen skulle detta kunna

med läkemedel som kraftigt och

plikation kan ofta hanteras genom in-

minska eller helt eliminera behovet

brett trycker ner immunförsvaret.

tensifiering av faktor VIII-behandlingen

av dagens ofta livslånga immunsupp-

Effekten på grundsjukdomen är dock

för att inducera tolerans, vilket innebär

ressiva behandling med läkemedel

sällan optimal och behandlingen kan

frekventa injektioner av en hög dos

som oselektivt hämmar immunför-

leda till oönskade biverkningar. Det

faktor VIII. Tyvärr kvarstår dessvärre

svarets funktion. Bolaget bedömer

medicinska behovet av förbättrade

antikropparna hos ungefär en tredjedel

att det finns ett stort behov av en

terapier är därför stort. Idogens

av dessa patienterna, vilket lämnar pa-

långtidsverkande, kostnads-

tolerogena cellterapi har som mål att

tienterna utan möjlighet att förebygga

effektiv och säker behandling som

genom en kort behandling drastiskt

blödningar. Det är till denna grupp av

skapar tolerans för det transplan-

minska behovet av immunhämmande

utsatta patienter som Idogens första

terade organet för att undvika risken

läkemedel med förbättringar för

indikation riktar sin behandling.

för organavstötning. Initialt avser

patienten som resultat.

Idogen att rikta in sig på de patienter
som ska genomgå njurtransplantation
med organ från en levande donator.

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 andra kvartalet
1 april – 30 juni 2021

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -20 135 (-14 197) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -1,10 (-2,03) SEK.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 1 732
(2 782) TSEK.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 514 (-7 292)
TSEK, vilket är en förändring med -2 222 TSEK jämfört med
samma kvartal föregående år. Avräkningen av EU stöd och
övriga mindre stöd har gett ett lägre positivt bidrag med
1 051 TSEK medan kostnaderna har ökat med 1 171 TSEK.
Kvartalets resultat
Kvartalets resultat uppgick till -9 604 (-7 976) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -0,53 (-0,87) SEK.

Likviditet och kassaflöde
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-16 087 (-10 788) TSEK.
• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
-510 (0) TSEK.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
177 (20 787) TSEK.
• Periodens kassaflöde uppgick till -16 420 (9 998) TSEK.
•	Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till
30 621 (36 008) TSEK.

Horizon 2020
Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,86 MEUR
(drygt 29 MSEK) från Horizon 2020, EU:s ramprogram

Likviditet och kassaflöde

för forskning och innovation, för utveckling av bolagets

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

tolerogena cellterapi med inriktning på behandling av

-6 135 (-9 003) TSEK.
•	Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till
0 (0) TSEK.
• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till
191 (180) TSEK.

svårt blödarsjuka patienter där hämmande antikroppar mot
Faktor VIII uppstått under behandlingen. I april betalades
3 MSEK. Huvuddelen av det resterande beloppet (0,43
MEUR – cirka 4 MSEK) förväntas utbetalas under 2022.

•	Kvartalets kassaflöde uppgick till -5 944 (-8 823) TSEK.

Investeringar

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till

Idogens har investerat i laboratorieutrustning.

30 621 (36 008) TSEK.

Finansiell utveckling under perioden
1 januari – 30 juni 2021

Investeringarna uppgår till 0,5 MSEK (0,0) i perioden.

Händelser efter periodens slut
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter
periodens slut som påverkar delårsbokslutet.

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 3 409

Personal och organisation

(4 195) TSEK.

Antalet anställda per den 30 juni uppgick till 11. Idogens

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -20 164 (-13 925)
TSEK, vilket är en förändring med -6 239 TSEK jämfört med
samma period föregående år. Avräkningen av EU stöd och
övriga mindre stöd har gett ett minskat bidrag med -786
TSEK medan kostnaderna har ökat med 5 453 TSEK.
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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.

Idogen AB Delårsrapport Januari – Juni 2021

Årsstämman 2021

Eget kapital

Årsstämma hölls den 11 maj 2021. Stämman blev helt

Eget kapital har påverkats av nyemissionen och resultatet

digital med poströstning. Styrelsen med Agneta Edberg,

under perioden. Eget kapital uppgick per den 30 juni till

ordförande, Leif G Salford, Sharon Longhurst och Christina

20,6 MSEK (33,2).

Herder omvaldes. Styrelsen utökades med en person och
Lennart Svensson nyvaldes. Till stämman lades den första

Aktien och teckningsoptioner

bolagsstyrningsrapporten fram som godkändes. Därmed

Idogen aktien som varit noterad på Spotlight sedan juni

uppfylldes det sista kravet för att följa Svensk kod för

2015 flyttade per 4 juni 2020 till Nasdag First North

bolagsstyrning. Justering gjordes av bolags-

Growth Market. Resultat efter skatt dividerat med genom-

ordningen och maximala antalet aktier höjdes till 72 960

snittligt antal aktier för perioden uppgår för rapportpe-

000 st. Stämman gav också styrelsen mandat att

rioden till -1,10 SEK (-2,03). Idogen hade per slutet av juni

genomföra en riktad emission om max 4 560 827 aktier.

2021 cirka 3 800 aktieägare. Antalet aktier uppgick till

Stämman beslutade vidare om ett flerårigt optionsprogram

18 243 308 aktier (föregående år 4 849 153 omräknat efter

för ledning och övrig personal. Totalt utfärdades 455.000

omvänd split).

optioner till 8 anställda och konsulter för teckning av nya
aktier i juni 2024 till en kurs av 5,79 kr/aktie.

Utöver aktier finns TO4. Nya aktier tecknas för 70 % av
genomsnittliga börskursen under 6-17 september 2021.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Priset kan variera mellan 2,00 och 5,00 SEK per ny aktier.

Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsk-

Totalt finns 9.121.654 TO4. Teckningsoptionen (TO4) ger

nings- och utvecklingsverksamhet, Corona pandemin

för varje option rätt att under perioden 21 september – 5

och förseningar vid start av kliniska studier, inga kända

oktober teckna en ny aktie till kurs som beräknats enligt

tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller

beskrivning ovan..

andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas
ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. En

Två program finns för ledningen. Optionsprogram

utförlig redovisning av olika risker finns i årsredovisningen

2020/2023 med 250.000 optioner för teckning vid

(sidan 46-50).

en börskurs om 8,90 SEK/aktie samt optionsprogram
2021/2024 med 455.000 optioner för teckning vid en
börskurs om 5,90 SEK/aktie. Denna registrerades 6 juli och
ingår inte i olika beräkningar.

Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital (%)

Avanza Pension AB

1 672 176

9,2

Tobias Ekman

1 120 000

8,0

968 500

5,3

Rotheseey Ltd

476 090

2,6

Danske Bank Luxemburg

383 236

2,1

Formue Nord A/S

Övriga

13 623 279

74,7

Totalt

18 293 308

100,0

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 56-57. Någon ändring av dessa har inte gjorts.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

9

Idogen AB Delårsrapport Januari – Juni 2021

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 24 augusti 2021

Agneta Edberg
Styrelseordförande

Christina Herder					Sharon Longhurst
Styrelseledamot					Styrelseledamot

Leif G Salford					Lennart Svensson
Styrelseledamot					Styrelseledamot

Anders Karlsson
Verkställande direktör
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Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

2021

2020

2021

2020

2020

3 mån

3 mån

6 mån

6 mån

12 mån

jan–mar

jan–mar

jan–jun

jan–jun

jan–dec

-

-

-

-

-

Övriga rörelseintäkter

1 731

2 782

3 409

4 195

8 113

Summa intäkter

1 731

2 782

3 409

4 195

8 113

Övriga externa kostnader

-7 563

-6 823

-16 720

-11 471

-21 007

Personalkostnader

-3 324

-2 919

-6 148

-5 987

-11 934

-357

-331

-705

-662

-1 325

-11 244

-10 073

-23 573

-18 120

-34 266

-9 541

-7 292

-20 164

-13 925

-26 153

-83

-429

40

1

7

(Belopp i TSEK)
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt
PERIODENS RESULTAT
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
PERIODENS TOTALRESULTAT

11

-8

-256

-11

-272

-677

-9 604

-7 976

-20 135

-14 197

-26 822

-

-

-

9 604

-7 976

-20 135

-14 197

-26 822

-

-

-

-

-

-9 604

-7 976

-20 135

-14 197

-26 822

-
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Rapport över balansräkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)

2021-06-30

2020-06-30

2020-12-31

355

965

660

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

1 569

1 817

1 459

Summa materiella anläggningstillgångar

1 924

2 782

2 119

Övriga fordringar

1 069

728

975

621

254

707

Kassa och bank

30 621

36 008

47 041

Summa omsättningstillgångar

32 311

36 989

48 723

34 235

39 771

50 843

Aktiekapital

12 770

6 385

12 770

Summa bundet eget kapital

12 770

6 385

12 770

76 744

54 544

76 567

Balanserat resultat

-48 716

-21 894

-21 894

Årets resultat

-20 135

-14 197

-26 822

7 893

18 533

27 851

20 663

24 918

40 621

2 229

1 519

1 588

328

272

342

11 015

13 058

8 291

Summa kortfristiga skulder

13 572

14 852

10 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34 235

39 771

50 843

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Rapporter över förändring i eget kapital i sammandrag

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa eget
kapital

3 394

36 829

10 800

-32 694

18 329

-

-

-32 694

32 694

-

2 991

22 724

-

-

25 715

Kapitalanskaffningsutgifter

-

-4 929

-

-

-4 929

Periodens resultat

-

-

-

-14 197

-14 197

6 385

54 624

-21 894

-14 197

24 918

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

12 770

76 567

-21 894

-26 822

40 621

-

-

-26 822

26 822

-

Nyemission

-

191

-

-

191

Kapitalanskaffningsutgifter

-

-14

-

-

-14

Periodens resultat

-

-

-

-20 135

-20 135

12 770

76 744

-48 716

-20 135

20 663

(Belopp i TSEK)

Ingående balans per
1 januari 2020
Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemission

Utgående balans
per 30 juni 2020

(Belopp i TSEK)

Ingående balans per
1 januari 2021
Resultatdisposition enligt
årsstämma

Utgående balans
per 30 juni 2021

Upplysningar om aktier

Antal aktier

Antal/värde vid årets ingång

18 243 308

Antal/värde 2021-06-30

18 243 308

Antal/optioner 2021-06-30
Totalt antal aktier efter konvertering av optioner
Optioner registrerade efter periodens slut

13

9 371 654
27 614 962
455 000
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Rapporter över kassaflöden i sammandrag
2021
3 mån
apr-jun

2020
3 mån
apr-jun

2021
6 mån
jan-jun

2020
6 mån
jan-jun

2020
12 mån
jan-dec

-9 514

-7 292

-20 164

-13 925

-26 153

Återföring av avskrivningar

357

331

705

662

1 325

Erhållen ränta

-83

-429

40

1

7

-8

-256

-11

-272

-677

-9 248

-7 645

-19 430

-13 534

-25 498

188

430

-8

754

55

-242

-653

641

-664

-595

3 166

-1 134

2 710

2 656

-2 043

-6 135

-9 003

-16 087

-10 788

-28 081

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

-

-

-

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-

-

-

Nyemission

191

180

177

20 787

49 115

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

191

180

177

20 787

49 115

Periodens kassaflöde

-5 944

-8 823

-16 420

9 998

21 033

Likvida medel vid periodens början

36 565

44 829

47 041

26 008

26 008

Likvida medel vid periodens slut

30 621

36 008

30 621

36 008

47 041

(Belopp i TSEK)

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Ökning/Minskning av förbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Ökning/Minskning av leverantörsskulder
Ökning/Minskning av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari – september 2021

23 oktober 2021

Bokslutskommuniké 2021

9 februari 2022

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

This information is also available in English.
The English text is an unofficial translation of the original Swedish text.
In case of any discrepancies between the Swedish text and the English
translation, the Swedish text shall prevail.
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När immunsystemet blivit din fiende
Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska
läkemedel, transplanterade organ, kroppens egna celler eller
vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Idogen AB | Medicon Village | Scheelevägen 2 | 223 81 Lund | Sweden | E-post: info@idogen.com | www.idogen.com

