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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 cellterapi, antas selektivt kunna tolerera ett 
utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande 
antigen. 

Idogens vision är att revolutionera behandlingen av en 
rad sjukdomar och tillstånd där kroppens immunförsvar 
inte fungerar som det ska och där det medicinska behovet 
är stort. Detta sker bland annat vid autoimmuna sjuk-
domar, organavstötning efter transplantation och hos 
patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling 
med biologiska läkemedel, till exempel faktor VIII eller 
terapeutiska antikroppar. Idogens teknologi baseras på 
forskning från Lunds Universitet.

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.
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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. De dendritiska celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens egna, friska celler 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 
patenterbart sätt och därmed utvecklas till tolerogena dendritiska celler. Därefter återförs dessa tolerogena dendritiska 
celler till patienten. I kroppen kan de tolerogena dendritiska cellerna förhindra den oönskade aktiveringen av immunsyste-
met samtidigt som immunsystemet i övrigt inte påverkas.

IDO 8 – När kroppens immunförsvar
angriper faktor VIII, ett livsviktigt läke-
medel

IDO 8 är Idogens längst framskridna 
projekt och syftar till att utveckla 
en tolerogen cellterapi för patienter 
med svår blödarsjuka som står utan 
behandling efter att ha utvecklat anti-
kroppar mot sin ordinarie behandling. 
Idogens behandling har potential 
att återskapa effekten av faktor 
VIII-behandlingen. Bolaget har valt 
blödarsjuka som första terapiområde 
eftersom det medicinska behovet 
hos dessa patienter är stort och för 
att sjukdomen har ett väldefinierat 
antigen, vilket gör att det finns goda 
möjligheter att utveckla en effektiv 
behandling för denna patientgrupp.

Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom och 
Idogen har erhållit särläkemedels-
status (orphan drug designation) för 
behandlingen i Europa – ett viktigt 
och värdehöjande steg för bolaget 
då särläkemedelsstatus innebär en 
rad fördelar, som mindre omfattande 
kliniska studier, stöd från myndig-
heter under utvecklingen och tio års 
marknadsexklusivitet efter lansering.

IDO T – När kroppens immunförsvar
angriper ett transplanterat organ

Metoden som nu utvecklas för 
behandling av blödarsjuka kan 
användas inom ytterligare terapi-
områden med endast mindre 
justeringar av produktionspro-
cessen. Bolaget har därför tagit 
ett strategiskt beslut att parallellt 
starta utvecklingen av en produkt-
kandidat 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 
behovet av dagens ofta livslånga 
behandling med läke medel som 
hämmar immunförsvarets funktion. 
Det finns ett stort behov av en lång-
verkande, kostnadseffektiv och säker 
behandling för att undvika risken för 
organavstötning. Idogens avsikt är 
att behandla patienten profylaktiskt 
innan transplantationen genomförs.

IDO AID – När kroppens immunför-
svar angriper kroppsegna celler och 
vävnader

Idogen har utökat projektportföljen 
med ett tredje terapiområde inom 
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 sjuk-
domar 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 medicin-
ska behovet av förbättrade terapier 
är därför stort. Idogens tolerogena 
cellterapi har som mål att genom 
en kort behandling drastiskt minska 
behovet av immun hämmande 
läkemedel med förbättringar för 
patienten som följd.

Projektportfölj
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Idogens ambition är att utveckla cellterapier som gör det möjligt att undvika att 
biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler och 
vävnad er angrips av kroppens eget immunförsvar. Sedan nyckelkomponenten 
i bolagets tolerogena cellterapiplattform uppgraderades i mitten av 2019 har 
utvecklingen avancerat i högt tempo. 

Vi förväntar oss nu att kunna lämna in en ansökan om start av klinisk studie av 
vår längst framskridna cellterapi, IDO 8, på patienter med blödarsjuka i slutet av 
2021. Förutsatt ett godkännande från berörda myndigheter räknar vi med att kunna 
initiera studien i början av andra kvartalet 2022.

Målet är att kunna erbjuda en helt ny typ av behandling för de patienter med svår 
blödarsjuka som utvecklar neutraliserande antikroppar mot sin livsviktiga behand-
ling med koagulationsfaktor VIII (FVIII), något som drabbar var tredje patient. Positiva 
studieresultat skulle ge ökat hopp om att denna patientgrupp i framtiden kan fort-
sätta 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, det vill säga bevis för att den unika behandlingen och 
därmed även vår plattformsteknologi fungerar i syftet att kunna utveckla tolerogen 
cellterapi för behandling av ett flertal svåra och oönskade immunreaktioner. 

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. Efter en rad rekryteringar av nyckelpersoner har vi nu också 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.
 
Framstegen i utvecklingen av IDO 8-projektet mot klinisk fas befäster samtidigt vårt koncept att tolerogena dendritiska 
celler kan användas som en plattformsteknologi för behandling av många andra 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 skapar tolerans mot oönskad uppreglering av immunförsvaret i samband med organtransplantationer. 
Detta innebär en mycket intressant möjlighet att behandla avstötning i samband med transplantation. Marknadsbehovet 
är betydande – globalt transplanteras njurar till 100 000 patienter varje år. Nu accelererar vi utvecklingen även inom 
denna indikation och förbereder start av prekliniska studier. 

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. En viktig del av vårt arbete är därför att hela tiden 
upprätthålla dialogen med internationella läkemedelsbolag som har potential att vidareutveckla och kommersialisera 
våra cellterapiprojekt. Tolerogena cellterapier har potential att förbättra och förlänga livet för många patienter med 
allvarliga immunologiska tillstånd och sjukdomar. Idogen har ambitionen att spela en nyckelroll och bli en attraktiv 
partner i den snabba utveckling som sker inom området. 

VD har ordet

Anders Karlsson
Verkställande direktör

Optionslikvidens användande
För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 4 nyttjas för teckning 
av aktier tillförs Idogen cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Netto-
likviden om cirka 17 MSEK avses disponeras för följande ändamål i 
angivna prioritetsordning:

• Fas I/IIa-studie i IDO 8, cirka 5 MSEK
• Prekliniska studier för IDO T, cirka 5 MSEK
• Affärsutveckling och akademiska partnerskap, cirka 3 MSEK
• Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av den löpande 

verksamheten, cirka 4 MSEK
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Teckningsvillkor
Det finns 9 121 654 utstående teckningsoptioner av serie 
TO 4. Innehavare av teckningsoptioner har rätt att för 
varje teckningsoption teckna (1) ny aktie i Idogen till en 
kurs om 2,06 SEK per aktie. Teckningsperioden pågår från 
den 21 september 2021 till och med den 5 oktober 2021.  
Sista dag för handel av TO 4 är 1 oktober 2021. Notera att 
teckningsoptioner serie TO 4 som inte avyttras senast 
den 1 oktober 2021 alternativt nyttjas den 5 oktober 2021 
förfaller utan värde.

Teckningskurs
Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny 
aktie i Bolaget till ett lösenpris om 2,06 SEK per aktie, 
motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 
från och med den 6 september 2021 till och med den 
17 september 2021. Genomsnittskursen uppgick under 
mätperioden till 2,94 SEK.

Offentliggörande av utfall
Utfall i TO 4 kommer att offentliggöras genom ett press-
meddelande, vilket beräknas ske omkring den 8 oktober 
2021. 

Nyttjande av teckningsoptioner
Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare
Aktieägare som har sitt innehav på ett VP-konto, och 
därmed är direktregistrerade aktieägare, ska använda den 
förtryckta anmälningssedeln som underlag för anmälan 
om teckning. Om anmälningssedel saknas kan en ny 
laddas ned från Erik Penser Bank och Idogens hemsida. 
Teckning sker genom betalning enligt instruktioner på 
anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning 
ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast enligt det 
datum som anges på anmälningssedeln.  

Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare
Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en 
depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring 
(förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning 
hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillväga-
gångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Options-
innehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare 
instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

Nyttjandeperioden inleds:               21 september 2021

Sista dag för handel av TO 4:      1 oktober 2021

Nyttjandeperioden slutar:       5 oktober 2021

Offentliggörande av utfall:               8 oktober 2021

Planerat datum för            20 oktober 2021
omvandling till aktier: 

Viktiga datum

Observera att teckningsoptioner av serie TO 4, som inte aktivt tecknas för aktier 
och betalas senast klockan 17:00 CET den 5 oktober 2021, alternativt säljs senast 

den 1 oktober 2021, förfaller utan värde.

Premiärsläpp informationsvideo
VD svarar på frågor live under premiärsläppet 
klockan 12:30. Videon kommer sändas på Erik 
Penser Banks YouTube-kanal Penser Play. Länk 
till videon finns tillgänglig på www.idogen.com.

24 
sep

Bolagspresentationer under nyttjandeperioden

Villkor i sammandrag

Erik Penser Bank Temadag särläkemedel
Anmälning sker genom att maila 
Johanna.broberg@penser.se. Evenemanget 
kommer även sändas via Erik Penser Banks 
YouTube-kanal, Penser Play. 

30 
sep


