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Året i korthet
Viktiga händelser under 2020

Viktiga händelser efter årets slut

•	En företrädesemission genomfördes i mars och tecknades

•	Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter

till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK.

periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

•	Utbetalningar från EU för Horizon 2020 har återupptagits
i mars och 550 KEUR har utbetalats.
•	I juni noteras Idogen aktien på Nasdaq First North Growth
market efter att aktien flyttas från Spotlight Stock Market.
•	I juni meddelas att tillverkningsprocessen för bolagets
tolerogena cellterapi framgångsrikt har etablerats hos
samarbetspartnern Radboud University Medical Center
i Nederländerna.
•	Åsa Schiött utses till ny Chief Scientific Officer (CSO),
Christina Brattström utses till ny Chief Medical Officer (CMO)
och Vicki Venizelos till Chief Regulatory Officer (CRO).
•	I september meddelade Idogen att den pågående
Corona-pandemin ger påverkan på IDO 8 projektet.
Den planerade starten av en första klinisk studie med
den tolerogena cellterapin IDO 8 skjuts upp 6 månader,
från första till andra halvåret 2021. Detta då tillfälliga
begränsningar i kapaciteten hos tillverkningspartnern
Radboud University Medical Center uppkommit till följd av
covid-19-pandemin.
•	En företrädesemission genomfördes i november och
tecknades till 100 procent och tillförde Idogen netto
28,3 MSEK
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VD har ordet
Idogen strävar efter att utveckla
revolutionerande cellterapibehandlingar med förmågan
att skapa balans i den enskilda
individens immunsystem för att
lindra immunologiska reaktioner
och bota allvarliga sjukdomar.
På så vis elimineras behovet av
livslånga behandlingar som kan
innebära svåra biverkningar och
höga kostnader. Idogens teknologi
bygger på vetenskapliga landvinningar som gör det möjligt att
programmera om den dendritiska
cellen, en av immunsystemets
nyckelspelare.

I det friska

immunförsvaret fångar

problem. Därefter återförs de till patienten i form av en

dendritiska celler upp

individanpassad behandling. Därför är de potentiella

kroppsegna och icke kroppsegna antigener – flaggmole-

användningsområdena för Idogens cellterapiteknologi

kyler som delvis reglerar immunaktivitet. De dendritiska

många och den framtida potentialen stor.

cellerna instruerar sedan andra immunceller att antingen
angripa eller tolerera antigenerna. Hos vissa patient-

Händelsrikt 2020

grupper uppstår sjukdom eller allvarliga reaktioner när de

2020 har varit ett spännande och annorlunda år för Idogen.

dendritiska cellerna beordrar immunförsvaret att angripa

I januari fick vi äran att presentera vår unika teknologi

antigener som finns på till exempel läkemedelssubstanser,

för Kronprinsessparet vid deras besök hos oss i Lund.

transplanterade organ eller till och med börjar attackera

Besöket genererade ett stort intresse – framför allt för vårt

egna kroppens vävnader. Orsaken är att immunförsvaret

projekt IDO T som utvecklas för att förhindra avstötning

identifierar dessa substanser, celler och vävnader som

av transplanterade njurar. Kort därefter ställdes vi, liksom

skadliga. Oönskade reaktioner av denna karaktär kan

resten av samhället, raskt inför konsekvenserna av

orsaka flera olika immunologiska tillstånd som läke-

covid-19-utbrottet. Trots vissa initiala motgångar lyckades

medelsresistens, avstötning av transplanterade organ

vi snabbt anpassa våra arbetsprocesser och återgå till

eller autoimmuna sjukdomar som till exempel reumatiska

ett läge med hög arbetstakt där vi kunde säkra viktiga

tillstånd. Med Idogens cellterapi isoleras patientens

delleveranser i utvecklingsprojekten. Under sommaren

dendritiska celler och programmeras om utanför kroppen

meddelade vi att vi i samarbetet med vår partner Radboud

för att därefter tolerera de antigen som orsakar patientens

University Medical Center i Nederländerna framgångsrikt
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producerat vår längst framskridna cellterapi IDO 8 i

syftar till att dämpa mottagarens immunsvar mot det nya

större skala. IDO 8 utvecklas för att behandla blödarsjuka

organets antigener som uppstår efter transplantationen.

patienter som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga

Varje år genomförs cirka 90 000 njurtransplantationer

faktor VIII-behandling.

globalt och det medicinska behovet är således stort.

För att ytterligare stärka vår framtida marknadsposition
har vi även arbetat för att utöka det immaterialrättsliga
skyddet och i december lämnade vi in en internationell
PCT-ansökan rörande Idogens plattformsteknologi för

Av denna anledning finns ett stort intresse från flera
internationella aktörer att utveckla effektiva och säkra
behandlingar. Vi planerar att initiera det kliniska
utvecklingsprogrammet för IDO T under 2022/2023.

tolerogen cellterapi.

Stärkt organisation och kassa

Med en solid bas byggt på det prekliniska arbetet, en stärkt

Idogen går in i 2021 med ett starkt finansiellt läge. Under

patentportfölj och en etablerad process för storskalig

förra året erhöll vi SEK 6 miljoner för våra insatser i ett

GMP-produktion av IDO 8 fortsätter vi nu förberedelserna

Horizon 2020-projekt inom området blödarsjuka. Vårt

inför vår första kliniska prövning i patienter.

deltagande i projektet är en tydlig extern validering av

Under hösten har vi haft givande diskussioner med de

den höga kvaliteten i IDO 8-projektet och vi kan se fram

regulatoriska myndigheterna i samtliga nordiska länder i
syfte att kunna inleda en klinisk fas I/IIa-studie med IDO
8-behandling av patienter med blödarsjuka. Parallellt har
vi inhämtat värdefulla synpunkter från ledande läkare
och specialister inom blödarsjuka för att säkra en optimal
studiedesign. Genom att lägga en gedigen grund för den
kliniska prövningen optimerar vi inhämtning av högkvalitativa data som kommer att spela en viktig roll även i framtida

”Idogen fortsätter att utvecklas
positivt och vi arbetar vidare i högt
tempo för att vår unika tolerogena
cellterapi ska kunna förbättra livet
för en rad patientgrupper.”

emot en ytterligare utbetalning om SEK 7,5 miljoner.
Kassapositionen stärktes under året även genom två
framgångsrika företrädesemissioner som tillsammans
inbringade cirka SEK 49 miljoner efter emissionskostnader.
I samband med den senaste av dessa emissioner upprättades även ett teckningsoptionsprogram, TO4, som kan
ge ett tillskott om upp till SEK 46 miljoner under hösten.
Vi uppskattar våra aktieägares tilltro till bolagets förmåga
att utvecklas vidare och ta nyckelprojekten till nästa nivå.
För att säkra ytterligare resurser och kompetens inför den
fortsatta utvecklingen av våra unika cellterapier har vi
under året stärkt organisationen. Vi kunde välkomna Åsa
Schiött som ny CSO, Vicki Venizelos som CRO och Christina
Brattström som CMO. De har samtliga lång erfarenhet inom
läkemedelsindustrin och bidrar med nyckelkompetenser
från såväl det regulatoriska området som immunterapi och
transplantationsmedicin.

kliniska studier. Just nu pågår arbetet för att färdigställa
den sista prekliniska dokumentationen för vår ansökan om
studiestart. Givet att den godkänns väntas studien kunna
starta under det andra halvåret 2021, men vi är naturligtvis
ödmjuka för att en eventuell ytterligare förvärring av den
pågående viruspandemin skulle kunna påverka denna
tidplan. Ett hårt tryck på regulatoriska myndigheter och
sjukvården samt begränsad rörelsefrihet för patienter är

Under året planeras en rad initiativ för att fortsätta bygga
viktiga relationer med framtida samarbetspartner – såväl
akademiska som kommersiella. En viktig del av detta
arbete består i att intensifiera vårt affärsutvecklingsarbete – Idogen kommer att vid lämpligt tillfälle vilja ingå
licensavtal med ett eller flera större läkemedelsbolag
som kan ge finansiellt stöd i den avslutande delen av
det kliniska utvecklingsprogrammet och ansvara för den

utmaningar som vi följer noga och gör vårt bästa för att ta

globala kommersialiseringen av våra produkter.

höjd för. Det är Idogens högsta prioritet att ta hänsyn till

Idogen fortsätter att utvecklas positivt och vi arbetar

alla inblandade aktörer för att säkerställa en hög kvalitet
i genomförandet av den kliniska fas I/IIa-studien.
Parallellt med utvecklingen av IDO 8 har Idogen tagit

vidare i högt tempo för att vår unika tolerogena cellterapi
ska kunna förbättra livet för en rad patientgrupper vars
nuvarande behandlingar lämnar mycket i övrigt att önska.

ett strategiskt beslut att accelerera utvecklingen av sin
produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Terapin
utvecklas för en behandling av den donerade njuren och

Idogen AB Årsredovisning 2020

Anders Karlsson | Verkställande direktör

5

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

Tolerogen cellterapi
– skräddarsydd för varje patient

egna celler eller vävnader angrips av patientens immunförsvar.

När immunsystemet blivit din fiende

Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret

Det finns många situationer då kroppens immunförsvar

efter behandling med Idogen’s cellterapi antas selektivt

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

kunna tolerera ett utvalt sjukdomsframkallande eller immun-

orsakar bortstötning av transplanterade organ. Ett annat är

aktiverande antigen. Idogens vision är att revolutionera

då immunförsvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som

behandlingen av en rad sjukdomar och tillstånd där kroppens

till exempel vid behandling av blödarsjuka med faktor VIII.

immunförsvar inte fungerar som det ska och där det

En ytterligare indikation är autoimmuna sjukdomar som

medicinska behovet är stort. Detta sker bl.a. vid autoimmuna

reumatism (reumatoid artrit), inflammatoriska tarm-

sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos

sjukdomar, typ 1-diabetes och MS (multipel skleros)

patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling

– sjukdomar där immunsystemet bekämpar kroppsegna

med biologiska läkemedel, t.ex. faktor VIII eller terapeutiska

proteiner eller antigen.

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 – Nedrustning

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) och 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
Att kunna skapa ett fungerande immunförsvar som skyddar

kroppens egna, friska celler kallas tolerogena. Idogens

det goda men fortfarande bekämpar det onda – till exempel

teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler

virus, bakterier och tumörer – skulle revolutionera

som är programmerade för definierade molekyler eller antigen.

behandlingen av patienter med allvarliga kroniska
sjukdomar. Det är just denna revolution som Idogen vill

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler

bidra till. Det gör bolaget genom att utveckla cellterapier –

från patientens blod behandlats utanför kroppen på ett

behandling som skiljer sig från traditionell läkemedels-

unikt och patenterat sätt och därmed utvecklas till

behandling. Istället för att tillföra kroppen en kemisk

tolerogena dendritiska celler. Därefter återförs dessa

substans behandlas patienten med kroppsegna celler.

tolerogena dendritiska celler till patienten. I kroppen kan de
tolerogena dendritiska cellerna förhindra den oönskade akti-

Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ

veringen av immunsystemet samtidigt som immunsystemet i

av vita blodkroppar som spelar en central roll i immun-

övrigt inte påverkas.

försvaret, då de styr andra immuncellers igenkänning
av vad som är kroppseget respektive främmande. När vi

Idogens teknologi är en plattform för så kallad tolerogen

utsätts för bakterier eller virus aktiverar de dendritiska

cellterapi som genom små förändringar anpassas till olika

cellerna vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer de att

sjukdomstillstånd. Idogens vision är att lansera den första

immunförsvaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska

tolerogena cellterapin med långvarig effekt för behandling

celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot

av patienter med stora medicinska behov.

››
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Produktion vid GMP-enhet
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 immunreaktionen och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Därefter återförs dessa
Idogens
behandling
innebär att
celler
från patientens
eget blod utvecklas utanför kroppen till tolerogena dendritiska celler som specifikt
programmerade
dendritiska
som
en cellterapi
till patienten.
kan motverka den skadliga 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 cellterapi tillverkas i enlighet
med GMP-standard för den kliniska
studien som börjar under andra halvan
av 2021”
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Tillverkning av läkemedel
till klinisk prövning
Idogen tecknade under november månad 2019 ett samarbetsavtal med Radboud
University Medical Center (RUMC) i Nederländerna. Avsikten är att RUMC skall
genomföra uppgradering av tillverkningen av Idogens tolerogena cellterapi till
GMP-standard (Good Manufacturing Practice, Sv. God tillverkningssed). Professor
Jolanda de Vries och hennes medarbetare på RUMC är världsledande inom området
och har under mer än tjugo år bedrivit forskning och arbetat praktiskt med
tillverkning av cellterapi baserad på dendritiska celler, främst inom onkologi.
Deras omfattande kunskaper om att ta en dendritcellbaserad terapi till patient
utgör ett viktigt komplement till den interna kompetens som byggts upp inom
Idogen.
Bolaget är dessutom partner i ett Vinnova-finansierat projekt, cell- och genterapiprojektet CAMP (Centre for Advanced Medical Products), som sammanlagt
beviljats anslag på 48 MSEK under sex år för att göra Sverige ledande inom
biologiska läkemedel. Idogen är deltagare i CAMP tillsammans med bland andra
AstraZeneca, Novartis, Celgene/BMS, Gilead/Kite, Roche, Pfizer, Sveriges
samtliga universitet, sjukvårdsregioner samt forskningsinstitutioner.

Idogen AB Årsredovisning 2020
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IDO 8 är Idogens längst framskridna
projekt och syftar till att utveckla en
tolerogen cellterapi för patienter med
svår blödarsjuka och har utvecklat
antikroppar mot sin ordinarie behandling.
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Idogens utvecklingsprojekt

IDO 8 – när kroppens immunförsvar angriper
faktor VIII, ett livsviktigt läkemedel
IDO 8 är Idogens längst framskridna
projekt och syftar till att utveckla en
tolerogen cellterapi för patienter med
svår blödarsjuka (hemofili A). Hemofili
A orsakas av brist på koagulationsfaktor VIII och den gängse behandlingen för patienter med en allvarlig
form av blödarsjuka är att tillsätta den
saknade koagulationsfaktorn. Ungefär 30 procent av patienterna som
behandlas med faktor VIII utvecklar
hämmande antikroppar (inhibitorer),
vilket gör behandlingen verkningslös.
Denna komplikation kan ofta hanteras
genom intensifiering av faktor VIII-behandlingen för att inducera tolerans,
vilket innebär frekventa injektioner av
en hög dos faktor VIII. Tyvärr kvarstår
dessvärre antikropparna hos ungefär
en tredjedel av dessa patienterna,
vilket lämnar patienterna utan möjlig-

inducerare med substansen zebularin

het att förebygga blödningar. Det är

som delkomponent. Bolaget avser att

till denna grupp av utsatta patienter

konfirmera denna status för den nya

som Idogens första indikation riktar sin

substanskombinationen.

behandling.

Idogens forskarteam har under
2020 genomfört ett gediget
arbete i förberedelserna inför
den kliniska prövningen på IDO 8.
Tyngdpunkten har varit att finalisera
den pre-kliniska dokumentationen.

Bolaget har under 2020 utvärderat
Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom

olika samarbetspartners för planering

och Idogen har erhållit särläkemedels-

och genomförande av den kommande

status (orphan drug designation,

kliniska prövningen för IDO 8. Avsikten

ODD) för behandlingen i Europa och

är att lämna in en ansökan om studie-

USA – ett viktigt värdehöjande steg

start till de regulatoriska myndigheterna

för Bolaget då särläkemedelsstatus

i de länder man avser genomföra

innebär en rad fördelar, såsom mindre

kliniska prövningar. Parallellt kommer

omfattande kliniska studier, stöd från

samarbete att initieras med de kliniker

myndigheter under utvecklingen och

där den första kliniska studien kommer

marknadsexklusivitet efter lansering i

att genomföras. Bolaget arbetar för

tio år i Europa respektive sju år i USA.

att vara redo för inklusion av första

Särläkemedelsstatus i Europa och

patienten i fas I/IIa-studien under

USA erhölls för Idogens tolerans-

andra halvåret 2021.
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Idogens utvecklingsprojekt

IDO T – när kroppens immunförsvar angriper
ett transplanterat organ
Samma metod som nu utvecklas

risken för organavstötning. Initialt

för behandling av blödarsjuka bör

avser Idogen att rikta in sig på de

kunna användas inom ytterligare

patienter som ska genomgå njur-

terapiområden med endast mindre

transplantation med organ från en

justeringar av produktionsprocessen.

levande donator. Vid levande donator

I januari fick Kronprinsessparet i realtid se hur
Idogens forskare utvecklar vår tolerogena cellterapi.

Bolaget genomför därför parallell

finns det ofta möjlighet att i god tid

utveckling av en produktkandidat för

planera transplantationen och hitta ett

njurtransplantation, IDO T. Grund-

bra tillfälle för profylaktisk behandling

principen är att ”lära” immunför-

med Idogens metod. Patientens celler

svaret att känna igen och tolerera

behandlas med toleransinduceraren

det transplanterade organet så att det

och laddas med antigen från donatorn

inte attackeras. I förlängningen skulle

och ges till patienten innan trans-

detta kunna minska eller helt eliminera

plantation genomförs, vilket möjlig-

behovet av dagens ofta livslånga

gör att tolerans för den njure som

immunsuppressiva behandling med

ska transplanteras kan byggas upp i

läkemedel som oselektivt hämmar

patienten i god tid före trans-

immunförsvarets funktion. Bolaget

plantationen. Utvecklingsarbetet

bedömer att det finns ett stort behov

för IDO T drivs med avsikt att ini-

av en långtidsverkande, kostnads-

tiera en klinisk fas I/IIa-studie under

effektiv och säker behandling som

2022/2023.

skapar tolerans för det transplanterade organet för att undvika
14
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Idogen genomför parallell
utveckling av en produktkandidat
för njurtransplantation, IDO T.
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Idogens utvecklingsprojekt

IDO AID – när kroppens immunförsvar
angriper kroppsegna celler och vävnader
Idogen har även utökat projektport-

med läkemedel som kraftigt och brett

följen med ett tredje terapiområde

trycker ner immunförsvaret. Effekten

med fokus på svåra och sällsynta

på grundsjukdomen är dock sällan

autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

optimal och behandlingen kan leda till

Idogen utvärderar just nu potentialen

oönskade biverkningar. Det medicinska

för Bolagets teknologi inom en grupp

behovet av förbättrade terapier är

av autoimmuna sjukdomar där det

därför stort. Idogens tolerogena

föreligger ett stort medicinskt behov

cellterapi har som mål att genom

och där en behandling har möjlighet

en kort behandling drastiskt minska

att beviljas särläkemedelsstatus.

behovet av immunhämmande läke-

Patienter med autoimmuna sjukdomar

medel med förbättringar för patienten

behandlas ofta under långa perioder

som resultat.

Idogen arbetar varje dag för att patienter över hela
världen ska få chansen till ett friare och friskare liv.

16
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Idogen har även utökat projektportföljen
med ett tredje terapiområde mot svåra och
sällsynta autoimmuna sjukdomar, IDO AID.
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Marknad
Idogen är huvudsakligen verksamt inom följande tre områden:
behandling av patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som
drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga
behandling med koagulationsfaktor VIII (faktor VIII), organavstötning i samband med njurtransplantation samt svåra och
sällsynta autoimmuna sjukdomar. Marknaden för dessa tre
områden beskrivs nedan.

Hemofili A (blödarsjuka) och behandling
mot läkemedelsantikroppar
Hemofili orsakas av brist på koagulations-

en hög dos faktor VIII.2 Behandlingen

mycket som 3–8 MSEK per patient

faktor och den gängse behandlingen

är påfrestande för patienterna, vilka

och år. Den årliga kostnaden för denna

för patienter med en allvarlig form

ofta är barn, och kan pågå i ett till två år.

kortverkande behandling uppgår till

av blödarsjuka är att tillsätta den

Dessutom är den mycket kostsam på

drygt 800 KEUR per patient i USA,

saknade koagulationsfaktorn som för

grund av den höga kostnaden för faktor

drygt 350 KEUR i Frankrike och drygt

hemofili A är faktor VIII1. Ungefär 30

VIII. Hos cirka 30 procent av patienterna

550 KEUR i Tyskland – de tre största

procent av patienterna som behandlas

kvarstår dessvärre antikropparna,

globala läkemedelsmarknaderna

med faktor VIII utvecklar neutral-

vilket lämnar patienterna utan möjlighet

för hemofili A.3 Utöver en mycket

iserande antikroppar, inhibitorer,

att förebygga blödningar.

hög kostnad för den kortverkande
behandlingen tillkommer höga

vilket gör behandlingen verkningslös.
Denna komplikation kan ofta hanteras

Patienter med kvarvarande antikroppar

sjukhusrelaterade kostnader på grund

genom intensifiering av faktor VIII-be-

behandlas idag med kortverkande

av allvarliga komplikationer från

handlingen för att inducera tolerans,

läkemedel som enbart kan hantera

upprepade blödningar i leder,

vilket innebär frekventa injektioner av

akuta blödningar, till en kostnad på så

vilket ofta resulterar i ledoperation.

18
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Det är till denna grupp av utsatta

VIII därmed inte kan ges. Hemlibra

genererar antikroppar som hämmar

patienter som Idogens första utveck-

fungerar genom en mekanism som

effekten från faktor VIII.

lingsprojekt riktar sin behandling.

efterliknar den hos faktor VIII, vilket
gör att blodet kan koagulera utan

I november 2017 godkändes Roche:s

faktor VIII4, men enbart i svagare

läkemedel Hemlibra av FDA för

grad och är därmed inte lämpligt för

behandling av patienter med hemofili A.

akut behandling. För akuta blöd-

Prislappen för ett års underhålls-

ningsepisoder är faktor VIII fortfa-

behandling med Hemlibra är upp-

rande den föredragna behandlingen

skattad till nära 4 MSEK. Hemlibra

och följaktligen bedömer Idogen att

kan användas som förebyggande

det föreligger ett medicinskt behov av

behandling av hemofili A i de fall när

att kunna behandla hemofili A patien-

patienten utvecklat antikroppar och

ter för att tolerera faktor VIII, så att

normal ersättningsterapi med faktor

patientens immunsystem inte

1	Internetmedicin, Hemofili (blödarsjuka typ A och B), 2019
2	Delignat S, Rayes J, Russick J, Kaveri S.V., Lacroix-Desmazes, S and The ABIRISK consortium. Inhibitor Formation in Congenital Hemophilia A:an Immunological Perspective, Seminars in Thrombosis & Hemostasis, 2018
3	Global Data, PharmaPoint. Hemophilia A and B recombinant factor replacement therapy – Global drug forecast and market analysis to 2024, 2015
4 	Kitazawa T, Esaki K, Tachibana T, Ishii S, Soeda T, Muto A, et al. Factor VIIIamimetic cofactor activity of a bispecific antibody to factors IX/IXa and X/Xa,
emicizumab, depends on its ability to bridge the antigens. Thrombosis and haemostasis. 2017;117(7):1348-57
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Potentiell marknad för IDO 8
Globalt finns uppskattningsvis cirka 170 000 patienter som
har hemofili A5. En nyligen genomförd sammanställning visar
att 56 714 av dessa finns i Nordamerika, Europa och Japan.

20
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G

lobalt finns uppskattningsvis

öka med en årlig tillväxt på 0,2 procent.7

är om mottagarens immunförsvar

170 000 patienter som har

Samtidigt beräknas värdet på marknaden

attackerar, förstör och stöter bort det

hemofili A5. En nyligen genomförd

för läkemedel inom området växa

donerade organet. För att förhindra

sammanställning visar att 56 714 av

med den genomsnittliga årliga tillväxt-

detta behandlas de transplanterade

dessa finns i Nordamerika, Europa och

takten (CAGR) om cirka 5,9 procent

patienterna, med få undantag, livet

Japan. Av dessa beräknas 18 268

under perioden 2019 till 2027, främst

ut med en kombination av immun-

utveckla antikroppar mot standard-

beroende på att nya och mer effektiva

hämmande läkemedel, vilka hämmar

behandlingen med faktor VIII.

läkemedel beräknas användas mer

immunförsvaret och ökar risk för till

De neutraliserande antikropparna

frekvent samtidigt som nya läkemedel

exempel cancer och infektioner.

beräknas kvarstå för 6 667 av dessa

introduceras på marknaden.

6

trots intensifierad behandling, med

8

Trots att andelen patienter som får

höga doser till ett högt pris (ITI;

Transplantation

Immune Tolerance Induction), med

Idogens teknologi har även potential

njure det första året har ökat under de

faktor VIII, vilket gör patienterna

att minska risken för avstötning av

senaste årtiondena, har det inte skett

svårbehandlade. Dessa 6 667 patienter

organ och celler efter trans-

någon avgörande förbättring av lång-

utgör den initiala målmarknaden för

plantationer. Grundprincipen är att

tidsöverlevnaden av transplantat.9,10

IDO 8, vilket motsvarar ett uppskattat

lära immunförsvaret att känna igen

Bolaget gör således bedömningen

marknadsvärde om cirka 1 miljard

och tolerera det transplanterade

att transplantation är ett terapi-

USD.6 Idogens målmarknad illustreras

organet så att det inte attackeras.

område med ett stort medicinskt

i bilden nedan.

I förlängningen är avsikten med

behov. Idogens tolerogena cellterapi

Idogens tolerogena cellterapi vid

kan ge möjlighet att minska behovet

Förekomsten av hemofili A är relativt

transplantation att minska behovet

av immunhämmande läkemedel och

konstant, men antalet patienter ökar

av dagens ofta livslånga behand-

förbättra transplantatöverlevnaden.

svagt på grund av en ökande population.

ling med preparat som hämmar hela

På de nio största globala marknaderna

immunförsvarets aktivitet. Den största

väntas antalet patienter med hemofili A

och allvarligaste komplikationen

Adresserbar marknad Hemofili A

Adresserbar marknad
njurtransplantation

56 714

18 268

6 667

Antal fall av Hemofili A

Antal patienter som
utvecklar inhibitorer

Patienter med
inhibitorer på ITI

44 002

behålla en fungerande transplanterad

Totalt antal
njurtransplantationer
per år

Av det totala antalet hemofili A-patienter
i världen på ca. 170 000 patienter beräkAntal
njurnas 56 714 av dessa finnas
i Nordamerika,
transplantationer per år
Europa och Japan. Av dessa utvecklar
Levande donator
18 268 patienter hämmande antikroppar mot
faktor VIII-behandling. För cirka 70 procent
av patienterna kan detta hanteras genom
intensifiering av faktor VIII-behandlingen men
för 30 procent av patienterna som utvecklar
inhibitorer, motsvarande 6 667 patienter,
kvarstår de hämmande antikropparna.6

11 252

5	World Federation of Hemophilia, 2018
6	Analys genomförd av Monocl Strategy & Communication (MSC) baserat på data från Datamonitor. Målmarknader inkluderar Nordamerika, Europa och
Japan. Europa inkluderar följande länder: EU5 (FR, DE, IT, ES, UK), AT, BE, DK, FI, NL, NO, PT, SE & CH
7 	Global Data, PharmaPoint. Hemophilia A and B recombinant factor replacement therapy – Global drug forecast and market analysis to 2024, 2015
8 	Report_Global Hemophilia Treatment Market Global Industry Insights, Trends, Outlook and Opportunity Analysis, 2019-2027. Coherent Market Insights
9 	Afzali B, Taylor AL, Goldsmith DJA. What we CAN do about chronic allograft nephropathy: Role of immunosuppressive modulations.
Kidney International, 2005
10 	Wang JH, Skeans MA, Israni AK. Current status of kidney transplant outcomes: dying to survive. Adv Chronic Kidney Dis, 2016
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Potentiell marknad för IDO T
Njurtransplantation är den vanligaste typen av organtransplantation och antalet njurtransplantationer har ökat
de senaste åren, från cirka 69 000 njurtransplantationer
globalt år 2008 till cirka 76 000 njurtransplantationer år 2018.11
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N

jurtransplantation är den vanligaste
typen av organtransplantation.

Detta samtidigt som väntelistan på
organtransplantationer
i Sverige
Adresserbar
marknad Hemofili
A

Antalet njurtransplantationer har ökat

var oförändrad mellan 2017 och

de senaste åren, från cirka 69 000

2018. Det pågår flera initiativ inom

globalt år 2008 upp till 76 000 njurtransplantationer år 2018.11 Under

sjukvården och
myndigheter
förA
fall av Hemofili
56
714 Antal

att öka antalet donationer av organ

2018 konstaterades en minskning

inför transplantation. Ett genomsnitt

av antalet njurtransplantationer,

beräknat på Idogens adresserbara

vilket kan bero på en generellt lägre

marknader visar att ungerfär 26% av

donationsfrekvens, vilket var fallet i
Sverige under tidsperioden.12

Antal patientersker
som från
alla
njurtransplantationer
18
268
utvecklar inhibitorer

en levande donator.6 Marknaden för

Adresserbar marknad
njurtransplantation

44 002

11 252

Totalt antal
njurtransplantationer
per år

Antal njurtransplantationer per år
Levande donator

IDO T för njurtransplantationer där
levande donator förutsätts, beräknas
ha ett årligt marknadsvärde om cirka

miljarderPatienter
USD. med
62–4
667
inhibitorer på ITI
13

Av den totala marknaden på ca 80 000
njurtranplantation per år beräknas 44 002
patienter transplanteras på Idogens adresserbara marknader, Nordamerika, Europa samt
Japan. Av dessa genomförs 26% med
levande donator, 11 252 patienter per år.6

Autoimmuna sjukdomar
Vid autoimmuna sjukdomar bekämpar
kroppens immunförsvar kroppsegna
molekyler och vävnader som kallas
antigener, vilka varierar från sjukdom till
sjukdom. Genom programmeringen av
immunförsvaret med Idogens teknologi
till att tolerera sådana antigener, skulle
detta kunna upphöra. Det finns idag över
100 autoimmuna sjukdomar som idag
behandlas med symptomdämpande
läkemedel i respektive organ istället för
att behandla grundorsaken till problemet.14
Detta gör att Idogen ser stor potential för sin
cellterapi inom autoimmuna sjukdomar.
Idogens metod är särskilt passande för
sådana autoimmuna sjukdomar där det
finns en väldefinierad antigen och där
reaktionen är t-cellsdriven. Bolaget
har identifierat ett antal sjukdomar med
potential att behandlas med IDO AID, men
man ser även en möjlighet att framgent
identifiera ytterligare relevanta sjukdomar
som saknar väldefinierad antigen.

11 Global observation on donation and transplantation, 2008-2018
12 Socialstyrelsen, Organ- och vävnadsdonationer I Sverige 2018
13 Evaluate Pharma and Nordea
14 Mia et al. J Autoimmune 2017: 83: 95-112
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Trender på marknaden för cellterapier
Nyare teknologier för behandling

Cellterapier är ett nytt tillskott i

registreras inom de närmaste åren.

av svåra sjukdomar är på väg in i

behandling av svåra sjukdomar och

De senaste åren har en rad mindre

sjukvården med nya stora möjligheter

ännu har endast en handfull

cellterapibolag ingått kommersiella

för behandlande läkare och patienter

produkter tagit sig hela vägen till

samarbetsavtal med globala

med stort medicinskt behov. Cell- och

marknadsförd produkt. Novartis

läkemedelsföretag på attraktiva

genterapi kommer att på sikt förändra

erhöll 2017 godkännande av FDA i

villkor. Som exempel kan nämnas

hur vi ser på sjukvård och vilka

USA för sin cellterapi mot cancer,

Sangamo Therapeutics förvärv av

sjukdomar som kan botas. Fördelarna

CAR-T-cellbehandling, Kymriah®.

TxCell för dess CAR-Treg-plattform

gentemot traditionell läkemedels-

Året därefter erhöll Novartis även

som genom cellterapi bidrar med en

behandling är många. Där läkemedel

godkännande i Europa. Godkännan-

lokalt immunhämmande effekt för

oftast endast bromsar ett sjukdoms-

det bedöms vara ett historiskt steg

behandling av t.ex. organavstötning

förlopp, eller genom livslånga

i etablerandet av cellterapier, vilket

vid transplantation, Crohns sjukdom

behandlingar löpande kompenserar

minskar osäkerheten bland de

och Multipel skleros. Vid tidpunkten

för brister i kroppens biologiska och

investerare som tidigare varit tvek-

för förvärvet befann sig TxCell fort-

kemiska processer, kan cell- och gen-

samma till detta område.

farande i preklinisk fas och köpeskil-

terapier en gång för alla rätta till det

lingen uppgick till totalt 84 MUSD. 15

som blivit fel. Idogens cellterapi har

Ledande regulatoriska myndigheter

som mål att bli just en sådan

estimerar att ett stort antal cell- och

korrigerande behandling.

genterapi-behandlingar kommer att

Cellterapi – från tidig fas till klinisk användning
Tidig fas för tillverkning
– Liten skala, manuellt

Första kommersiella
läkemedel lanseras

Global tillverkning
och distribution

Kostnad per behandling
Bred klinisk användning,
anpassad logistik
“Development scale”
– manuella processer
Behandlade patienter

2010

Förbättrad effekt och
behandlingsresultat.
Ökad förståelse för cellterapi

Nästa generation
av processer och
behandlingar
2015

2020

2025

2030

Från att cell- och genterapi varit en behandling som användes ytterst selektivt och på ett
fåtal sjukhus världen över, finns det idag kommersiella produkter tillgängliga för svårt sjuka
patienter med ett stort medicinskt behov (Referens: Regional Personnel (2019) ”Where are
the Biggest Talent Gaps in Cell and Gene Therapy.” Available at: https://regionalpersonnel.
com/where-are-the-biggest-talent-gaps-in-cell-and-gene-therapy)

15 Fierce Biotech, Sangamo strikes TxCell takeover to gain CAR-treg pipeline
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”Ledande regulatoriska myndigheter estimerar
att ett stort antal cell- och genterapibehandlingar
kommer att registreras inom de närmaste åren.”
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Intervju med

Åsa Schiött
CSO Idogen

Sedan september 2020 leder
Åsa Schiött Idogens forskningsoch utvecklingsavdelning i
rollen som Chief Scientific
Officer. Hon bidrar med viktig
kunskap och erfarenhet inom
bland annat immunologi och
transplantation och kommer
tillsammans med sitt team att
spela en avgörande roll i
planeringen och förberedelserna inför den kommande
kliniska studien inom hemofili
A. Här berättar Åsa Schiött mer
om sin första tid som CSO och
sina tankar om bolagets
cellterapiutveckling.
(Artikel i samarbete med BioStock)

Under 2020
lämnade Hanne Risager Romedal
rollen som CSO i Idogen efter att ha

komna projekt IDO 8, behandling

Bred bakgrund inom immunologi

av patienter med svår blödarsjuka,

Åsa Schiött har en doktorsgrad

förbereds just nu för klinisk prövning
med start i slutet av 2021.

inom immunologi och mer än 20 års
erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin med tidigare

gjort betydande insatser under sin
tid i bolaget. Som efterträdare på

De inledande 6 månaderna har varit

positioner i stora bolag såsom Novo

CSO-posten utsågs Åsa Schiött som

en rivstart för Åsa. Inte nog med att

Nordisk. Hon kommer närmast från

bidrar med värdefull kunskap till

bolagets utvecklingsprojekt är nya för

Hansa Biopharma där hon hade en

bolagets utveckling av tolerogena

Åsa, det har också varit en händelserik

aktiv roll i utvecklingen av bolagets

cellterapier mot allvarliga sjukdomar

period med många viktiga milstolpar

behandling vid njurtransplantation

där immunförsvaret har blivit

som passerats. Till råga på allt har året

och highly sensitized patients. Under

patientens fiende.

2020/21 ramats in av helt andra förut-

sina fem år på Hansa Biopharma var

sättningar med tanke på den situation

hon delaktig i ett flertal utvecklings-

som hela samhället befinner sig.

projekt inom transplantations-

Under 2021 går Idogen in i en spännande fas där bolagets nya CSO har en
central roll. Bolagets första och längst

26

området, från preklinisk forskning till

– Anders Karlsson, vd Idogen

slutförande av en klinisk fas II-studie.
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Därmed passar Åsa Schiött som

Mitt uppdrag blir att leda forskningen

handen i handsken i rollen som

och mitt team i utvecklingsfasen och

Idogens CSO då man nu accelererar

in i den kliniska fasen. Forskar-

utvecklingen av transplantations-

teamet är fokuserat och arbetar

projektet IDO T – behandling i

ihop mot samma mål med att få ett

samband med njurtransplantation

godkännande för att inleda vår första

med anhörig som donator.

kliniska prövning. Nu har vi fokus på

Att hjälpa Idogen och mitt R&D team

att sammanställa dokumentationen

att navigera rätt i den regulatoriska

av våra intressanta forskningsresultat

världen. Jag har med mig stor erfaren-

som teamet producerat tillsammans

het från min tid på Novo Nordisk och

med min företrädare och att paketera

Hansa Biopharma av vad Europeiska

i rätt format för en komplett Clinical

Registreringsmyndigheten (EMA) och

Trial Application (CTA).

den amerikanska motsvarigheten FDA

Åsa Schiött, kan du berätta vad som
lockade dig med Idogen och varför du
valde att ta dig an rollen som CSO för
Idogen?

team och med samarbetspartners.

Vad kan du bidra med från dina
tidigare erfarenheter och lärdomar
inom produktutveckling?

har för regulatoriska krav för genom-

Idogen har en intressant cellterapi-

förande av kliniska prövningar samt för

plattform som går att applicera på

Vad tycker du är särskilt spännande

flera immunologiska indikationer och

med Idogens teknologi och ditt

det är självklart oerhört intressant att

arbete?

Jag har också erfarenhet av vilka

Idogens teknologi är applicerbar på

avvägningar som man ibland behöver

flera viktiga indikationer, där det idag

göra under utvecklingsprocessen.

finns ett stort medicinskt behov att

Det är viktigt att vi har en stark

förbättra behandlingen och därmed

utvecklingsorganisation internt, men

minska komplikationer och lidande.

också att vi har kunskap och förstå-

Idogen har också ett kunnigt och

Att kunna skapa en antigenspecifik

else av hur man som mindre bolag

erfaret ledningsteam som täcker de

tolerans mot oönskade reaktioner i

kan addera externa resurser och

områden som är viktiga i den fas vi nu

immunsystemet är för mig som immu-

samarbetspartners för att möjliggöra

befinner oss i. Forskargruppen som

nolog otroligt spännande. Därutöver

bolagets mål.

jag leder består av motiverade och

lockas jag av att som grupp lyckas

mycket kompetenta och disputerade

med att applicera vårt kunnande hela

immunologer.

vägen in i klinisk fas.

få vara delaktig i att utveckla en ny
produktkandidat inom transplantation,
ett område som ligger mig nära och
som jag under de senaste 5 åren varit
mycket aktiv inom.

I mina tidigare roller har jag agerat
Hur har din första tid som CSO
i Idogen varit?

som projektledare inom utvecklingsprojekt och rapportering av kliniska
studier. I rollen som Idogens CSO kan

Det har varit fantastiskt intressant,

jag använda mina kunskaper till att

lärorikt och inspirerande att få dela

leda forskningen genom utvecklings-

med mig av min erfarenhet att ta ett

fasen och fram till klinisk fas.

forskningsprojekt från utvecklingsfas
in i klinisk fas. Hela teamet har varit
involverat i att bidra till att vi uppfyller
de obligatoriska krav som ställs på ett
bolag som med hög fart nu närmar
sig klinisk fas. Vi har under denna tid
arbetat mycket aktivt med preklinisk
dokumentation av IDO 8 inför starten
av vår kliniska prövning under andra
halvan av 2021.

framtida marknadsgodkännande.

Vad är dina främsta målsättningar
för 2021?
Vi ser fram emot ett godkännande av
vår ansökan om klinisk studie (CTA)
inom svår blödarsjuka (hemofili A), så
att vi kan starta studien enligt plan
under andra halvåret 2021. Vidare är
arbetet med pre-kliniska studier inom
transplantationsprojektet, IDO T, ett
mycket högt prioriterat arbete som

Vilka utmaningar ser du i arbetet

jag räknar med att vi kommer göra

som CSO för Idogen?

spännande framsteg med under året.

Vårt fokus just nu - och mest inspirerande utmaning - är att förbereda och
genomföra vår första studie med vår
tolerogena cellterapi. Ett spännande
och mycket viktigt projekt. Samtidigt
har vi i Idogen en ledningsgrupp
med bred och lång erfarenhet från
såväl mindre biotech bolag till de

Kan du utveckla vad ditt uppdrag som

allra största läkemedelsbolagen.

CSO innebär och hur ditt team ser ut?

Vi arbetar här tillsammans som ett

Idogen AB Årsredovisning 2020

27

Intervju med

prof Rolf Ljung,
Vetenskaplig rådgivare till Idogen

Idogen samarbetar med kunniga forskare
och läkare som är versamma inom
områden som bolaget är verksamma.
En av dem är Rolf Ljung, seniorprofessor
i pediatrik vid Lunds universitet, som har
stor kunskap inom blödarsjuka. Professor
Ljung kommer vara delaktig i Idogens
första kliniska studie med IDO 8 på
patienter med hemofili A (svår blödarsjuka) som utvecklat antikroppar mot
sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. I en intervju berättar
Rolf Ljung om den kommande studien
och hur Idogens behandling kan
motverka problematiken kring dagens
behandlingsstrategi.
(Artikel i samarbete med BioStock)
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Idogen utvecklar tolerogena cell-

Idogens behandling IDO 8 har

pediatrik som behandlar barn med

terapier för att undvika att biologiska

potential åter göra patienten tolerant,

hemofili. Samarbetet inkluderar 33

läkemedel, transplanterade organ

d.v.s. att kroppen åter accepterar FVIII

centra i 18 länder som tillsammans

eller kroppens egna celler eller

utan att bilda antikroppar. Detta och

har skapat ett register över barn som

vävnad angrips av patientens immun-

mycket mer har BioStock pratat om

är födda efter år 2000 med hemofili

försvar. Bolaget har tre projekt i sin

med Rolf Ljung.

A och B. Idag är över 2400 barn med

produktportfölj - IDO 8, IDO T och IDO
AID. Det längst framskridna projektet
är IDO 8 som syftar till att utveckla en
cellterapi för patienter med hemofili
A som utvecklat antikroppar mot

hemofili registrerade vilket öppnar
Först och främst, vill du börja med att
berätta lite kort om dig själv och din
professionella bakgrund?

sin ordinarie behandling med den

– Jag är barnläkare i grund och

koagulationsfaktor de saknar i blodet.

botten och numera seniorprofessor i

Planen är att starta den första kliniska
studien med IDO 8 under andra
halvåret 2021. En nyckelperson i
planeringen av studien är seniorprofessor Rolf Ljung som är mycket

pediatrik vid Lunds Universitet. Sedan
slutet på 80-talet fram tills nyligen

upp stora möjligheter för PedNets
forskningsstiftelse.
– Utöver att vara aktiv i PedNet och
diagnostik-och forskningslaboratoriet
har jag även vissa andra uppdrag,
exempelvis en konsulterande roll i
Idogens vetenskapliga råd.

har jag även varit överläkare inom
pediatrisk hematologi vid SUS med
inriktning på koagulation.

Hur kom du i kontakt med Idogen
och vad är din huvudsakliga uppgift

kunnig inom just blödarsjuka och

– Runt 1980 började jag forska kring

i Idogens vetenskapliga råd?

som har varit klinisk och vetenskaplig

blödarsjuka och min avhandling
handlade om just hemofili. Jag

– Det var Idogen som tog kontakt

rådgivare för Idogen sedan 2015.

har alltså varit med under flera
decenniers forskning och utveckling
Rolf Ljung – expert på blödnings-

när det gäller blödarsjuka, vilket ger

sjukdomar

ett intressant perspektiv. När jag kom

Rolf Ljung är verksam som seniorprofessor i pediatrik vid Lunds
universitet och har tidigare varit överläkare i pediatrisk hematologi med
inriktning på koagulation vid Skånes
universitetssjukhus. Professor Ljung
är en internationell auktoritet inom

in som forskare på området under
80-talet så var vi mitt i HIV-katastrofen där ett stort antal personer
med blödarsjuka smittades av HIV via

få veta mer om blödarsjuka. De hade
nämligen insett att många patienter
med blödarsjuka bildar antikroppar
mot sin behandling och att de därmed
kan vara en intressant målgrupp för
Idogens cellterapi som bygger på att
inducera immunologisk tolerans.

sin behandling med faktorkoncentrat

– Sedan dess har jag haft en konsul-

från smittat blod, vilket var en förfärlig

terande roll i Idogens vetenskapliga

tragedi.

råd där jag bidrar med kunskap

sitt område och hans forskning är

– Jag har varit delaktig i kliniska

fokuserad på blödnings- och koagula-

studier men även väldigt många

tionssjukdomar hos barn och särskilt

genetiska studier för att analysera

genetiska och kliniska studier inom

gener och kartlägga mutationer

hemofili. Ett viktigt arbete har varit att

bakom hemofili. Jag driver även ett

kartlägga den genetiska variationen

laboratorium i Lund som kombinerar

vid sjukdomen, bland annat för att

genetisk diagnostik av hemofili och

kunna förutsäga risken att utveckla

forskning – en kombination som har

antikroppar mot behandling.

varit väldigt värdefull att ha under

Personer med hemofili A saknar

med mig för att antal år sedan för att

samma tak.

om hemofili och kliniska ögon för att
bedöma hur behandlingskonceptet
kan användas inom hemofili.
Jag kommer även vara med i gruppen
som ska genomföra den kliniska
studien med IDO 8 på patienter med
svår hemofili A som förväntas starta
under andra halvåret 2021.

Vad tycker du är särskilt spännande
med Idogens läkemedelsutveckling?

koagulationsfaktor VIII (FVIII) i blodet

– Under 90-talet initierade jag

och behandlas därför med injektioner

och några andra barnläkare ett

- Idogen utvecklar ett helt nytt

av FVIII. Problemet är att cirka 1 av 3

nätverk som heter European

behandlingskoncept som har potential

patienter får en immunförsvarsreak-

Paediatric Network for Haemophilia

att hjälpa ett stort antal patienter

tion och utvecklar inhibitorer (neutra-

Management (PedNet) som jag idag

med hemofili A. Målet med deras

liserande antikroppar) mot FVIII,

är ordförande för. PedNet är en

nytänkande cellterapi är att inducera

vilket gör behandlingen verkningslös.

samarbetsplattform för läkare inom

tolerans hos patienter med hemofili A
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som har utvecklat antikroppar mot

– Idogen har valt att primärt fokusera

vilket gör att ett stort antal patienter

sin mycket viktiga behandling med

på hemofili A som drabbar ungefär

med hemofili, kanske 70 procent, inte

koagulationsfaktor VIII.

1 på 7500 personer. Hemofili drabbar

får tillgång till behandlingen. Detta

främst pojkar och män eftersom

gäller framförallt i mindre utvecklade

koagulationsfaktorerna är kopplade

länder där många av patienterna inte

till X-kromosomen.

ens blir diagnostiserade.

– Något som också är spännande är
att Idogens behandling inte bara har
potential inom blödarsjuka, utan även

– Det största problemet med

andra sjukdomar där immunförsvaret

behandling med FVIII är att cirka

inte fungerar som det ska, som vid

Hur behandlar man patienter med

autoimmuna sjukdomar och organ-

hemofili A?

1 av 3 patienter med hemofili A bildar

- Hemofili A behandlas förebyggande

effekten av den tillförda koagula-

avstötning efter transplantation.

med intravenösa injektioner med
Kan du berätta lite kort om vad
blödarsjuka är, hur många som
drabbas och hur sjukdomen påverkar

faktorkoncentrat som innehåller den
saknade koagulationsfaktorn FVIII.
Injektionerna ges varannan eller

patienternas vardag?

var tredje dag och möjliggör normal

– Begreppet blödarsjuka innefattar

med vid 1 års ålder när patienten

hemofili A och B, men ibland även Von
Willebrands sjukdom. Vid hemofili A
saknar man koagulationsfaktor VIII
i blodet och vid hemofili B saknar
man koagulationsfaktor IX. Dessa
koagulationsfaktorer behövs för att
blodet ska levra sig, alltså koagulera.
Eftersom personer med hemofili har
en brist på dessa koagulationsfaktorer
drabbas de av blödningar i framförallt

blodstillning. Detta börjar man oftast
börjar gå och blödningarna i muskler
och leder börjar märkas av.
– Innan behandling med faktorkon-

antikroppar (inhibitorer) som hämmar
tionsfaktorn. Detta sker eftersom
man injicerar in FVIII i en individ som
faktiskt saknar FVIII i blodet, vilket gör
att kroppen upplever det som något
främmande och bildar antikroppar
mot behandlingen. Antikropparna
bildas vanligen vid de första 50
behandlingarna och därför drabbas
oftast unga barn som precis har börjat
sin behandling med FVIII.

centrat började användas, alltså innan
1960-talet, dog hälften av patienterna

Hur kan man hjälpa de patienter som

med hemofili före 20 års ålder. Idag

utvecklar antikroppar mot koagula-

har patienterna en nästintill normal

tionsfaktor VIII?

livslängd om sjukdomen behandlas
korrekt.

muskler och leder, särskilt i fotleder,

– Patienter med låg halt (titer) av
antikroppar kan behandlas med högre
doser av faktorkoncentrat för att över-

knäleder och armbågsleder. Sedan

Vilka problem finns det med dagens

finns det även rädsla att drabbas av

vinna, alltså mätta, antikroppen. Har

behandlingsstrategi?

stora blödningar vid trauma eller till

patienten en hög halt av antikroppar

– Ett problem är att behandlingen

exempel hjärnblödning.

vill man göra patienten tolerant

med faktorkoncentrat är väldig dyrt

genom ITI-behandling (Immunce
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Tolerance Induction). Detta gör man

trots otaliga försök till att bilda

genom att tillföra stora mängder

immuntolerans. Målet är att utveckla

Vad skulle ett positivt utfall av

FVIII under lång tid, cirka 1 år, ibland

en cellterapi, IDO 8, för att inducera

studien innebära för Idogen och för

i kombination med cytostatika eller

tolerans så att patienterna återigen

patienterna?

andra immunhämmande medel.

kan behandlas med sin livsviktiga
behandling med FVIII.

– Dock är det väldigt många, cirka
trots dessa ansträngningar. För att

Kan du berätta lite om studiede-

stoppa deras blödningar använder

signen för den kommande studien

man läkemedel som kallas bypassing

med IDO 8 och vad man hoppas

agents. Nyligen har det även kommit

kunna påvisa?

Hemlibra och som ges subkutant för
att förebygga blödningar. Ett faktum
som dock kvarstår är att vi fortfarande
inte kan behandla patienterna med
den saknade koagulationsfaktorn
FVIII när de trots en eventuell förebyggande behandling får en blödning.

att IDO 8 gör så att immunsystemet
inte längre reagerar och bildar

1 av 3, som har kvar sina antikroppar

ett läkemedel från Roche som heter

– Effektmålet med studien är att visa

antikroppar mot FVIII då det injiceras.
Om Idogens behandling lyckas
med detta är vi ett steg närmare
ett nytt behandlingskoncept som
inducerar immuntolerans och som

– Vi i Skåne kommer vara delaktiga

därmed gör att patienterna återigen

i studien och vi har även kontaktat

kan behandlas med FVIII utan att

övriga ledande hemofili-center i

immunförsvaret reagerar. Det skulle

Norden. Jag kommer ha en medicinsk

innebära ett stort genombrott inom

konsulterande roll i studien medan

blödarsjuka!

mina kollegor kommer vara aktiva
som kliniska prövare.

– I förlängningen ligger det en ännu
större vinst i om man lyckas anpassa

Det är detta Idogen förhoppningsvis

– Den kliniska fas I/II-studien är

Idogens behandlingsmetod så att

har hittat en lösning på.

en First-In-Human-studie som

den ges i förebyggande syfte redan

kommer att inkludera vuxna med svår

innan man börjar ge injektioner

hemofili A som helt saknar FVIII och

med FVII. Att förbereda patientens

som har bildat antikroppar mot sin

immunförsvar redan innan den första

behandling med FVIII. Syftet är att

behandlingen med FVIII vore den

utvärdera säkerhetsprofilen hos IDO

ultimata lösningen.

Var kommer Idogens behandling med
IDO 8 in i terapin och vilka problem
skulle behandlingen kunna lösa?
– Antikroppar mot FVIII är ett

8 i patienter, hitta en lämplig dos och

jättestort problem som Idogen har

undersöka den preliminära effekten.

valt att adressera. Idogen riktar sig

Man kommer avslutningsvis i studien

till de patienter med hemofili A som

ge patienten FVIII för att se om

har en hög halt av antikroppar och

patientens immunförsvar reagerar på

som inte blir av med sina antikroppar

eller tolererar behandlingen.
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Framtid och strategi
Idogen har som ambition att ingå kommersiella samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i respektive projekt.
De senaste åren har en rad mindre cellterapibolag ingått
kommersiella samarbetsavtal med globala läkemedelsföretag på attraktiva villkor.

Cellterapier är ett nytt tillskott i be-

dessa olika regulatoriska möjligheter

handling av svåra sjukdomar och ännu

efter att den första kliniska studien

har endast en handfull produkter

genomförts. Idogen har beviljats ett

tagit sig hela vägen till marknadsförd

anslag om 2,9 MEUR från Horizon

produkt. I Europa och USA godkändes

2020, EUs ramprogram för forskning

nyligen en mycket lovande cellterapi

och innovation, för utveckling av bola-

mot cancer som utvecklats av ett av

gets tolerogena cellterapi för behand-

världens största läkemedelsbolag,

ling av svårt blödarsjuka patienter.

Novartis. Godkännandet bedöms vara

EU-bidraget SME Instruments

ett historiskt steg i etablerandet av

phase 2 har det övergripande

cellterapier, vilket minskar osäkerhe-

målet att genomföra prekliniska

ten bland de investerare som tidigare

säkerhetsstudier, skapa

varit tveksamma till detta område.

processer för tillverkning

Idogen har analyserat marknaden i

av tolerogen cellterapi för

Europa och genomfört en kartlägg-

kliniska studier, samt

ning av USA-marknaden med avse-

genomföra den första

ende på IDO 8. Bolaget gör bedöm-

fas I/IIa-studien med

ningen att marknaden för behandling

patienter med hemofili

av hemofili A-patienter som utvecklat

A och hämmande

inhibitorer mot faktor VIII har mycket

antikroppar mot

stor potential, i dagsläget ungefär

faktor VIII.

6 700 patienter på marknaderna

Anslaget

Nordamerika, Europa och Japan.

kommer att
delbeta-

Det finns flera etablerade regula-

las under

toriska program som syftar till att

projektets

underlätta för nya behandlingar med

löptid.

stor medicinsk potential att snabbare
nå ut till patienter på marknaden. Ett
initiativ är PRIME (priority medicines)
som startades av europeiska
läkemedelsmyndigheten EMA under
2016. Ett annat är accelerated
approval hos FDA, vilket innebär
tidigt marknadsgodkännande för
läkemedelskandidater som visar
lovande resultat på behandling av
svårt sjuka patienter som står utan
andra behandlingsalternativ. Det är
Bolagets ambition att utvärdera
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Patent
Idogens patentportfölj är en viktig

Den andra, och viktigaste, patent-

tillgång och innebär ett avgörande

familjen (patentfamilj 10) består

hinder för konkurrenter att kopiera

av en pågående patentansökan som

och kommersialisera Bolagets

ersätter Idogens tidigare metod

teknologi. En stark patentportfölj

att inducera tolerans som var

är en förutsättning för framtida

baserad på substansen zebularin.

potentiella licenser och partnerskap.

Patentfamilj 10 täcker hela Idogens

Patentet är även viktigt för att

teknologiplattform för tolerogen

behålla ett försprång till potentiella

cellterapi och avser produktions-

framtida konkurrenter och för att

processen, cellprodukterna som

säkra värdet i bolaget.

skapas i processen och behandlingsmetoder baserade på dessa

Idag består Idogens patentportfölj

cellprodukter. Patentansökan för

av två patentfamiljer. Den första

patentfamilj 10 är prioritetsgrun-

patentfamiljen (patentfamilj 3)

dande per den 13 december 2019

täcker förutom behandlingen av

och utökades till en internationell

antikroppar mot faktor VIII, även

patentansökan (PCT) för en global

Idogens metod för behandling

täckning i december 2020. Patent-

av läkemedelsantikroppar vid

familj 10 omfattas potentiellt av

flera andra sjukdomstillstånd.

patentskydd till december 2040

Europeiska Patentbyrån (EPO)

vid beviljande.

har meddelat att man avser att

Idogen AB Årsredovisning 2020

godkänna patentfamilj 3 och att

Under 2019 offentliggjorde Idogen

man avser att godkänna denna

att dittillsvarande metod, baserad

patentfamilj och motsvarande

på substansen zebularin som

process pågår i USA, varvid

toleransinducerare, inte gav den

bolaget även här estimerar ett

effekt som tidigare prekliniska

godkännande under 2021.

försök hade indikerat.
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Idogens historiska milstolpar

•	I mars genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 20,6 MSEK efter avdrag för

2020

emissionskostnader.
•	I juni noteras Idogen-aktien på Nasdaq First North Growth market efter att aktien flyttas från
Spotlight Stock Market.
•	I september meddelade Idogen att den pågående Corona-pandemin ger påverkan på IDO 8 projektet.
Den planerade starten av en första klinisk studie med den tolerogena cellterapin IDO 8 skjuts upp
6 månader, från första till andra halvåret 2021. Detta då tillfälliga begränsningar i kapaciteten hos
tillverkningspartnern Radboud University Medical Center uppkommit till följd av covid-19-pandemin.
•	I slutet av året genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 28,3 MSEK efter avdrag
för emissionskostnader.

•	I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det prekliniska utvecklingsprogrammet

2019

för att optimera sin tolerogena cellterapi.
•	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.
•	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.
•	Anders Karlsson tillträdde som ny VD från 20 augusti efter att Lars Hedbys sagt upp sig i juni.
•	I november meddelas att Idogen tecknat samarbetsavtal med Radboud University Medical Center
för produktion av cellterapi (IDO 8) inom hemofili där patienten drabbats av hämmande antikroppar
mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.
•	I december kommunicerade Idogen att bolaget lämnat in patentansökan för sin nya tolerogena
cellterapi.

•	I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR och i december

2018

ytterligare 0,3 MEUR.
•	Idogen utökar projektportföljen med projekt inom autoimmuna sjukdomar.
•	Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) beviljar Idogens cellterapi IDO 8 särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA, som behandling för att reducera neutraliserande
antikroppar mot faktor VIII vid hemofili A.
•	Idogen uppnår proof-of-principle i modell av autoimmun sjukdom.
•	I slutet av 2018 genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 38,7 MSEK efter avdrag
för emissionskostnader.
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•	Den europeiska kommissionen beviljade Idogen formellt särläkemedelsstatus

2017

•	Idogen beviljades i stor konkurrens ett anslag om 2,9 MEUR från Horizon 2020, EUs
ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena cellterapi för
behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar mot faktor VIII.
•	Idogen är partner i ett Vinnovaprojekt som sammanlagt beviljats anslag på 48 MSEK
för att driva cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products.
•	Bolaget tar ett strategiskt beslut att parallellt starta utvecklingen av en produktkandidat för
njurtransplantation, IDO T.

•	Idogen visar proof-of-concept i djurmodell av hemofili A behandling med tolerogena dendritiska

2016

celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar mot faktor VIII och behandlingen har en
långvarig effekt.
•	En proof-of-concept-studie påvisar att bolagets teknologi framgångsrikt överförts till humana celler.

•	Bolaget fastställer utvecklingsstrategi och första indikation hemofili A och lämnar in sin tredje

2015

patentansökan relaterad till antikroppar mot biologiska läkemedel.
•	Bolagets aktie noteras på AktieTorget (senare Spotlight Stock Market).

2013

•	Bolagets första patent blir godkända i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland och Sverige.

2008

• Idogen AB bildas i Lund av de fyra professorerna och Ventac Partners.

2007

•	2007 Fyra professorer Leif G. Salford, Bengt Widegren, Bertil Persson och Hans-Olov Sjögren gör
upptäckten som ligger till grund för Idogen och skickar in första patentansökan.
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Styrelse

Enligt Idogens bolagsordning ska styrelsen bestå
av lägst tre och högst åtta ordinarie styrelseledamöter. För närvarande består Bolagets styrelse
av fyra ordinarie styrelseledamöter, inklusive
styrelseordföranden. Den nuvarande styrelsen
utsågs på årsstämman den 12 maj 2020, för tiden
intill slutet av årsstämman 2021.

Agneta Edberg
Styrelseordförande sedan 2016
Agneta Edberg, född 1956, har drygt
20 års erfarenhet från ledande
positioner inom life science. Agneta
arbetar idag som konsult genom
eget bolag, A Edberg Consulting
AB. Agneta Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing Director
och Vice President på Mylan AB,
Nordic countries, Pfizer, Pharmacia,
Bactiguard och Cilag AB (Johnson
& Johnson). Agneta Edberg har en
hälsoekonomiutbildning från
Handelshögskolan i Stockholm och
en biomedicinsk utbildning från
Vårdhögskolan i Sundsvall.
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i CathPrint AB,
XNK Therapeutics AB, och Elicera AB,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Svenska Läkemedelsförsäkringen
AB, Temperature Sensitive Solutions
Systems Sweden AB och TSS Holding
AB. Agneta arbetar även som styrelseledamot i två stora satsningar på
FoU-centra inom ATMP för global
spridning av svensk läkemedelsutveckling inom avancerade cell- och
genterapier: CAMP samt NextGenNK
Innehav: 39 718 aktier och 19 859 TO4.
Oberoende i förhållande till Bolaget
och bolagsledningen respektive
Bolagets större aktieägare.
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Styrelse

Leif G. Salford

Sharon Longhurst

Christina Herder

Styrelseledamot sedan 2009

Styrelseledamot sedan 2020

Styrelseledamot sedan 2017

Leif G. Salford, född 1941, är en av
grundarna till Idogen. Leif G. Salford
är professor emeritus i neurokirurgi
och tidigare chef för Rausing-laboratoriet för translationell neuroonkologi
vid Lunds universitet. Leif G. Salford
har bedrivit forskning inom neurokirurgi vid Cornell Medical Center i
New York, Kuwait University, Göteborgs
universitet och Lunds universitet.
Han har flera tunga poster bakom sig,
såsom chefläkare vid Sahlgrenska
Sjukhuset, divisionschef och ledamot
av sjukhusstyrelsen vid Universitetssjukhuset i Lund, prefekt för Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds
universitet och har varit ordförande
för bland annat World Federation of
Neurosurgical Societies (WFNS)
Committee on Neuro-oncology
och för European Association for

Sharon Longhurst, född 1969, har
20 års erfarenhet av tillverkning och
kvalitetskontroll av olika biologiska
läkemedel tsom operativt ansvarig
och som konsult. Sharon har därutöver arbetat 6 år som granskare på
brittiska läkemedelsmyndigheten och
även ansvarat för kvalitetsbedömningar av tillverkningsprocesserna
(CMC) i EU-ansökningar för godkännande av cell-och genterapier (ATMP).
Hon har även arbetat som konsult för
framtagande av biologiska läkemedel
och representerat Storbritannien som
vice ordförande inom programmet
’EMA Gene Therapy Working Party’
för den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Sharon Longhurst har
en bakgrund inom virologi och arbetar
sedan tre år som CMC ansvarig på

Christina Herder, född 1961, har över
25 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom
läkemedelsindustrin. Christina
Herders tidigare befattningar inkluderar flertalet ledande roller på bland
annat Swedish Orphan Biovitrum AB
(publ) (Sobi) och Biovitrum.
Christina Herder är idag Executive
Vice President, Chief Operating Officer
på Medivir AB (noterat på Nasdaq
Stockholm). Tidigare var Christina
Herder verkställande direktör i läkemedelsbolaget Modus Therapeutics
AB. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding A/S, som
är noterat på Oslo Børs och sedan
2020 även styrelseledamot i Elicera AB.
Christina Herder har en doktorsexamen i fysikalisk kemi från Kungliga
Tekniska Högskolan i Stockholm och
en Executive MBA från Stockholms

Neuro-Oncology (EANO).
Övriga pågående uppdrag: Innehav: 106 501 aktier och
17 200 TO4.
Oberoende i förhållande till Bolaget
och bolagsledningen respektive
Bolagets större aktieägare.

Immunicum AB (publ).
Innehav: 14 700 aktier och 14 700 TO4.
Oberoende i förhållande till Bolaget
och bolagsledningen respektive
Bolagets större aktieägare.

universitet.
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i PCI Biotech Holding
A/S samt Elicera AB. Styrelsesuppleant i Glycovisc Biotech AB
och Verkställande direktör i Herder
Consulting Aktiebolag.
Innehav: 10 218 aktier.
Oberoende i förhållande till Bolaget
och bolagsledningen respektive
Bolagets större aktieägare.
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Ledning

Anders Karlsson

Ingvar Karlsson

Åsa Schiött

Verkställande direktör
sedan 2019.

CFO sedan 2016.

CSO sedan 2020.

Anders Karlsson, född 1964, har en
bred internationell erfarenhet inom
life science, såväl från läkemedelsbolag som av medicintekniska bolag.
Anders Karlsson var VD för Novartis
(Norge) 2003–2006 och har därefter
varit VD för medicinteknikbolagen
AbSorber AB och Olerup International
AB 2007-2011. 2011 utsågs han till
VD för Olerup SSP AB samt CEO för
Allenex AB, noterat på Nasdaq
Stockholm, som utvecklar, tillverkar
och globalt säljer produkter för
transplantationsdiagnostik. Under
2016 förvärvades Allenex av CareDx
Inc., noterat på Nasdaq, USA. Fram till
2019 var Anders Karlsson Managing
Director för CareDx International AB
och ansvarig för CareDx Inc.:s globala
verksamhet utanför USA och var del
av bolagets globala ledningsgrupp.
Anders Karlsson har en MBA från
Henley Business School, University of
Reading, UK samt managementutbildning från London Business School och
Harvard Business School.

Ingvar Karlsson, född 1956, arbetar
som konsult inom CFO området och
har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora
bolag. Innan Ingvar Karlsson tillträdde
sin roll som CFO i Idogen var han CFO
i Lekolar Group. Dessförinnan var han
CFO i Doro AB, som är noterat på
Nasdaq Stockholm. Hans tidigare
uppdrag innefattar roller som controller
vid Gambro Group. Ingvar Karlsson
har en civilekonomexamen från Lunds
universitet.

Åsa Schiött, född 1967, har många
års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har arbetat inom
bioteknik- och läkemedelsindustrin
i mer än 20 år. Åsa har arbetat i små
och medelstora bioteknikföretag
inom de immunologiska områdena
vaccin, cancer och transplantation.
Hon har lett flera utvecklingsprojekt,
från icke-kliniska säkerhetsstudier till
slutförandet av kliniska fas II-studier
som senior projektledare. Hon har
varit involverad i EU-ansökningar
om marknadsföringstillstånd och
amerikanska IND-applikationer och
har kunskap om dokumentkrav, datastandarder t.ex. eCTD och CDISC, etc.
Åsa har doktorsexamen i tumörimmunologi och post doc i immunologi från
avdelningarna för tumörimmunologi
och immunteknik vid Lunds universitet.
Åsa har stor forsknings-erfarenhet
inom immunologi, inklusive dendrit-

Övriga pågående uppdrag: Innehav: 105 000 aktier, 70 000
TO4 och 120 000 teckningsoptioner

Övriga pågående uppdrag: Innehav: 58 343 aktier, 43 000
TO4 och 30 000 teckningsoptioner
(20/23).

celler, men också transplantation.
Övriga pågående uppdrag: Innehav: 15 000 aktier, 15 000
TO4 och 30 000 teckningsoptioner
(20/23)

(20/23).
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Ledning

Dennis Henriksen

Neil Thomas

Christina Brattström

CTO sedan 2014.

CBO och patentansvarig
sedan 2014.

CMO sedan 2020.

Dennis Henriksen, född 1962, har
drygt 20 års erfarenhet från ledande
positioner i små och medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som
Vice President för BioNebraska Inc.,
som ansvarig för dess forskning och
utveckling. Han har stor erfarenhet av
att utveckla och implementera cGMP
i små och medelstora bioteknikföretag. Dennis Henriksen har en M.Sc. i
kemiteknik från Köpenhamns Tekniska
Universitet och en Ph.D. i bioorganisk
kemi från Köpenhamns universitet.

Neil Thomas, född 1971, har arbetat i
bioteknikbranschen i drygt tjugo år
och har stor erfarenhet av bland annat
bolagsbildning, kapitalanskaffning,
IP-portföljförvaltning, verksamhetsutveckling och licensiering. Han
tidigare varit chef för affärsutveckling
& IP vid Genetrix respektive chef för
IP & teknologi vid BioXell. Hans
erfarenhet inkluderar även arbete
vid Londonbaserade europeiska
patentbyråer, liksom uppdrag som
styrelseledamot i flera life science
bolag. Neil Thomas har en B.Sc. i
biologiska vetenskaper från University of Birmingham och en Ph.D. i
biokemi och molekylärbiologi från

Christina Brattström, född 1957, är
läkare och transplantationskirurg och
har en forskarutbildning från Karolinska
Institutet där hon var verksam som
docent och ansvarig för kliniska
läkemedelsprövningar inom transplantationsmedicin. Sedan 2000 har
hon haft flera ledande positioner inom
läkemedelsindustrin och kommer att
bidra med en bred erfarenhet från
såväl klinisk utveckling som den regulatoriska sfären. Christina Brattström
har tidigare arbetat på Wyeth i roller
som Medical Advisor samt Head of
CRA Group med ansvar för kliniska
prövningar. Vidare har Christina
arbetat på Abbot som Medical
Director och chef för en av bolagets
Regulatory Affairs-grupper. Hon
kommer närmast från läkemedelsbolaget Bayer AB där hon har varit
Scandinavian Medical Director som
bland annat haft medicinskt ansvar
hemofililäkemedel.

Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i K/S Lower
Cardiff Road.
Innehav: 12 343 aktier.

Durham University.
Övriga pågående uppdrag:
Verkställande direktör i Neuroscience
Technologies SLP.
Innehav: 3 143 aktier.

Övriga pågående uppdrag: Innehav: -
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Ledning

Vicki Venizelos

Terese Hylander

CRO sedan 2020.

Project and Communications
Manager sedan 2019.

Vicki Venizelos, född 1967, har arbetat
i bioteknik- och läkemedelsindustrin i
mer än 20 år och har haft olika befattningar inom CMC- och Regulatory
Affairs. Hon började tillämpa sin
erfarenhet inom ATMP-utveckling för
14 år sedan. Vicki har arbetat för allt
från små till medelstora bioteknologiföretag till stora multinationella
företag, där hon har hjälpt till att
möjliggöra de första studierna i
människa (FIH) till vidare klinisk
uteckling, EU-ansökningar om marknadsföringstillstånd och amerikanska
biologiska licensansökningar. Vicki
har en B.Sc. i kemi och mikrobiologi
från University of South Australia och
affärsutbildning från Rotterdam University of Applied Sciences. Bortsett
från sin
roll på Idogen, är Vicki ägare till ett
CMC- och myndighetskonsultföretag
med säte i Leiden, Nederländerna.

Terese Hylander, född 1985, har bred
kunskap om cellbaserad immunologisk forskning och har hittills arbetat
som senior forskare med fokus på
humana dendritiska celler och utveckling av företagets teknologi. Hon har
under flera år ansvarat för viktiga
områden inom intern kommunikation,
facilitet- och säkerhetsfrågor samt
haft en nyckelroll vid koordinering
och överföring av tidigt forskningsarbete till vidare utveckling. Terese
Hylander har en Magisterexamen i
biomedicin från Högskolan i Kalmar
och en doktorsexamen i immunologi
från Karolinska Institutet i Stockholm.
Övriga pågående uppdrag: Innehav: 10 034 aktier och 30 000
teckningsoptioner (20/23).

Övriga pågående uppdrag: Innehav: 10 000 teckningsoptioner
(20/23).
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Vetenskapliga rådgivare
Rolf Ljung, MD, PhD
Rolf Ljung är senior professor i pediatrik vid Lunds universitet och tidigare överläkare i pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes
universitetssjukhus. Hans forskning är inriktad på blödnings- och koagulationssjukdomar hos barn och särskilt genetiska och kliniska studier inom hemofili. Ett
viktigt arbete har varit att kartlägga den genetiska variationen vid sjukdomen, bland
annat för att kunna förutsäga risken att utveckla antikroppar mot behandling. Ljung
är även vetenskaplig ordförande för ”European Paediatric Network for Haemophilia
Management” (PedNet) och ”International Network on Pediatric Hemophilia” (INPH).

Jan Holgersson, MD, PhD
Jan Holgersson är verksam som professor i Transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet och chef för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin samt chef
för vävnadstypnings- och stamcellslaboratoriet vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Hans forskning är inriktad på att förstå de immunologiska mekanismer som ligger
bakom avstötning av transplanterade organ och vävnader. Ett viktigt inslag har
varit att utveckla diagnostik för detektion och semikvantifiering av antikroppar mot
blodgrupp ABH antigen och andra vävnads-antigen (non-HLA).
Jan Holgersson är också styrelseordförande i VERIGRAFT AB.

Michaela Sharpe, PhD
Michaela Sharpe är en ledande expert inom icke-klinisk säkerhetsbedömning av
läkemedel för avancerad terapi (ATMP) och vacciner med över 18 års erfarenhet
inom bioteknik och läkemedelssektorn. Hon har utformat skräddarsydda ickekliniska strategier för över 35 komplexa terapier för att underlätta utvecklingen till
klinisk prövning; inklusive pluripotenta stamcellsterapier, somatiska cellterapier,
immunterapier, genetiskt modifierade cellterapier, vävnadstekniska produkter och
profylaktiska och terapeutiska vacciner. Dessutom har hon en djupgående förståelse
för icke-kliniska säkerhetskrav för tillsynsmyndigheter (MHRA, EMA och FDA) för
ATMP, vacciner och GLP-regler.

Jolanda de Vries, PhD
Jolanda de Vries är Professor på avdelningen för Tumörimmunologi på Nijmegen
Center for Molecular Life Sciences. Hon var en av pionjärerna för att översätta dendritisk
cellbiologi till potentiella kliniska tillämpningar. De första kliniska fas I / II-studierna
där patienter vaccinerades med dendritsika celler (DC) laddade med tumörspecifika
peptider initierades 1997. Hennes primära vetenskapliga intresse fortsätter i linje med
DC-immunterapi och i synnerhet migrering och avbildning av DC. Exempel på detta är
in-vivo-avbildning av ex-vivo-märkta celler med MRI (Nature Biotechnology 2005).
Hon slutförde nyligen den första plasmacytoid DC-vaccinationsstudien.
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Vetenskapliga rådgivare
Bo-Göran Ericzon, MD, PhD
Professor i Transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet, Stockholm och chef för
Enheten för transplantationskirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknik (CLINTEC) vid Karolinska Institutet sedan 2000. Forsknings- kliniskt
stipendium vid University of Pittsburgh, Pennsylvania, PA, USA. Doktorsexamen
från Karolinska Institutet 1993.
Professor Ericzons främsta forskningsintresse är relaterat till levertransplantation
för metaboliska leversjukdomar och levertransplantation i kombination med allogen
benmärgstransplantation för behandling av avancerad cancer.
Mellan 1997 och 1999 var Bo Göran Ericzon ordförande för European Society of
Organ Transplantation (ESOT).

Richard Williams, PhD
Richard Williams är senior forskare och gruppledare vid Kennedy Institute of
Rheumatology, Oxfords universitet, och bedriver framstående grundforskning om
enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är ett världsberömt institut
inom reumatid artrit och forskning därifrån har lett till utveckling av den viktigaste
läkemedelsbehandlingen av reumatoid artrit. Richard Williams utsågs nyligen till
redaktör för den vetenskapliga tidskriften Arthritis Research & Therapy.

Leif G Salford, MD, PhD, Grundare
Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och
tidigare chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds
Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de
mest maligna hjärntumörerna och han har också uppmärksammats för sina arbeten
om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor
Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi både vid Lunds Universitet,
Göteborgs universitet, Kuwait University och Cornell Medical Center i New York.
Leif Salford har varit ordförande för bl.a. World Federation of Neurosurgical
Societies (WFNS) Committee on Neuro-Oncology och för European Association
for Neuro-Oncology (EANO)).

Hans-Olov Sjögren, MD, PhD, Grundare
Hans-Olov Sjögren är en av grundarna av Idogen och professor emeritus i tumörimmunologi vid Lunds Universitet. Han har genom sin forskning vid Karolinska
Institutet i Stockholm, Fred Hutchinsons Cancercenter i Seattle och Wallenberglaboratoriet och Biomedicinskt Centrum vid Lunds Universitet bidragit substantiellt
till att öka förståelsen av immunreaktioner mot cancer både i experimentella
modeller och hos patienter. Professor Sjögrens forskning fokuserar på mekanismen
som balanserar immunaktivering och -hämning vid tumörsjukdom och ledde till
upptäckten av ett molekylärt verktyg för att öka en immunhämmande mekanism,
principen som Idogen nu bygger vidare på.
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Aktien
Idogen AB är publikt bolag och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 4 juni
2020. Idogen var tidigare noterat på Spotlight Stock Market sedan 12 juni 2015. Under 2020
har antalet aktieägare ökat från cirka 3 500 till cirka 3 800. Bolaget saknar exakt antal
aktieägare då flera aktieägare har sina aktier i kapitalförsäkringar vilket förhindrar att exakta
antalet ägare kan anges. Kursen sjönk från början av 2019 från 8,10 SEK till 3,00 i slutet av
december 2020. Under maj 2020 genomfördes en omvänd split på 10:1.

Ägarförhållanden
Ägarförteckning över 10 största ägare per den 31 december 2020.
Namn

Antal aktier

Andel av röster och kapital (%)

Formue Nord A/S

1 960 518

10,8

Tobias Ekman

1 026 496

5,6

Avanza pension AB

996 061

5,5

Gunvald Berger

383 193

2,1

Nordnet pension AB

381 393

2,1

Gerhard Dal

344 860

1,9

Thorén tillväxt AB

326 753

1,8

John Larsson

326 753

1,8

Danske Bank Luxemburg

320 125

1,8

Semelin kapitalförvaltning AB

277 234

1,5

Övriga

11 899 922

65,2

Totalt

18 243 308

100,00

Aktiekapital
•	Aktiekapitalet ska utgöra lägst 6 384 000 kronor och högst 25 536 000 kronor.
•	Antalet aktier ska vara lägst 9 120 000 och högst 36 480 000.
•	Registrerat aktiekapital är 12 770 315,60 kronor.
•	Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt
berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
•	Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm.

Aktiekapitalets utveckling
Kvotvärde

Ökning av
antalet aktier

Ökning av
aktiekapital

Totalt
antal aktier

Totalt
aktiekapital

Nybildning

1

100 000

100 000,00

100 000

100 000,00

2012

Nyemission

1

27 660

27 660,00

127 660

127 660,00

2013

Nyemission

1

1 596

1 596,00

129 256

129 256,00

År

Händelse

2008

2014

Nyemission

1

64 628

64 628,00

193 884

193 884,00

2015

Nyemission

1

14 403

14 403,00

208 287

208 287,00

2015

Fondemission

2,45

-

302 016,15

208 287

510 303,15

2015

Aktieuppdelning 35:1

0,07

7 081 758

-

7 290 045

510 303,15

2015

Emission

0,07

2 500 000

175 000,00

9 790 045

685 303,15

2016

Teckningsoptioner av serie TO 1

0,07

2 432 544

170 278,08

12 222 589

855 581,23

2017

Nyemission

0,07

8 555 883

598 911,81

20 778 472

1 454 493,04

2018

Teckningsoptioner av serie TO 2

0,07

3 318

232,26

20 781 790

1 454 725,30

2018

Nyemission

0,07

27 709 743

1 939 682,01

48 491 533

3 394 407,31

2020

Nyemission

0,07

42 725 000

2 990 750,00

91 216 533

6 385 157,31

2020

Nyemission

0,07

7

0,49

91 216 540

6 385 157,80

2020

Omvänd split 10:1

0,70

-82 094 866

-

9 121 654

6 385 157,80

2020

Nyemission

0,70

9 121 654

6 385 157,80

18 243 308

12 770 315,60
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Idogen AB

lingen av en rad sjukdomar där kroppens immunförsvar

(publ) (org.nr. 556756–8521) får härmed avge årsredovis-

inte fungerar som det ska och där det medicinska behovet

ning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

är stort – som vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning
efter transplantation och hos patienter som har utvecklat

Om inget annat anges redovisas samtliga belopp i KSEK

antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel.

och uppgifter inom parentes avser motsvarande period

Bolaget grundades år 2008 kring en immunologisk

föregående år.

upptäckt vid Lunds universitet.

Information om verksamheten

Ägarförhållanden

Idogen AB (publ) har sitt säte i Lunds kommun och är

Idogen AB är ett publikt bolag som är noterat på Nasdaq

ett biotekniskt forsknings-och utvecklingsbolag. Idogen

First North Growth Market (Ticker: IDOGEN) sedan 4 juni

utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att

2020. Tidigare var aktien noterad på Spotlight Stock

biologiska läkemedel, transplanterade organ eller krop-

Market sedan 12 juni 2015. Under året har Idogen tillförts

pens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar.

cirka 400 nya aktieägare. Totalt fanns cirka 3 800 aktie-

Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret

ägare vid årets slut. Idogens störste aktieägare är Formue

efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar

Nord A/S med 2 miljoner aktier (10,8 % av rösterna och

ett utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande

kapitalet). För ytterligare detaljer hänvisas till sidan om

antigen. Idogens ambition är att revolutionera behand-

aktien och hemsidan.

Ekonomisk översikt
Idogen noterades under 2015 och historiska jämförelser från tidigare år är icke relevanta.

Flerårsjämförelse
2020
Nettoomsättning, KSEK

2019

2018

2017

2016

-

-

-

-

-

8 113

4 192

3 766

0

53

-34 266

-37 018

-31 627

-21 299

-12 636

Rörelseresultat, KSEK

-26 153

-32 826

-27 861

-21 299

-12 583

Årets resultat, KSEK

-26 822

-32 694

-27 634

-21 322

-12 599

8 068 161

4 849 153

2 184 317

1 620 752

1 030 846

500 890

210 967

1 179 071

796 986

187 159

Resultat per aktie före utspädning

-3,32

-6,74

-12,70

-13,20

-12,20

Resultat per aktie efter utspädning

-3,32

-6,74

-12,70

-13,20

-12.20

Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK

-28 081

-34 974

- 10 394

-19 906

-11 407

Balansomslutning, KSEK

50 843

31 189

71 674

44 187

20 668

Rörelsekapital, KSEK

38 507

14 844

42 306

33 894

16 794

Övriga rörelseintäkter, KSEK
Rörelsens kostnader, KSEK

Genomsnittligt antal aktier
Genomsnittligt antal optioner

Kassalikviditet, KSEK

482

216

305

888

911

Soliditet, %

79,9

58,8

71,2

90,3

90,0

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

neg

neg

neg
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Tillämpade redovisningsprinciper:

Horizon 2020

För 2017, 2018 ,2019 och 2020: Enligt Årsredovisnings-

Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,86 MEUR

lagen och RFR 2 (Rådet för finansiell rapportering).

(drygt 29 MSEK) från Horizon 2020, EU:s ramprogram

Antalet aktier är omräknat för tidigare med omvänd

för forskning och innovation, för utveckling av bolagets

split (10:1) och vinst per aktie är därmed jämförbar.

tolerogena cellterapi med inriktning på behandling av svårt
blödarsjuka patienter där hämmande antikroppar mot

Nyckeltalsdefinitioner:

Faktor VIII uppstått under behandlingen.

Rörelsekapital
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa)

I mars 2020 har 0,55 MEUR (cirka 6 MSEK) betalats ut.

minus kortfristiga skulder.

Huvuddelen av det resterande beloppet (0,73 MEUR

Kassalikviditet

– cirka 7,5 MSEK) förväntas utbetalas under 2021.

Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa)
i procent av kortfristiga skulder.

De utbetalda beloppen har bokats som förutbetald intäkt.

Soliditet

Löpande avräkning sker i samma takt som kostnaderna

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

uppkommer i projektet.

Resultat per aktie före utspädning
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal

Finansiell ställning

aktier för perioden. Antalet aktier är omräknat efter omvänd

Soliditeten uppgick till 80 (59) procent den 31 december

split även för tidigare perioder.

2020 och det egna kapitalet till 40 621 (18 329) KSEK.

Finansiell utveckling
Rörelsens intäkter och resultat

Totala tillgångar uppgick den 31 december 2020 till
50 843 (31 189) KSEK.

Övriga rörelseintäkter

Nyemission i mars 2020

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till

17 februari genomfördes en extra bolagsstämma som god-

8 113 (4 192) TSEK.

kände styrelsens förslag om en företrädesemission som gav
netto 20,6 MSEK efter kostnader. Företrädesemissionen var

Rörelseresultat

garanterad till 88 %. För en gammal aktie tecknades en ny

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -26 153

aktie till 0,60 kr (6,00 kr efter omvänd split) per ny aktie.

(-32 826) TSEK, vilket är en förändring med +6 673 TSEK

Antalet aktier ökar med 4 272 500 aktier till 9 121 653 aktier.

jämfört med samma period föregående år.

För att genomföra omvänd split genomförs en emission om
7 gamla aktier. Antalet aktier blir därmed 9 121 654 aktier.

Nedskrivning har gjorts av patent med -4 573 föregående
år. Avräkningen av EU stöd och övriga mindre stöd har gett
ett högre positivt bidrag med 3 921 medan kostnaderna har
ökat med 1 821 TSEK.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till –26 822 (-32 694) TSEK.
Resultat per aktie uppgick till -3,32 (-6,74) SEK.

Likviditet och kassaflöde
•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -28 081 (-34 974) TSEK.
•	Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till 0 (-623) TSEK.
•	Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 49 115 (0) TSEK.
•	Periodens kassaflöde uppgick till 21 033 (-35 597) TSEK.
•	Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel
till 47 041 (26 008) TSEK.

Idogen AB Årsredovisning 2020

Nyemission i november 2020
4 november genomfördes en extra bolagsstämma som
godkände styrelsens förslag om en företrädesemission
som gav netto 28,3 MSEK efter kostnader. Företrädesemissionen var garanterad till 100 %. Nya aktier i emissionen tecknades till 3,75 kr per ny aktie. Utöver detta
utgavs en teckningsoption med lösen i september 2021.
Emissionen tillsammans med TO förväntas ge likvida
medel för att driva verksamheten till början av 2023.
Antalet aktier ökar med 9 121 654 till 18 343 308 aktier.
Utöver detta utges 9 121 654 teckningsoptioner (TO4).

Investeringar
Idogen har inte haft några investeringar under året.
Föregående gjordes investeringar i patent (som senare har
skrivits ned) och utrustning för laboratoriet. Investeringarna
uppgår till 0,0 MSEK (0,6).
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Redovisningsprinciper

som det medicinska behovet hos dessa patienter är stort och

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovis-

för att sjukdomen har en väldefinierad antigen, vilket gör att

ningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

det finns goda möjligheter att utveckla en effektiv behandling

Bolaget ingår inte i någon koncern, varför IFRS-redovisning

för denna patientgrupp.

inte blir tillämplig.
Samma metod som nu utvecklas för behandling av blödarRFR 2 anger att ett moderföretag ska tillämpa IFRS sådana

sjuka kan användas inom ytterligare terapiområden med

de antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom

endast mindre justeringar av tekniken. Bolaget har därför

ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen,

tagit ett strategiskt beslut att parallellt starta utvecklingen

samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och

av en produktkandidat för njurtransplantation, IDO T. Grund-

beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och

principen är att lära immunförsvaret att känna igen och

tillägg som kan tillämpas i förhållande till IFRS.

tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras
av mottagarens immunsystem.

Detta är den fjärde årsredovisningen för Bolaget som
upprättas enligt RFR 2. Jämförande perioder är i enlighet

Idogen arbetar även inom terapiområdet autoimmuna

med RFR 2.

sjukdomar med avsikt att identifiera möjliga behandlingar
för patienter med stort medicinskt behov. Detta projekt

Väsentliga händelser under året
En företrädesemission genomfördes i mars och tecknades
till 88 procent och tillförde Idogen netto 20,6 MSEK

benämns IDO AID.

Personal och organisation
Antalet anställda per den 31 december 2020 uppgick till

I juni noteras Idogen aktien på Nasdaq First North Growth

9 (10). Idogens organisation innefattar all den kompetens

market efter att aktien flyttats från Spotlight

och erfarenhet som är nödvändig för att driva bolaget.
Ett nära samarbete har etablerats med ett antal nyckel-

I september meddelade Idogen att den pågående Corona-

konsulter inom patent, pre-klinik, klinisk prövning, cell-

pandemin ger påverkan på IDO 8 projektet. Den planerade

terapi, farmaceutisk utveckling, regulatorisk expertis för

starten av en första klinisk studie med den tolerogena cell-

tillverkning och dokumentation, kvalitetssäkring, finans

terapin IDO 8 skjuts upp 6 månader, från första till andra

och juridik.

halvåret 2021. Detta då tillfälliga begränsningar i kapaciteten
hos tillverkningspartnern Radboud University Medical

Ersättning till ledande befattninshavare

Center uppkommit till följd av covid-19-pandemin.

Idogen skall betala marknadsmässiga och konkurrens-

Åsa Schiött utses till ny Chief Scientific Officer (CSO),
Christina Brattström utses till ny Chief Medical Officer
(CMO) och Vicki Venizelos till Chief Regulatory Officer (CRO).
En företrädesemission genomfördes i november och tecknades till 100 procent och tillförde Idogen netto 28,3 MSEK

Väsentliga händelser efter årets utgång
Inga väsentliga händelser som påverkar årsbokslutet
har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

kraftiga löner. Ersättningen till anställda består av lön,
bonus, pension och i vissa fall tjänstebil för anställda i
ledningsgruppen. Ersättningen till konsulter består av
dags/tim-ersättning. Ersättningen redovisas i not 8
(styrelsen) och not 9 (ledande befattningshavare). Gällande
policy för ersättning finns i bolagsstyrningsrapporten.

Miljöinformation
Idogen AB bedriver en verksamhet som inte är tillståndseller anmälningspliktig.

Riskhantering

Forskning och utveckling

Risker specifika för Bolaget

IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar till

Risker relaterade till prekliniska och kliniska studier

att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter med svår

Innan en behandling kan lanseras på marknaden måste

blödarsjuka som står utan fullgod behandling efter att ha ut-

säkerhet och effektivitet vid behandling av människor

vecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling, faktor VIII.

säkerställas för varje enskild indikation, vilket visas genom

Bolaget har valt blödarsjuka som första terapiområde efter-

prekliniska studier. Idogen håller på att slutföra det
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prekliniska arbetet för IDO 8 för att sedan under andra

bedömning att många kliniska prövningar skjuts på till följd

halvåret 2021 initiera en klinisk fas I/IIa-studie i blödar-

av att vården, och läkemedelsbranschen i stort, är hårt

sjuka patienter som utvecklat inhibitorer som motverkar

ansatt av pandemin. I det fall covid-19 fortsätter att spridas

effekten av sin ordinarie behandling med koagulations-

i ökad takt finns det en risk att tidpunkten för inkludering

faktor VIII (FVIII).

av patienter i Bolagets kliniska fas I/IIa-studie i IDO 8
försenas ytterligare och att det finala resultatet från stu-

Eftersom Idogen fortfarande befinner sig i preklinisk fas
går det inte med säkerhet att säga att Bolaget kommer
att ta läkemedelskandidaten till klinisk fas för studier i
människa. Resultat från prekliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat i kliniska studier. Det finns
därför en risk att de planerade studierna inte kommer att
indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att behandlingar
ska kunna lanseras. Det finns även en risk att myndigheter
inte finner att de prekliniska studier som ligger till grund
för en ansökan om klinisk prövning är tillräckliga.
Det faktum att Bolaget befinner sig i preklinisk fas gör att
det kan vara svårt att utvärdera Idogens försäljningspotential då Idogen antingen kan komma att driva utvecklingen tillsammans med partners eller utlicensiera /sälja
delar av utvecklingen. Det finns utifrån ovan en risk att
intäkter helt eller delvis uteblir, vilket skulle kunna ha en
hög negativ inverkan på Idogens intjäningsförmåga.

dien därmed kommer senare än vad som nu är planerat.
Bolaget bedömer sannolikheten för att risken som beskrivs
ovan inträffar som medelhög.

Det föreligger en risk för biverkningar
Eftersom Idogen ännu inte påbörjat kliniska prövningar
finns det ingen dokumentation på biverkningar i människa
samband med behandling med Bolagets läkemedelskandidater. Det föreligger därmed en risk att patienter som
deltar i Idogens planerade kliniska studier drabbas
av biverkningar. Potentiella biverkningar kan försena eller
stoppa den fortsatta utvecklingen samt begränsa eller
förhindra den kommersiella användningen och därmed
leda till ökade kostnader och ha en hög negativ påverkan
på Bolagets framtida intjäningsförmåga. En annan
konsekvens är att Bolaget kan komma att bli stämt av
patienter som drabbas av biverkningar, varvid Bolaget
kan komma att bli skadeståndsskyldigt.

Kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och

Det kommer med stor sannolikhet, vid varje planerad stu-

risker avseende tidsplaner och resultat i studierna. Idogen

die, att finnas begränsningar i försäkringsskyddets om-

kan även komma att behöva göra mer omfattande kliniska

fattning och dess beloppsmässiga gränser. Det finns därför

studier än vad styrelsen i Bolaget i dagsläget bedömer,

en risk att Bolagets försäkringsskydd inte till fullo kan

vilket kan komma att medföra en medelhög till hög

täcka eventuella framtida rättsliga krav, vilket skulle kunna

inverkan på Bolagets kostnader, beroende på utformning-

ha en hög negativ inverkan på Bolagets kostnader.

en på sådana studier, samt försenad kommersialisering.
Det finns också risk att de samarbetspartners som utför

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

de prekliniska och kliniska studierna inte kan upprätthålla

beskrivs ovan inträffar som medelhög.

den kliniska och regulatoriska kvalitet som krävs för
framtida eventuell utlicensiering, partnerskap, försäljning

Risker relaterade till samarbetsavtal, utveckling av

eller godkännande från myndigheter.

koncept och tillverkningsprocess
Idogens behandling utgörs av cellterapi. För tillverkning

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

av cellerna inför de kliniska prövningarna har Idogen inlett

beskrivs ovan inträffar som hög.

ett samarbete med RUMC. Arbetet med att på ett effektivt

Påverkan av Covid-19 på Bolagets verksamhet och
planerade kliniska studier
I september 2020 meddelade Idogen att den planerade
starten av den kliniska fas I/IIa-studien i IDO 8 skjuts fram
från första halvåret 2021 till andra halvåret 2021 till följd
av tillfälliga begränsningar i kapaciteten hos tillverkningspartnern Radboud University Medical Center (RUMC)

sätt anpassa Idogens teknologiplattform för klinisk
användning samt att säkerställa ändamålsenlig tillverkning av Bolagets tolerogena cellterapi har nu inletts.
En förutsättning för att Bolaget ska kunna initiera en
första klinisk fas I/IIa-studie i människa under andra
halvåret 2021 är att det pågående arbetet med att ta fram
och dokumentera en robust och patientsäker process kan
färdigställas framgångsrikt inom den planerade tidsramen.

uppkommit till följd av covid-19-pandemin. Det är Bolagets
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Som Idogen kommunicerat under hösten 2020 har arbetet

arbetsgivare. För att lyckas med detta kommer det bland

med RUMC påverkats och försenats till följd av den på-

annat att ställas krav på ett professionellt styrelsearbete,

gående covid-19-pandemin och enhetens nära koppling

professionell ledning, att prognostiserad utveckling infrias

till sjukhusverksamheten. Om arbetet skulle försenas

samt att Bolaget tillämpar marknadsmässiga ekonomiska

ytterligare eller om Bolaget inte skulle vara framgångs-

incitamentssystem.

rikt i arbetet kommer inledandet av de kliniska studierna
i enlighet med nuvarande planer att försenas alternativt

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

omöjliggöras intill dess att Bolaget antingen lyckas med

beskrivs ovan inträffar som medelhög.

arbetet eller identifierar en ny process. Utvecklingen av
en alternativ process skulle också kunna föranleda ökade

Branschrelaterade risker

kostnader och/eller försenade intäkter. Förseningar och

Risker relaterade till konkurrenter på marknaden

andra bakslag i arbetet med att ta fram och dokumen-

för cellterapier

tera en robust och patientsäker process för att tillverka

Idogens koncept som bygger på att framkalla immunolo-

de humana dendritiska celler som ska utgöra Bolagets

gisk tolerans med kroppsegna celler är ett nytt område

tolerogena cellterapi för kliniska studier skulle således

varför konkurrenssituationen kan vara svår att utvärdera.

kunna ha en hög negativ inverkan på Idogens lönsamhet

Det finns många universitet och forskningsinstitutioner

och framtida intjäningsförmåga.

som bedriver forskning och utveckling inom området.
Bolaget har till exempel identifierat forskning inom

Därtill finns det en risk att Radbound University Medical

området på t.ex. Newcastle University, UK, University of

Center, eller andra nuvarande eller framtida samarbets-

Queensland and Australia, Hospital Clinic de Barcelona,

partners, väljer att avbryta sitt samarbete med Bolaget

Spanien. Därtill kan Bolaget även komma att möta kon-

eller inte kan fortsätta samarbetet på för Bolaget fördelak-

kurrens från andra områden och koncept som potentiellt

tiga villkor. I det fall detta skulle inträffa bedömer Idogen

kan behandla samma indikationer, t.ex. produkter som är

att det skulle ha en hög negativ inverkan på verksamheten

baserade på nanopartiklar. En omfattande satsning och

i form av förseningar och eventuellt även begränsade eller

utveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av

uteblivna intäkter.

begränsade eller uteblivna intäkter för Bolaget. Vidare kan
företag med global verksamhet och med betydligt större

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

resurser än Idogen, som i dagsläget arbetar med närlig-

beskrivs ovan inträffar som medelhög

gande områden, bestämma sig för att etablera sig inom
Idogens verksamhetsområde.

Risker relaterade till nyckelpersoner och
kvalificerad personal

Trots att Idogen bedömer att priset som kommer kunna tas

Idogen har byggt upp en organisation med kvalificerade

ut för produkterna bör ge en rimlig marginal för att täcka

personer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ut-

kostnaderna kan det på förhand vara svårt att bedöma

veckling och kommersialisering av Bolagets projekt. Idogen

prisnivå och kostnader i ett tidigt skede i utvecklingen,

drivs dock fortfarande av en relativt sett liten organisation

särskilt då en del större läkemedelsutvecklingsbolag

och Bolagets framtida tillväxt är i hög grad beroende av

kan ha större organisationer som medför att de kan sätta

företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap,

mer konkurrenskraftiga priser på konkurrerande läke-

erfarenhet och engagemang. Bolaget kan komma att

medel. Lägre prisnivåer skulle kunna ha en medelhög till

misslyckas med att behålla dessa nyckelpersoner och att

hög påverkan på Idogens intjäningsförmåga och framtida

rekrytera ny kvalificerad personal i framtiden, vilket skulle

lönsamhet.

kunna ha en medelhög påverkan på Bolagets möjligheter
att kommersialisera någon av läkemedelskandidaterna

Konkurrens inom de olika terapiområdena, till exempel

och därmed påverka Bolagets lönsamhet och framtida

hemofili A och njurtransplantation, kan även komma från

intjäningsförmåga. Nya rekryteringar kan även ta lång

produkter som verkar på andra sätt än via immunologisk

tid att genomföra. Om någon av Bolagets nyckelpersoner

tolerans. Ett exempel på en sådan produkt är Roche:s Hem-

avslutar sin anställning kan det leda till förseningar eller

libra med en annan verkningsmekanism och som är

avbrott i Idogens verksamhet och fortsatta utveckling. I

indicerat som förebyggande behandling av blödnings-

detta sammanhang är det särskilt viktigt att personalen

episoder hos patienter med hemofili A som utvecklat

upplever Idogen som en professionell och stimulerande

antikroppar mot faktor VIII-behandling.
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Ökad konkurrens kan komma att få en hög negativ inver-

ersättare till zebularin. Den nya kombinationen av olika

kan på Idogens möjlighet att kommersialisera något av

substanser bedöms av Bolaget vara patenterbar och den

läkemedelsprojekten och därmed hög negativ inverkan på

13 december 2019 lämnade Idogen in patentansökan för

Bolagets lönsamhet och framtida intjäningsförmåga.

toleransinduceringsmetoden.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

Bedömningen är att den nya kombinationen kommer att

beskrivs ovan inträffar som hög.

erhålla patentskydd till 2040. Det finns en risk att Bolagets
patentansökan, och eventuella framtida patentansökning-

Finansiella risker

ar om immateriellt skydd, inte kommer godkännas eller

Risker relaterade till Bolagets fortsatta

enbart kommer att godkännas i vissa länder, vilket i hög

finansieringsbehov

grad skulle påverka Idogens möjligheter att vidareutveckla

Bolaget har i dagsläget inte, varken enskilt eller via

läkemedelsprojekten.

partners, lanserat någon behandling och har således inte
bedrivit försäljning eller genererat några intäkter. Idogens

Det föreligger vidare risk att befintlig och/eller framtida

utvecklingsplaner för läkemedelsprojekten innebär ökade

patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som

kostnader för Bolaget. För att genomföra utvecklings-

innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott

planerna är Idogen i behov av finansiering.

kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina
patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra

För fortsatt utveckling av Bolaget tolerogena cellterapi

betydande kostnader, vilket kan komma att få en väsentlig

kommer Idogen vara beroende av finansiering varför det

negativ inverkan på Idogens verksamhet, resultat och

föreligger en risk för att Idogen även i framtiden kommer

finansiella ställning. Vidare är det alltid en risk i denna

behöva vända sig till allmänheten för att anskaffa kapital.

typ av verksamhet att Idogen kan komma att göra eller

Det föreligger en risk att eventuellt ytterligare kapital inte

påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Ett

kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant an-

eventuellt intrång i tredje parts patent kan också komma

skaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets

att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets

utveckling, eller att sådant kapital inte kan skaffas över-

eventuella framtida samarbetspartners att fritt använda

huvudtaget. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt

Idogens behandlingsmetod. Den osäkerhet som är förenad

stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i

med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är

lägre takt än önskat, vilket kan ha en hög negativ inverkan

svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella

på Bolagets möjligheter att kommersialisera läkemedel-

rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta

skandidaterna i enlighet med nuvarande tidplan samt en

nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd.

hög negativ inverkan på Bolagets möjligheter att generera

Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för

intäkter.

Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle
kunna ha en hög negativ inverkan på Idogens lönsamhet.

Tids- och kostnadsaspekter kan vara svåra att på förhand

Vidare skulle ovanstående kunna innebära svårigheter

fastställa med exakthet i ett utvecklingsperspektiv. Detta

och/eller leda till förseningar vid framtida lansering eller

medför en risk att planerad utveckling blir mer kostnads-

eventuell utlicensiering/försäljning.

krävande än planerat. Eventuella resultatmässiga motgångar och/eller förseningar i kliniska studier kan komma

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

att ha en medelhög till hög påverkan på tiden till då

beskrivs ovan inträffar som medelhög.

Bolaget kan börja generera intäkter, vilket i sin tur kan
komma att resultera i ett utökat finansieringsbehov.

Myndighetstillstånd och registrering
För att Idogen ska kunna inleda kliniska studier i människa

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

samt marknadsföra och sälja behandlingar måste tillstånd

beskrivs ovan inträffar som hög.

erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på
respektive marknad, till exempel etikkommittéer, Food and

Legala och regulatoriska risker

Drug Administration (FDA) i USA och European Medicines

Risker relaterade till immateriella rättigheter

Agency (EMA) i Europa. I det fall Idogen, direkt eller via

I juni 2019 kommunicerade Idogen att Bolaget framgångs-

eventuella framtida samarbetspartners, inte lyckas erhålla

rikt utvecklat en ny tolerans-induceringsmetod som

nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter
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kan Idogen komma att påverkas negativt i form av att de

Risker relaterade till aktien

kliniska studierna försenas eller i värsta fall inte kan initie-

Framtida nyemissioner kan medföra utspädning av

ras. Även synpunkter på Bolagets föreslagna upplägg på

ägarandelar och påverka aktiekursen negativt

kommande studier kan leda till förseningar och/eller ökade

Idogen befinner sig fortsatt i tidig klinisk utvecklingsfas och

kostnader för Idogen. De regler och tolkningar som gäller

har ännu inte genererat några intäkter. Det är på förhand

i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket kan

svårt att bedöma när Bolaget kan komma att bli lönsamt.

komma att påverka Bolagets eller dess eventuella framtida

För att möjliggöra fortsatt utveckling av Bolagets läkeme-

samarbetspartners möjligheter att uppfylla olika myndig-

delsprojekt behöver Idogen ytterligare finansiering.

heters krav. Vidare kan erhållna tillstånd och registreringar
dras tillbaka efter att dessa har erhållits. Således kan även

Om ytterligare finansiering arrangeras genom ägarkapital,

förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd

innebär ytterligare nyemissioner av aktier för nuvaran-

och registreringar utgöra framtida riskfaktorer, vilket skulle

de aktieägare, såvida de inte deltar i sådana eventuella

kunna ha en medelhög till hög negativ inverkan på Idogens

emissioner, en utspädning av deras ägarandel i Idogen.

möjlighet att kommersialisera och sälja något av läkemedels-

Eftersom tidpunkten och villkoren för eventuella framtida

projekten.

nyemissioner kommer att bero på Idogens situation och
marknadsförhållandena vid den aktuella tidpunkten, kan

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

Bolaget inte förutse eller uppskatta belopp, tidpunkt eller

beskrivs ovan inträffar som medelhög.

andra villkor för sådana nyemissioner.

Särläkemedelsstatus

Beroende på hur villkoren ser ut för eventuella ytterligare

Idogen har erhållit kommersiellt skydd i form av ”orphan

nyemissioner kan sådana emissioner komma att ha en

drug designation” (särläkemedelsstatus) för IDO 8 i både

medelhög till hög negativ påverkan på Idogens aktiekurs.

Europa och USA. Särläkemedelsstatus utgör ett viktigt

Idogen bedömer sannolikheten för riskens förekomst som

skydd för Bolaget på respektive marknad genom mark-

hög.

nadsexklusivitet efter lansering i tio år i Europa och sju år i
USA samtidigt som bland annat avgifterna för en framtida

Begränsad likviditet i aktien

registrerings-ansökan reduceras kraftigt. Särläkemedels-

Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid

status för blödarsjuka erhölls dock för Bolagets tolerogena

marknad för Bolagets aktier och aktierelaterade värdepap-

cellterapibehandling som var baserad på zebularin, vilket

per, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att

innebär att Idogen måste uppdatera ansökan för den nya

förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och

substanskombinationen. Det finns en risk att en sådan upp-

kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad

daterad ansökan inte kan göras förrän efter det att Bolaget

köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisan-

presenterat kliniska data, beräknat till 2023. Det finns vida-

de återger det värde som en större aktiepost motsvarar.

re en risk att Bolagets uppdaterade ansökan inte godkänns,

Likviditet i aktien påverkas av ett antal faktorer, varav vissa

vilket i hög grad skulle kunna påverka Bolagets kostnader

är investerarspecifika, så som storlek på värdepappers-

för, och tiden till, kommersialisering av IDO 8. Bolaget har

innehav i relation till omsättningen i aktien. Om en aktiv och

även för avsikt att framgent ansöka om särläkemedels-

likvid handel med Idogens aktie inte utvecklas eller visar sig

status för IDO 8 i Japan. Därtill bedömer Idogen även att

hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att av-

IDO AID har möjlighet att beviljas särläkemedesstatus. Det

yttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till

finns en risk att klassificeringen som särläkemedel åter-

prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

kallas eller att marknadsexklusiviteten kortas ned, vilket i
sin tur skulle påverka Idogens möjlighet att konkurrera på

Idogen bedömer sannolikheten för riskens förekomst

marknaden negativt samt skulle ha en hög negativ inver-

som medelhög.

kan på Bolagets kostnader för registrering av läkemedlet
då dessa skulle öka kraftigt.

Framtida utveckling
Idogens behandling utgörs av cellterapi. Bolaget arbetar

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som

nu med att överföra den utvecklade tolerogena dendritiska

beskrivs ovan inträffar som låg.

celltypen till kliniskt prövningsmaterial.
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Styrelsen

Valberedning

Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för bolagets

I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre största

organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

aktieägarna vid utgången av augusti 2020 att nominera

Styrelsen har att vid genomförandet av sitt uppdrag tillvarata

sina representanter i valberedningen. Till valberedningen

samtliga aktieägares intressen. Av bolagsordningen följer

utsågs som ordförande Tobias Ekman, Per Eliasson och Leif

att styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

G Salford. Valberedningens förslag presenterades i januari.

Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden

Totalt har valberedningen haft 3 möten som hållits sedan

intill slutet av nästa årsstämma.

hösten 2020.

Styrelsen bestod av Agneta Edberg (ordförande), Leif G

Förslag till vinsutdelning

Salford, Karin Hoogendoon och Christina Herder fram till
bolagsstämman 12 maj 2020. Till styrelseordförande omvaldes Agneta Edberg. Leif G Salford, Christina Herder och
Sharon Longhurst nyvaldes. Karin Hoogendoorn avböjde

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att
ingen utdelning (0,0 SEK/aktie, samma som föregående år)
lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

omval.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen har under året haft 18 möten (under föregående

Belopp i SEK		

år 13 möten). Styrelsen har under året följt forskningsresultaten noga och löpande tillsatt större resurser.
Under året har styrelsen lagt betydande tid på finansiering
av projekten.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond

76 567 774

Balanserade vinstmedel

-21 894 495

Årets resultat

-26 822 321

Stämma

27 850 958

Årsstämma 2020 hölls 12 maj. Sedvanliga val genomfördes.
Styrelsen föreslår att vinstmedlen
Justering gjordes av bolagsordningen och maximala antalet

disponeras så att i ny räkning överförs

aktier höjdes till 36 480 000 Stämman beslutade om en

27 850 958

omvänd split 10:1. För att genomföra denna gjordes en
nyemission om 7 aktier. Den omvända spliten genomfördes

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt

i slutet av maj.

hänvisas till efterföljande rapporter över resultat- och

Stämman gav också styrelsen mandat att genomföra en
riktad emission om max 2 280 413 aktier.

balansräkningar, rapport över förändringar i eget
kapital, kassaflödesanalyser samt tillhörande bokslutskommentarer och noter.

Stämman beslutade vidare om ett planerat flerårigt optionsprogram för ledning och övrig personal. Totalt utfärdades
250 000 optioner till 10 anställda och konsulter för teckning
av nya aktier i juni 2023 till en kurs av 8,90 kr/aktie. Denna
är oförändrad efter emissionen i december.
Årsstämma kommer att hållas den 11 maj 2021. Stämman är
helt Corona anpassad och genomförs genom poströstning.
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.
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Resultaträkning
Belopp i TSEK

Not

2020

2019

5

8 113

4 192

8 113

4 192

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

6, 7

-21 007

-17 901

Personalkostnader

8, 9

-11 934

-13 223

13

-1 325

-5 895

Summa rörelsens kostnader

-34 266

-37 018

Rörelseresultat

-26 153

-32 826

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster

10

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

7

156

Övriga räntekostnader och liknande kostnader

-677

-23

Summa resultat från finansiella poster

-670

132

-26 822

-32 694

-

-

-26 822

-32 694

-26 822

-32 694

-

-

-26 822

-32 694

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

11

Rapport över totalresultat
Belopp i TSEK
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Årets totalresultat
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Balansräkning
Belopp i TSEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

13

Förbättringsutgifter på annans fastighet

660

1 270

Inventarier, verktyg och installationer

1 459

2 175

Summa materiella anläggningstillgångar

2 119

3 444

Summa anläggningstillgångar

2 119

3 444

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

975

867

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

707

870

1 682

1 737

47 041

26 008

Summa omsättningstillgångar

48 723

27 745

Summa tillgångar

50 843

31 189

12 770

3 394

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital

14

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

-

-

Summa bundet eget kapital

12 770

3 394

Överkursfond

76 567

36 829

Balanserat resultat

-21 894

10 800

Årets resultat

Fritt eget kapital

-26 822

-32 694

Summa fritt eget kapital

27 851

14 934

Summa eget kapital

40 621

18 329

1 588

2 184

342

456

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 291

10 220

Summa kortfristiga skulder

10 222

12 860

Summa eget kapital och skulder

50 843

31 189
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Rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i TSEK

Ingående balans 1 januari 2019
Resultatdisposition enligt årsstämma

Aktiekapital

Fond för
utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

3 394

2 918

36 829

35 512

-27 634

51 023

-

-27 634

27 634

-

-2 918

2 918

-

Nedskrivning patent
Årets totalresultat
Utgående balans 31 december 2019

Ingående balans 1 januari 2020
Resultatdisposition enligt årsstämma
Nyemissioner

-

-

-

-32 694

-32 694

3 394

-

36 829

10 800

-32 694

18 329

Aktiekapital

Fond för
utvecklings
utgifter

Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa eget
kapital

3 394

-

36 829

10 800

-32 694

18 329

-

-

-32 694

32 694

-

9 376

50 605

Kapitalanskaffningsutgifter
Årets totalresultat
Utgående balans 31 december 2020

Upplysningar om aktier

-

59 983

-10 866
-

-

-

12 770

-

76 567

-10 866
-21 894

-26 822

-26 822

-26 822

40 621

Antal aktier

Antal 2020-01-01

4 849 153

Antal 2020-12-31

18 243 308

Antal optioner 2020-12-31
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9 371 654
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Rapport över kassaflöden
Belopp i TSEK

2020

2019

-26 823

-32 674

1 325

5 894

-25 498

-26 799

55

-384

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Avskrivningar, ej kassaflödespåverkande
Kassaflöden från den löpande verksamheten föreförändringar av rörelsekapitalet
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder

-595

-4 984

-2 043

-2 807

-28 081

-34 975

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

-

-513

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-

-110

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-623

Finansieringsverksamheten
Nyemission

49 115

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

49 115

-

Årets kassaflöde

21 033

-35 597

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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26 008

61 605

47 041

26 008
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Not 1

ramen för Årsredovisningslagen och

Beslutade i ändringar av RFR 2

Allmän information

Tryggandelagen, samt med hänsyn

som ännu inte har trätt ikraft

till sambandet mellan redovisning

Rådet för finansiell rapportering har

Idogen AB är ett aktiebolag registrerat

och beskattning. Rekommendationen

även beslutat ett antal ändringar

i Sverige och med säte i Lund och med

anger vilka undantag och tillägg som

som ännu inte har trätt ikraft. Dessa

kontor i Lund (Medicon Village, Scheele-

kan tillämpas i förhållande till IFRS.

förväntas inte få effekt på Idogen.

Detta är den tredje årsredovisning-

2.2 Utländska valutor

en för Bolaget som upprättas enligt

Monetära tillgångs- och skuldposter

Årsredovisningen för det verksamhetsår

RFR 2. Jämförande perioder justeras

i utländsk valuta värderas till balans-

som slutar den 31 december 2020 har

i enlighet med IAS 8. Övergången till

dagens kurs. Transaktioner i utländsk

godkänts av styrelsen den 8 april 2021

redovisning enligt RFR 2 har inte haft

valuta omräknas enligt transaktions-

och kommer att föreläggas årsstämman

någon effekt på balansräkningen vid

dagens kurs.

den 11 maj 2021 för fastställande.

ingången av 2017. Övergången har

vägen 2). Bolagets verksamhet framgår
av förvaltningsberättelsen.

Not 2
Redovisningsprinciper
Sammanfattning av viktiga
redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna
som tillämpats när denna årsredovisning upprättats anges nedan. Dessa
principer har tillämpats konsekvent
för alla presenterade år, om inte
annat anges.
Bolagets funktionella valuta är SEK
(svenska kronor) som även utgör
rapporteringsvaluta för bolaget. Det
innebär att de finansiella rapporterna
presenteras i tusental SEK. Samtliga
belopp är angivna i SEK om inte annat
anges.

inte heller haft någon effekt på

2.3 Inkomstskatter

jämförande perioder.

Redovisning av inkomstskatt inklude-

Bolaget driver enbart ett
rörelsesegment.
Effekter av nya eller ändrade IFRS
standarder på bolagets redovisningsprinciper

Ändrade redovisningsprinciper
De ändringar i RFR 2 Redovisning för
juridiska personer som har trätt ikraft i
tidigare perioder gäller avsåg IFRS 16
Leasing.
Den nya leasing standarden innebär
framför allt förändringar i det sätt som
leasingavtal ska redovisas hos leasetagaren. En leasetagare ska redovisa
samtliga leasingavtal som tillgångar

2.1 Grund för rapporternas

och skulder i balansräkningen, med

upprättande

undantag för kortfristiga leasingavtal

Årsredovisningen upprättas enligt

och leasingavtal där värdet på de

Årsredovisningslagen och RFR 2 (Rådet

underliggande tillgångarna är ringa.

för finansiell rapportering) Redovisning

Ändringarna i RFR 2 avseende IFRS

för juridiska personer. Bolaget ingår inte i

16 började tillämpas 1 januari 2019.

någon koncern, varför IFRS-redovisning

Bolaget har ett antal hyreskontrakt

inte blir tillämplig.

och leasingavtal som skulle öka balansomslutningen. Någon fullständig

RFR 2 anger att ett företag ska tillämpa

utvärdering av effekterna av IFRS 16

IFRS sådana de antagits av EU, i den

har inte gjorts.

utsträckning detta är möjligt inom
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rar aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatten redovisas i resultaträkningen,
förutom i de fall den avser poster som
redovisas direkt mot eget kapital.
I sådana fall redovisas även skatten i
eget kapital.
Uppskjuten skatt redovisas enligt
balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär
skillnad finns när det bokförda värdet
på en tillgång eller skuld skiljer sig från
det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av den skattesats som
har beslutats per balansdagen (för
närvarande 21,4 men sänks för 2021
till 20,6 %). Uppskjuten skattefordran
redovisas i den omfattning det är troligt
att framtida skattemässigt överskott
kommer att finnas mot vilka de
temporära skillnaderna kan nyttjas.
2.4 Immateriella
anläggningstillgångar
Bolaget befinner sig i en forskningsfas varför utgifterna redovisas som
kostnad. Utvecklingsutgifter redovisas
som immateriell anläggningstillgång
då följande kriterier är uppfyllda:
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-	det är tekniskt och ekonomiskt
möjligt att färdigställa tillgången
-	avsikt och förutsättning finns att
sälja eller använda tillgången
-	det är troligt att tillgången kommer
generera intäkter eller leda till
kostnadsbesparingar
-	utgifterna kan beräknas på ett
tillfredsställande sätt
Anskaffningsvärdet för en intern upparbetad immateriell tillgång utgörs
av de direkt hänförbara utgifter som
krävs för att tillgången ska kunna
användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade
immateriella tillgångar skrivs av över

nell leasing. Leasingavgiften redovisas

Ersättning till olika personer som är

som en kostnad linjärt över leasing-

konsulter görs enligt konsultavtal där

perioden.

den enskilde konsulten har ansvar för

2.7 Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har
eller kan anses ha en förpliktelse som
ett resultat av en inträffad händelse
och det är sannolikt att utbetalningar
kommer att krävas för att fullgöra
förpliktelsen. En förutsättning är att
det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall
utbetalas.
2.8 Finansiella instrument
Med hänsyn till sambandet mellan

den bedömda nyttjandeperioden.

redovisning och beskattning har

Ingen aktivering har skett av patent-

inte tillämpa IAS 39 utan tillämpar en

kostnader då kostnaderna avser olika
ansökningar.
2.5 Materiella
anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
omfattar förbättringsutgifter på
annans fastighet och inventarier.
Förbättringsutgifter på annans fastighet skrivs av över den utestående
hyresperioden för lokalen. Inventarier

företaget i enlighet med RFR2 valt att
metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde i enlighet med årsredovisningslagen.
Fordringar
Övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar då inga poster finns
med förfallodag mer än 12 månader då
de skall redovisas som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter

skrivs av enligt plan.

individuell prövning.

Materiella anläggningstillgångar

Likvida medel

redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt
kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Avskrivningar sker linjärt över den
beräknade nyttjandeperioden enligt
följande:
Förbättringsutgifter på
annans fastighet (hyrestiden) ................. 4 år
Inventarier ................................................................. 5 år

Likvida medel omfattar kassa och
banktillgodohavanden. I det fall kortfristiga placeringar görs med förfallodag under tre månader.
Skulder
Skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, med tillämpning av
effektivräntemetoden.
2.9 Ersättningar till anställda
Ersättningen till anställda är i form
av utbetalda löner samt inarbetad

2.6 Leasingavtal

semester med reservering för sociala

Samtliga leasingavtal där företaget är

kostnader. Pension betalas enligt ITP1.

leasingtagare redovisas som operatio-

Pension är avgiftsbestämd.

Idogen AB Årsredovisning 2020

lön, pension och sociala kostnader
samt egna arbetsredskap.
2.10 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt
indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, tillgodohavanden på kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett
känt belopp och som är utsatt för en
obetydlig risk för värdefluktuation.

Not 3
Uppskattningar och
bedömningar
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med RFR 2 krävs att
företagsledningen gör bedömningar
och uppskattningar samt antaganden, vilka påverkar de redovisade
tillgångs- och skuldbeloppen, övrig
information som lämnas i bokslutet
samt de intäkter och kostnader som
redovisas under perioden. Uppskattningar, bedömningar och antaganden
ses över regelbundet. Det faktiska
utfallet kan skilja sig från dessa
bedömningar, uppskattningar och
antaganden. De uppskattningar och
antaganden som kan komma att leda
till risk för väsentliga justeringar
i redovisade värden för tillgångar
och skulder är främst immateriella
tillgångar. Skulle en indikation om en
värdenedgång beträffande en tillgång
föreligga, fastställs dess återvinnings
värde. Överstiger tillgångens bokförda
värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde.
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Not 4

EU bidraget som utbetalas i EUR ger

att betalningsförpliktelser inte kan

Finansiell riskhantering

en valutarisk som reduceras genom

uppfyllas som en följd av otillräcklig

att delar av bidraget växlats till SEK

likviditet eller svårigheter att erhålla

Bolaget är exponerad för flera olika

och delar används för att betala

finansiering.

typer av finansiella risker som kan ge

projektkostnader i EUR.

upphov till variationer i årets resultat,

Bolaget arbetar kontinuerligt med

kassaflöde och eget kapital. Därutöver

Ränterisk

sin likviditet och kapitalförsörjning.

exponeras bolaget för finansierings-

Idogen har inga lån, men en större

Kapitalförsörjningen kan komma från

och likviditetsrisk.

kassa som inte är räntebärande idag.

riktade och företrädesemissioner,

En stigande ränta kan komma att

olika bidrag och i framtiden genom

medföra finansiella intäkter för kassan.

intäkter.

De finansiella riskerna kan primärt
delas upp i följande kategorier;
marknadsrisk (inklusive valutarisk,

Prisrisk

ränterisk och prisrisk), kreditrisk och

Bolaget har inga placeringar som

finansierings- och likviditetsrisk.

kan ge upphov till prisrisk.

Valutarisk

Kreditrisk

Den framtida försäljningen kommer

Bolaget har inga kundfordringar

att ske i såväl SEK som utländsk

och därmed ingen Kreditrisk.

valuta. De olika inköpen sker i SEK och
utländsk valuta (ökad andel). Idogen

Finansierings- och likviditetsrisk

har idag ingen betydande valutarisk

Med finansieringsrisk avses risken

och har inga aktiviteter för att fördröja

att kostnaden blir högre och finansi-

effekter av valutasvängningar.

eringsmöjligheterna begränsas samt
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Not 5
Övriga rörelseintäkter (bidrag)
				2020

2019

Avräkning (EU bidrag)				

4 081

7 813

Övriga stöd 				

300

111

Totalt 				

8 113

4 192

EU-bidrag om totalt 2 868 734 EUR skall erhållas. Härav har erhållits 1 290 930 EUR (12,7 MSEK) den 3 januari 2018
och per 18 december 2018 ytterligare 295 075 EUR (0,3 MSEK) samt per 31 mars 2020 550 455 EUR (6,0 MSEK).
Bidraget kommer att redovisas som intäkter i takt med att projektredovisning lämnas enligt löpande avräkning.

Not 6
Operationella leasingavtal
				2020

2019

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
		
Förfaller till betalning inom ett år				

1 081

1 160

Förfaller till betalning inom ett-två år				

450

1 105

Förfaller till betalning inom två-tre år				

-

449

Förfaller till betalning inom fyra år				

-

-

Totalt				

1 531

2 714

		
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter				

990

757

Leasingavtalen avser hyresavtal för kontorslokaler på Medicon Village samt tidigare billeasingavtal.
Avtalen klassas som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden..

Not 7
Ersättningar till revisor
Deloitte AB				

2020

2019

230

200

Totalt				 230

200

Revision

			

Övriga uppdrag				

Arvoden och kostnadsersättningar delas upp i fyra delar; Revisionsarbete (avser granskning av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning), övriga revisionsarbeten, skatter och övriga
uppdrag. Mazars har utfört arbeten kring revision och övriga uppdrag.
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Not 8
Ersättningar till styrelsen
2020

Arvode

Övrig ersättning

Pension

Övriga förmåner

Total

Styrelsen ordförande

300

167

-

-

467

Övriga styrelseledamöter

450

59

-

-

509

Totalt

750

226

-

-

976

Beslutade arvoden är 300 TSEK för styrelsens ordförande och 150 TSEK per styrelseledamot. Under 2020/21 har del av
arvode betalas under 2020. Styrelsens ordförande har ersatts för arbete i Vinnovas satsning på ATMP-utveckling i Sverige där
Idogen deltar (övrig ersättning). Styrelseledamoten Karin Hoogendoorn har utfört arbete kring CMC. Se i övrigt not 15.
2019

Arvode

Övrig ersättning

Pension

Övriga förmåner

Total

Styrelsens ordförande

300

342

-

-

642

Övriga styrelseledamöter

450

-

-

-

450

Totalt

750

342

-

-

1 092

Riktlinjer ersättning till ledande befattningshavare
Bolagsstämman 4 november fastställde riktlinjer som omfattar de personer som ingår i Idogen AB:s (”Idogen” eller
”Bolaget”) ledningsgrupp. Ledningsgruppen består för närvarande av VD, CFO, CSO, CTO, CBO och patentansvarig, CMO,
CRO och Project and Communications Manager. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter för
arbete utöver styrelsearvode. Riktlinjerna återfinns i sin helhet i Bolagsstyrningsrapporten.

Not 9
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

			

2020

2019

9

10

Medelantalet anställda
Kvinnor				
Män				

2

3

Totalt				

11

13

Löner och ersättningar till övriga anställda				

5 499

6 772

Sociala avgifter enligt lag och avtal				

2 090

2 503

Pensionskostnader för övriga anställda				

492

697

Totalt				

8 080

9 972
Total

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader		

2020

Lön/Arvode

Rörlig ersättning

Pension

Övriga förmåner

VD Anders Karlsson

1 874

262

550

26

2 712

Övrig ledningsgrupp (7 personer)

8 714

0

217

67

8 998

10 588

262

767

93

11 710

Lön/Arvode

Rörlig ersättning

Pension

Övriga förmåner

Total

1 040

0

257

0

1 297

Totalt
2019
VD Lars Hedbys
VD Anders Karlsson

686

0

200

111

998

Övrig ledningsgrupp (7 personer)

4 958

320

235

174

5 687

Totalt

6 684

320

692

285

7 982

Nuvarande VD Anders Karlsson anställdes från 20 augusti 2019. Tidigare VD Lars Hedbys var anställd fån 1 november
2018 tom 25 december 2019. Av de ledande befattningshavarna är tre anställda med en uppsägningstid mellan 3–6
månader. VD har utöver detta ett avtal med avgångsverderlag om nio gånger fasta månadslönen. Anställda har normal
pension enligt ITP1. Ledande befattningshavare för 2020 var 7 personer (7 föregående år).
De ledande befattningshavare som har konsultavtal har fast ersättning per timme eller dag. De har inga förmåner
därutöver. De olika konsultavtalen har en uppsägningstid om 3 månader.

60

Idogen AB Årsredovisning 2020

Not 10

Resultat från finansiella poster

2020
7
-1
-676
-670

2019
156
-1
-22
132

2020

2019

-26 822

-32 694

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (21,4%)				
5740
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter					
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader				
-120
Skatteeffekt av kapitalanskaffningsutgifter bokfört mot eget kapital			
-2 325
Ej värderade underskottsavdrag				
-7 945
Redovisad skattekostnad				
0

6 997
-114
-6 883
0

			
Valutakursvinster				
Räntekostnader				
Valutakursförluster				
Totalt				

Not 11

Skatt på årets resultat

			
Redovisat resultat före skatt				

Outnyttjade underskottsavdrag uppgår till ca 166 MSEK (föregående år ca 127 MSEK).
Bolagets underskottsavdrag är inte värderade som tillgång i enlighet med redovisningsprinciperna.

Not 12

Immateriella anläggningstillgångar
Patent				
Ingående anskaffningsvärden				
Årets aktiverade utgifter				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående balans nedskrivning 				
Årets nedskrivning 				
Utgående ackumulerade nedskrivning			

2020
4 573
0
4 573
-4 573
0
-4 573

2019
4 060
513
4 573
-4 573
-4 573

-

-

Förbättringsutgifter på annans fastighet				
Ingående anskaffningsvärden				
Årets aktiverade utgifter				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående avskrivningar enligt plan 				
Årets avskrivningar enligt plan 				
Utgående ackumulerade avskrivning enligt plan				

2020
2 255
2 255
-986
-609
-1 595

2019
2 145
110
2 255
-379
-606
-986

Utgående restvärde enligt plan				

660

1 270

Inventarier, verktyg och installationer				
Ingående anskaffningsvärden				
Årets aktiverade utgifter				
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
Ingående ackumulerade avskrivningar 				
Årets avskrivningar enligt plan 				
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 				

2020
3 577
3 577
-1 402
-715
-2 117

2019
3 577
3 577
-687
-715
-1 402

Utgående restvärde enligt plan				

1 459

2 175

Utgående restvärde enligt plan				

Not 13

Materiella anläggningstillgångar
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Not 14
Eget kapital
En aktie i Idogen AB har ett kvotvärde om 0,7 SEK.
Antalet aktier är vid slutet av räkenskapsåret 18 243 308 (4 849 153) och aktiekapitalet är 12 770 (3 394) TSEK.

Not 15
Transaktioner med närstående
Styrelsens ordförande Agneta Edberg har utöver arbetet i styrelsen ersatts för arbete med Vinnovas Swelife och CAMP
projekt 167 KSEK (föregående år 342). Styrelseledamoten Karin Hoogendoorn har utfört konsultarbete under 2019 som
har fakturerats under 2020 om 59 KSEK (föregående år 0).
Bolagets resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2021-05-11 för fastställelse och är därmed
godkända för offentliggörande.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed
och RFR 2 (Rådet för finansiell rapportering) och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.
Förvaltningsberättelsen för bolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, resultat och
ställning samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bolaget står inför.

Lund den 8 april 2021

Agneta Edberg
Styrelseordförande

Christina Herder					Sharon Longhurst
Styrelseledamot					Styrelseledamot

Leif G Salford					Anders Karlsson
Styrelseledamot			Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2021
Deloitte AB

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Idogen AB Organisationsnummer 556756-8521
Rapport om årsredovisningen

denna information, drar slutsatsen att den andra informa-

Uttalanden

tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Idogen

rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

AB för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Bolagets
årsredovisning ingår på sidorna 44-62 i detta dokument.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen

väsentliga avseenden rättvisande bild av Idogen ABs

och verkställande direktören ansvarar även för den interna

finansiella ställning per den 31 december 2020 och av

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt

en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

med årsredovisningens övriga delar.

misstag.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen

resultaträkningen och balansräkningen.

och verkställande direktören för bedömningen av bolagets

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Idogen
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som
har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av ersättningsrapporten och bolagstyrningsrapporten men innefattar inte årsredovisningen
och vår revisionsberättelse. Vårt uttalande avseende
årsredovisningen omfattar inte denna information och vi
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning

beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under

under hela revisionen. Dessutom:

revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.

•	identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
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granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
•	skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
•	utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
•	drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
•	utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Idogen AB för räkenskapsåret 2020-01-01 2020-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Idogen
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av
om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens

överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för

ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
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Revisorns ansvar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

använder vi professionellt omdöme och har en professi-

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna

ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande

bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen

direktören i något väsentligt avseende:

av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med

•	företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och

mot bolaget, eller

förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där

•	på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-

Malmö den 8 april 2021

sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller

Deloitte AB

försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktie-

Maria Ekelund

bolagslagen.

Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport
Idogen AB (publ) ”Idogen” eller ”Bolaget” är ett svenskt

Aktieägare

publikt aktiebolag noterat på Nasdaq First North Growth

Idogens aktier är sedan den 4 juni 2020 upptagna till han-

Market i Stockholm. Bolagsstyrningen i Idogen baseras på

del på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Per

svensk lag. Bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regel-

den 31 december 2020 uppgick det totala antalet aktier och

verk för emittenter samt interna regler och föreskrifter.

röster i Bolaget till 18 243 308 fördelade på ca 3800 aktie-

Bolaget tillämpar för första gången Svensk Kod för bolags-

ägare. För ytterligare information om Bolagets ägarstruk-

styrning (”Koden”). Den kompletta Koden finns tillgänglig

tur och större ägare, se sidan 43 i årsredovisningen.

på www.bolagsstyrning.se.

Bolagsstyrning

Bolagsordning
Bolagsordningen för Idogen föreskriver att Bolagets verk-

Marknadens, ägarnas och allmänhetens förtroende är

samhet är att verka inom olika sjukdomsområden innefatt-

centralt för Idogens fortsatta framgångar. Det förutsätter

ande men inte begränsande till autoimmuna sjukdomar och

ett ansvarsfullt, engagerat och transparent styrelse- och

transplantation; och bedriva forskning och utveckling för

ledningsarbete. Det är därför betryggande att bolaget

att identifiera framtida läkemedel, patentera och kommer-

under året har haft en väl fungerande styrelse som på

sialisera nya läkemedel från forskning såväl som repositio-

ett konstruktivt sätt förberett och beslutat i viktiga frågor

nering av idag befintliga läkemedel samt därmed förenlig

rörande bolagets långsiktiga finansiering och utvecklings-

verksamhet. I övrigt finns i bolagsordningen bestämmelser

projektens framdrift.

om bland annat antal aktier, antal styrelseledamöter och
revisorer samt årsstämman. Bolagsordningen innehåller

Lika viktig för Idogens trovärdighet är öppenhet mot

inga särskilda bestämmelser om tillsättande eller entledi-

marknaden och att bolaget lämnar kontinuerlig information

gande av styrelseledamöter eller om ändring av bolags-

om åtgärder och utfallet av dessa i verksamheten. Detta är

ordning. Bolagsordningen i sin helhet går att ladda ned

grunden i en värdeskapande relation med alla intressenter,

på www.idogen.com

där såväl befintliga som nya aktieägare ska kunna känna
sig trygga med att erhålla korrekt information i rätt tid.

Tillämpning av Koden

Bolagsstämma
Aktieägarna utövar sitt inflytande över Idogen vid bolagsstämman, som är det högsta beslutande organet i Bolaget.

Koden gäller för alla svenska bolag vars aktier är noterade

Bolagsstämman sammankallas minst en gång per år och

på en reglerad marknad i Sverige. Bolaget behöver inte följa

beslutar bland annat om behandling av bolagets balans-

alla regler i Koden då Koden i sig ger möjlighet till avvikelse

och resultaträkning inklusive disposition av bolagets vinst,

från reglerna under förutsättning att sådana eventuella

ansvarsfrihet för styrelsen och VD, val av styrelse och

avvikelser, och den valda alternativa lösningen, beskrivs

revisor, arvoden till styrelse och revisor och hur valbe-

och orsakerna härför förklaras i bolagsstyrningsrapporten

redning ska utses. Ändringar i bolagsordning kräver också

(enligt den så kallade ”följ eller förklara-principen”).

beslut vid bolagsstämma. För att kunna delta vid stämman
ska aktieägaren senast fem vardagar före stämman vara

Idogen har hittills valt att inte ha utskott i styrelsen utan

införd i eget namn i aktieboken och senast den dag som

hela styrelsen har fungerat som revisions- och ersättnings-

anges i kallelsen till stämman till bolaget anmäla sin avsikt

utskott. Detta motiveras med att styrelsen dels har bestått

att delta vid stämman. På stämman ska aktieägaren vara

av endast fyra personer, dels med hänsyn till bolagets stor-

närvarande personligen eller via ombud.

lek vad gäller anställda och konsulter. Kallelse till stämma
har skett i bokslutskommunikén och skall tidigareläggas för

Årsstämma hålls i Lund under det första halvåret varje år.

kommande år till kvartal 3 rapporten.

I samband med fjärde (skall ändras till tredje) kvartalsrapporten informeras Idogens aktieägare om tid och plats

På grund av Coronapandemin genomfördes olika stämmor

för årsstämman samt om sin rätt att få ett ärende

under 2020 utan fysisk närvaro av styrelse och revisor.

behandlat på stämman. Kallelse till årsstämman offentlig-

För närvarande har Bolaget inte identifierat ytterligare

görs tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

avvikelser från Koden.

Extra bolagsstämma kan hållas om styrelsen anser att
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behov finns eller om bolagets revisorer eller ägare till

samtidigt för första gången via YouTube för att på så sätt

minst tio procent av aktierna begär det.

vara tillgänglig för alla aktieägare. Riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare godkändes.

Årsstämma 2020
Idogens årsstämma hölls den 12 maj 2020 i Lund. Stäm-

Valberedning

man hölls i huvudbyggnaden Spark Medicon Village i kon-

Valberedningens främsta uppgift är att ge årsstämman

ferensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund. Stämman

förslag om styrelsens sammansättning, vilken därefter

var helt Coronaanpassad och fysiskt närvarande var två

beslutas av årsstämman. Valberedningens arbete inleds

personer samt en aktieägare med fullmakt för sju övriga

med att man först tar del av den utvärdering av styrelsens

ägare motsvarande 2,2 % av totala antalet röster.

arbete som styrelsen genomfört. En presentation av verk-

Bolagets styrelse, ledning, valberedning samt revisor var

samheten görs också av VD.

inte närvarande vid stämman pga. Corona restriktioner.
Valberedningens arbete präglas av öppenhet och diskusI huvudsak fattades följande beslut:

sion för att åstadkomma välbalanserad styrelse i förhållande till bolagets behov. Valberedningen nominerar sedan

Idogens resultat- och balansräkningar fastställdes. Vidare

ledamöter till styrelsen för kommande mandatperiod och

beslutades att utdelning om 0,00 SEK per aktie för räken-

lämnar förslag på styrelsens och revisorernas ersättning

skapsåret 2019 skulle lämnas.

samt i förekommande fall även val av revisionsfirma.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören lämnades.
Styrelsen med Agneta Edberg, Leif G Salford och Christina
Herder omvaldes. Sharon Longhurst nyvaldes efter Karin
Hoogendoorn som avböjt omval. Agneta Edberg omvaldes
till styrelseordförande. Omval av Deloitte AB som revisor
med Maria Ekelund som påskrivande.
Arvode till styrelsen blev oförändrat, återges i tabellen
på sidan 69 och i årsredovisningens not 8.
Principer för valberedning fastställdes. Vidare beslutades
om ett incitamentsprogram för bolagsledningen.
Protokollet från årsstämman presenterades på webbplasen inom en vecka från bolagsstämman. Materialet från
stämman, såsom kallelse, protokoll samt information
om valberedning återfinns på Idogens webbplats under
rubriken Bolagsstyrning. Stämmans fullständiga beslut
enligt ovan hålls tillgängliga hos bolaget under adress
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund och skickas
till de aktieägare som så begär.

Extra bolagsstämmor
Idogen avhöll extra bolagsstämma 17 februari för att godkänna nyemission. Totalt deltog 7 ägare representerande
3,3 % av rösterna.
En andra extra bolagsstämma hölls 4 november för att
godkänna ytterligare nyemission. Totalt deltog 8 ägare
(varav 6 via fullmakt) representerande 1,7 % av rösterna.
En muntlig redovisning av bolagets projektstatus gjordes
av Idogens VD Anders Karlsson. Redovisningen sändes
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Valberedning inför årsstämman 2021
Enligt beslut av årsstämman 2020 ska Idogens valberedning inför årsstämman 2021 bestå av en representant
för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna vid
augusti månads utgång 2020. Om någon aktieägare säger
nej så går frågan till nästkommande större ägare/grupp av
ägare. Styrelsens ordförande är sammankallande till det
första mötet i valberedningen och ingår som adjungerad
vid valberedningens möten. Valberedningens sammansättning meddelades den 5 november i ett pressmeddelande.
Till valberedningen utsågs som ordförande Tobias Ekman
(representerar Tobias Ekman), Per Eliasson (representerar Per Eliasson) och Leif G Salford (representerar Leif G
Salford och Hans-Olov Sjögren).
Valberedning har under 2020/21 haft tre möten och därutöver ett antal mail- och telefonkontakter samt genomfört
intervjuer av tänkta kandidater. Valberedningens förslag
presenteras, utöver pressmeddelande i januari, även i
kallelsen till årsstämman 2021 vilket även hålls tillgängligt på bolagets webbplats tillsammans med ett motiverat
yttrande beträffande förslaget till styrelse.

Styrelse
Styrelsen och i förlängningen den verkställande direktören
förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter.
Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar
för bolagets löpande förvaltning. Arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör tydliggörs i styrelsens arbetsordning samt VD-instruktionen.
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Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en

som ett hjälpmedel för att utveckla styrelsens arbete och

mandatperiod från årsstämma fram till och med slutet av

kommunikationen med bolagets ledning. I enlighet med

nästa årsstämma. Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning

svensk kod för bolagsstyrning redovisas relevanta delar av

företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera

resultatet för valberedningen.

den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av de etablerade målen. Det är också

Styrelsens sammansättning 2020

styrelsens ansvar att säkerställa kommunikationsplan

Styrelsen bestod under 2020 av fyra ledamöter utan supp-

samt att bolagets informationsgivning är korrekt, relevant

leanter. Styrelsen med Agneta Edberg, Leif G Salford och

och tillförlitlig.

Christina Herder omvaldes. Sharon Longhurst nyvaldes efter Karin Hoogendoorn som avböjt omval. Agneta Edberg

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna

omvaldes till styrelseordförande. Styrelseledamöterna

är närvarande. Enligt Idogens bolagsordning ska styrelsen

innehar stor erfarenhet och kompetens inom såväl forsk-

bestå av minst tre och maximalt åtta ledamöter utan

ning, klinisk prövning och medicinsk regulatoria såsom

suppleanter. Styrelsen konstituerar sig själv vid ett möte

affärs- och internationell verksamhet. Styrelsens sam-

omedelbart efter årsstämman.

mansättning uppfyller Kodens krav beträffande oberoende

Styrelseordföranden
Idogens styrelse leds sedan 2016 av styrelseordförande

ledamöter. Den information som enligt punkt 10.2 i Koden
ska lämnas avseende styrelseledamöterna återfinns på
sidan 69.

Agneta Edberg. Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseordförande organiserar och leder styrelsearbetet, ser till att styrelsen kontinuerligt fördjupar sina
kunskaper om företaget, förmedlar synpunkter från ägarna
samt är ett stöd för verkställande direktören. Styrelsens
ordförande och verkställande direktören tar fram förslag
till dagordning för styrelsemötena. Det är ordförandes
ansvar att kontrollera att styrelsens beslut verkställs
effektivt, samt att styrelsens arbete årligen utvärderas
och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbete under 2020
Under 2020 har Idogens styrelse hållit totalt 18 protokollförda sammanträden, varav fyra per capsulam. Fyra av
mötena hölls i samband med godkännandet av bokslutskommunikén och delårsrapporterna. Närvaron har varit
mycket god och underlättats av att alla möten från och
februari har hållits helt digitala. Därigenom har alla ledamöter haft möjlighet att närvara vid samtliga möten.
Bolagets VD och finanschef deltar regelmässigt i styrelsens sammanträden. Delar av ledningsgruppen inbjudes
för att redovisa status inom sina respektive ansvarsområ-

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt

den innefattande projektredovisning av IDO 8. Bolagets

arbete. Nu gällande arbetsordning fastställdes den 12 maj

revisor deltog vid styrelsemötet i januari då bokslutskom-

2020. Arbetsordningen revideras årligen och fastställer

munikén godkändes.

styrelsens arbetsuppgifter, styrelseordförandens arbetsuppgifter, revisionsfrågor samt anger vilka rapporter och
finansiell information som styrelsen ska få inför varje
ordinarie styrelsemöte. Beslut om utskott till styrelsen
sker vid konstituerande möte när styrelsens arbetsordning
fastställs. Årlig genomgång görs av olika policys varav
speciellt kan nämnas informationspolicy.

Utvärdering av styrelsens arbete
Under ledning av styrelseordföranden genomför styrelsen årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen
avser arbetsformer, informationsflöde mellan ledning och
styrelse och arbetsklimat. Även utvärdering av inriktningen
för styrelsens arbete sker samt av tillgång till och behovet
av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används
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Styrelsemöte och huvudsakliga ämnen
Månad

Antal möten

Huvudsakliga punkter

Jan

2

Nyemission, forskning & projekt och bokslutskommuniké

Feb

1

Prospekt

Mar

2

Tilldelning emission och optionsprogram

Apr

1

Bolagsstämma och årsredovisning

Maj

4

Q1, Forskning & Projekt, Konstituering, Policys och omvänd split

Jun

1

Tilldelning optioner

Aug

1

Q2

Sep

1

Forskning & Projekt

Okt

2

Q3, Företrädesemission, Forskning och Projekt, Styrelseutvärdering

Nov

1

Prospekt

Dec

2

Tilldelning emission, Forskning och Projekt, Budget, VD utvärdering

Styrelsens närvaro
Namn

Oberoende till bolaget Oberoende till ägare Ersättning (TKR)

Närvaro styrelsemöten

Agneta Edberg

Ja

Ja

300

18/18

Leif G Salford

Ja

Ja

150

18/18

Christina Herder

Ja

Ja

150

18/18

Karin Hoogendoorn

Ja

Ja

150

7/7

Sharon Longhurst

Ja

Ja

150

11/11

VD och Bolagets ledning

Den största andelen av personal och ledning finns på bola-

VD utses och får instruktioner av styrelsen. Idogens VD

gets kontor i Lund, Sverige. Ledningsgruppen har proto-

under 2020, Anders Karlsson, ansvarade för den löpande

kollförda möten där operativa frågeställningar diskuteras,

förvaltningen såväl som strategiska och operativa fråge-

åtgärder beslutas eller hänförs till styrelsen samt proto-

ställningar av bolaget i enlighet med styrelsens riktlinjer

kollförs. Uppdrag från styrelsen följs upp och återkopplas

och anvisningar. Gällande VD-instruktion fastställdes av

till styrelsen. Årligen arbetar ledningen fram en affärsplan

styrelsen den 12 maj 2020. VD tar fram informations- och

samt mål för det kommande året som fastställs av styrel-

beslutsunderlag i samarbete med ordförande inför sty-

sen under kvartal 1. En närmare presentation av VD och

relsemötena samt är föredragande vid mötena. Styrelsen

ledningsgruppen finns på sid 36-40. Där finns också de

utvärderar fortlöpande VD:s arbete genom uppföljning mot

uppgifter om VD som enligt punkt 10.2 i Koden ska lämnas.

de uppsatta målen. En gång per år görs en formell utvärdering som diskuteras med VD.

Revisor
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt

Ledningens sammansättning 2020

finansiella rapportering granskas av den externa revisorn

VD har utsett en ledningsgrupp som ansvarar för olika

som utses av årsstämman. Revisor föreslås av valbered-

delar av Idogens verksamhet. Flera personer i ledningen

ningen och väljs av stämman på ett år. Vid årsstämman

arbetar deltid och har konsultavtal med Idogen. Lednings-

2020 omvaldes Deloitte som revisor fram till årsstämman

gruppen bestod under 2020 förutom VD av sju personer:

2021.

Ekonomi- och finanschef (CFO)

Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Maria

Forskning (CSO)

Ekelund. Revisorns uppdrag är att på aktieägarnas vägnar

Teknik (CTO)

granska Idogens årsredovisning och bokföring samt styrel-

Affärsutveckling och patent (CBO)

sens och VD:s förvaltning. Förutom den årliga revisionen

Medicinsk ansvarig (CMO)

så granskar revisorn minst en av bolagets delårsrapporter

Regelverk (CRO)

per år (normalt kvartal 3). Revisorns arvode utgår enligt

Projekt- och information

godkänd räkning. För belopp se not 7.
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Ersättning

För en beskrivning av det aktierelaterade incitaments-

Löner, ersättningar och andra förmåner till styrelse, VD

programmet hänvisas till Bolagets senaste årsredovisning.

och övriga ledande befattningshavare redovisas i årsredo-

Det aktierelaterade incitamentsprogrammet har beslutats

visningens not 9. Styrelsens ersättning går även att följa i

av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa

tabellen på sid 69.

riktlinjer.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020

Formerna av ersättning m.m.

Dessa riktlinjer omfattar de personer som ingår i Idogen

Ersättningen ska vara marknads- och konkurrensmässig

AB:s (”Idogen” eller ”Bolaget”) ledningsgrupp. Lednings-

och ska bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig

gruppen består för närvarande av VD, CFO, CSO, CTO, CBO

kontant ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

och patentansvarig, CMO, CRO samt Project and Commu-

Ersättningens nivå för varje enskild ledande befattnings-

nications Manager. Riktlinjerna omfattar även eventuell

havare ska vara baserad på faktorer såsom arbetsuppgifter,

ersättning till styrelseledamöter för arbete utöver styrelse-

kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Bolags-

arvode.

stämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer
– besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och

ersättningar.

förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter
det att riktlinjerna antagits av extra bolagsstämma den

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under

4 november 2020. För ledande befattningshavare som

andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner

utför sitt uppdrag på konsultbasis gäller riktlinjerna i

och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att

tillämpliga delar. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar

följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid

som beslutas av bolagsstämman, såsom exempelvis

dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska

arvode till styrelseledamöter samt aktierelaterade

tillgodoses.

incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Fast lön
Verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast årlig kontant lön. Den fasta

Idogen är ett bioteknikbolag som utvecklar tolerogena

lönen ska fastställas med hänsyn tagen till den ledande

cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, trans-

befattningshavarens kompetens, ansvarsområde och

planterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad

prestation. Omprövning av den fasta lönen bör ske årligen.

angrips av patientens immunförsvar. Benämningen

För ledande befattningshavare som utför sitt uppdrag på

”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter

konsultbasis ska konsultarvode utgå i enlighet med över-

behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett

enskomna fakturerings principer.

utvalt sjukdomsframkallande eller immunaktiverande
antigen. Idogens affärsstrategi innefattar i korthet att

Rörlig kontant ersättning

revolutionera behandlingen av en rad sjukdomar där

Förutom fast lön kan VD och andra ledande befattnings-

kroppens immunförsvar inte fungerar som det ska och där

havare, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig

det medicinska behovet är stort – som vid autoimmuna

kontant ersättning. Rörlig kontant ersättning som omfat-

sjukdomar, organavstötning efter transplantation och hos

tas av dessa riktlinjer ska syfta till att belöna realiserade

patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling

mål som främjar Idogens affärsstrategi och långsiktiga

med biologiska läkemedel.

intressen, inklusive dess hållbarhet. Bolagets storlek samt
finansiella situation ska tas i beaktande.

En framgångsrik implementering av Idogens affärsstrategi
och tillvaratagandet av Idogens långsiktiga intressen,

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant

inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan

ersättning ska som utgångspunkt kunna mätas under en

rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god

period om ett år och till största delen bygga på de av sty-

kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta

relsen fastställda målen. Den årliga rörliga kontantersätt-

krävs att Idogen kan erbjuda marknads- och konkurrens-

ningen får som högst utgöra 35 procent av den fasta årliga

mässig ersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör.

lönen för vd och högst 25 procent av den fasta årliga lönen

I Idogen har inrättats ett aktierelaterat incitamentsprogram.

för övriga ledande befattningshavare, varvid den individu-
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ella högstanivån ska fastställas bland annat mot bakgrund

Andra förmåner

av vederbörandes befattning. Den rörliga kontantersätt-

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring,

ningen ska inte vara pensionsgrundande.

sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra
kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt

Den rörliga kontantersättningen ska således vara kopplad

uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

till av styrelsen beslutade förutbestämda och mätbara
kriterier som kan vara finansiella, såsom uppfyllande
av budget eller icke-finansiella, såsom leverans enligt
projektplan eller betydande framsteg inom samarbeten
med externa partners. Den rörliga kontantersättningen
ska till mer än 50 procent vara beroende av icke-finansiella kriterier. Genom att målen på ett tydligt och mätbart
sätt kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning
till Idogens finansiella och operativa utveckling främjar
de genomförandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga
intressen och hållbarhet.
När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning har avslutats ska det
bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som
kriterierna har uppfyllts. Idogens styrelse, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av Idogens styrelse för att
fullgöra dessa uppgifter, ansvarar för sådan bedömning.
Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat
på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Styrelsen ska ha möjlighet att helt eller delvis
återkräva rörlig kontant ersättning som utbetalats på
grundval av uppgifter som senare visat sig vara felaktiga.
Ytterligare rörlig kontant ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära
arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte
att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som
ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte
överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta
årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per
individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen.
Om Idogens styrelse har inrättat ett ersättningsutskott
ansvarar ersättningsutskottet för beredning av sådant

Upphörande av anställning och
avgångsvederlag
Vid uppsägning från Idogens sida får uppsägningstiden
vara högst sex månader. Avgångsvederlag, utöver lön och
andra ersättningar under uppsägningstid, får inte överstiga
ett belopp motsvarande nio gånger den kontanta månadslönen. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader.
Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå för att kompensera för eventuellt
inkomstbortfall. Sådan ersättning ska endast utgå i den
utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren
saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras
på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och
ska uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid
tidpunkten för uppsägningen, och utgå under den tid som
åtagande om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska
vara högst tolv månader efter anställningens upphörande.
Avräkning ska ske mot eventuell annan inkomst av tjänst.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Idogens
anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas
totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en
del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av
skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer
av dessa.

Konsultarvode till styrelseledamöter
I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets

beslut av styrelsen.

räkning, utöver styrelsearbetet, ska ett marknadsmässigt

Pensionsförmåner

ledamot eller till av styrelseledamot kontrollerat bolag,

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara
premiebestämda (ITP1). Premierna för premiebestämd pension, inklusive sjukförsäkring, får sammantaget uppgå till
högst 35 procent av den fasta årliga lönen för VD och för
övriga ledande befattningshavare enligt ITP1. Extraordinära
avsättningar kan ske när dessa grundas på anställningsvillkor eller löneavstående.

Idogen AB Årsredovisning 2020

konsultarvode för sådant arbete kunna utgå till styrelseunder förutsättning att tjänsterna bidrar till implementeringen av Idogens affärsstrategi och tillvaratagandet av
Idogens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Berednings- och beslutsprocess
Idogens styrelse, eller ersättningsutskott om sådant
inrättas av Idogens styrelse för att fullgöra dessa uppgifter,
har bland annat till uppgift att bereda beslut om förslag

71

till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone
vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer
antagits av bolagsstämman. Styrelsen, eller ersättningsutskott om sådant inrättas av Idogens styrelse för att fullgöra dessa uppgifter, ska även följa och utvärdera program
för rörliga ersättningar till bolagsledningen, tillämpningen
av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer
i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Avvikelse från riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt
eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets
långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för
att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits
ovan ingår det i ett eventuellt ersättningsutskotts uppgifter
att bereda styrelsens beslut i ersättnings-frågor, vilket
innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Information om beslutade ersättningar som
ännu inte har förfallit till betalning
Utöver de åtaganden att betala löpande ersättning såsom
lön, pension och andra förmåner, finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande befattningshavare som
inte har förfallit till betalning. För ytterligare information
om ersättning till ledande befattningshavare, se not 9

Styrelsens rapport om intern kontroll och
riskhantering avseende den finansiella
rapporteringen
Denna rapport om intern kontroll avseende den finansiella
rapporteringen avlämnas av Idogens styrelse och är upprättad i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Bakgrund
Enligt aktiebolagslagen och Koden är styrelsen ansvarig
för den interna kontrollen.

Kontrollmiljö
Basen för den interna kontrollen utgörs av den övergripande kontrollmiljön. En god kontrollmiljö bygger på
en organisation med tydliga beslutsvägar där ansvar och
befogenheter samt kommunikationsflöden och beslut är
väl definierade. Inom Idogen finns policyer, riktlinjer och
processbeskrivningar för de olika momenten i affärsflödet
från transaktionshantering till bokföring och upprättande
av den externa rapporteringen. Fortnox används för redovisning och här sker lagring och backup i molnet.

Riskbedömning
Styrelsen ansvarar för att väsentliga finansiella risker
respektive risker för fel i den externa rapporteringen
identifieras och hanteras. Styrelsen utvärderar årligen
behovet av riskhantering och upprättar skriftliga principer
såväl för den övergripande riskhanteringen som för
specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, mm.

Kontrollaktiviteter

i Idogens årsredovisning.

Främsta syftet med kontrollaktiviteter är att förebygga och

Incitamentsprogram för personal

eventuella brister kan åtgärdas. Rutiner och aktiviteter har

Bolagsstämman 2020 fattade beslut om ett långsiktigt
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och
övriga nyckelpersoner (anställda såväl som konsulter) i
Bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner och
erläggande av stay-on bonus (”Teckningsoptionsprogram
2020/2023”). Totalt utfärdades 250 000 teckningsoptioner
till åtta olika personer. Den maximala kostnaden kan bli

upptäcka fel så tidigt som möjligt så att stöd kan ges och
utformats för att upptäcka och hantera de mest väsentliga
riskerna relaterade till den finansiella rapporteringen.
Styrelsen får månatliga rapporter där VD och CFO redogör
för den gångna perioden avseende Bolagets resultat och
finansiella ställning. Månadsboksluts- och årsredovisningsarbete är väl definierat och rapportering sker enligt
standardiserade rapporteringsmallar inklusive kommenta-

344 000 kr.

rer avseende alla väsentliga resultat- och balansposter.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet är planerat att

ansvar för inköp, godkännande av fakturor och betalning

vara årligen återkommande, varför styrelsen, efter att ha
utvärderat programmet, avser att återkomma med förslag
till motsvarande eller justerat program inför kommande
årsstämmor.
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En betydande del av intern kontroll är uppdelning av
mellan olika personer. På detta sätt sker flera kontroller
av företagets finansiella rapporter, vilket minskar risken
för fel. Till dagsläget har bedömningen gjorts att bolagets
storlek eller riskexponering motiverat en egen internrevision. Styrelsen gör bedömningen att med de rutiner
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som finns för uppföljning och kontroll finns i dagsläget i sig

Uppföljning

inte behov för detta men öppnar upp för ett inrättande av

Efterlevnaden och effektiviteten i de interna kontrollerna

ett utskott för internrevision under 2021.

följs upp löpande. Företagets ekonomiska situation och
strategi avseende den finansiella ställningen behandlas

Information och kommunikation

vid varje styrelsemöte där styrelsen får utförliga månatliga

Idogens rutiner och system för informationsgivning syftar

rapporter avseende den finansiella ställningen och utveck-

till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt

lingen av verksamheten. Varje delårsrapport analyseras av

och aktuell information om bolagets utveckling och finan-

styrelsen, feedback ges och diskuteras med VD och CFO

siella ställning. Styrelsen har fastställt en informations-

för att därefter godkännas av styrelsen innan den public-

policy som anger vad som ska kommuniceras, av vem samt

eras.

på vilket sätt informationen ska utges för att säkerställa
att den externa informationen blir korrekt och fullständig.

Aktiviteter 2020

Finansiell information lämnas regelbundet i form av del-

Idogen arbetar kontinuerligt med att minimera risker

årsrapporter, årsredovisning och pressmeddelanden om

genom att ta bort överflödiga manuella steg från bolagets

nyheter som kan påverka aktiekursen. Materialet publiceras

processer. Bolaget använder Fortnox och har digitalt

på svenska och engelska på bolagets webbplats.

godkännande av alla fakturor.
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Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Idogen AB
organisationsnummer 556756-8521
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31
på sidorna 66-73, och för att den är upprättad i enlighet
med årsredovisningslagen. Granskningens inriktning och
omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt International Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning
ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.
Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma
lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.
Malmö den 8 april 2021
Deloitte AB

Maria Ekelund
Auktoriserad revisor
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Kommande informationstillfällen
Årsstämma		

11 maj 2021

Delårsrapport januari – mars 2021		

11 maj 2021

Delårsrapport januari – juni 2021		

24 augusti 2021

Delårsrapport januari – september 2021		

26 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.
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