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på sikt kan förändra livet för blödarsjuka patienter över hela världen”

Anders Karlsson, VD

Idogen AB (publ) Org nr: 556756-8521   www.idogen.com



Idogen AB Bokslutskommuniké Januari – December  20212

Idogen AB Bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2021

Fjärde kvartalet (Oktober-December 2021)

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 3 335 (1 949) TSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -13 552 (-7 449) TSEK

• Kvartalets resultat uppgick till -13 529 (-7 897) TSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 074 (-10 428) TSEK

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,61 (-0,74) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,61   

  (-0,74) SEK

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

Perioden (Januari-December 2021)

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 13 915 (8 113) TSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -38 965 (-26 153) TSEK

• Periodens resultat uppgick till -38 854 (-26 822) TSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -40 190 (-28 081) TSEK

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,02 (-3,32) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,02   

  (-3,32) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
• Idogen tillförs 9,9 MSEK före emissionskostnader när aktier tecknas med stöd av teckningsoption (TO4)

• Idogen har framgångsrikt slutfört optimering och kvalificering av tillverkningsprocessen i enlighet med GMP för den   

 första kliniska studien med sin tolerogena cellterapi IDO 8

• Idogen lämnar in ansökan till Läkemedelsverket om start av klinisk fas 1/2a-studie för att erhålla säkerhetsdata och   

 signaler på effekt hos hemofilipatienter med antikroppar mot sin behandling med Faktor VIII

• Idogens styrelse föreslår företrädesemission som tillför bolaget ca 41 MSEK efter emissionskostnader

• Idogens styrelse kallar till extra bolagsstämma 20 januari 2022 för beslut om företrädesemission

 
Väsentliga händelser under perioden
• Idogen har initierat ytterligare aktiviteter i syfte att maximera effekten av sin tolerogena cellterapi IDO 8 inför starten av  

 den första patientstudien. 

• Covid-19 pandemin påverkar tempot på utvecklingsarbetet hos Radboud University Medical Center.

• Idogen knyter till sig välrenommerade vetenskapliga rådgivare inom transplantation.

• Ytterligare utbetalning om 3 MSEK sker från EU-kommissionen för bolagets projekt inom utlysningen Horizon 2020. 

• Europeiska patentverket (”EPO”) beviljar ett europeiskt patent som skyddar företagets tolerogena cellterapi.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Idogen lämnar in ansökan om klinisk prövning med IDO 8 till norska läkemedelsverket, NoMA.

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.
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Resultat och kassaflöde i sammandrag

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsekapital 

Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder.

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

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat per aktier före utspädning  

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad.

Genomsnittligt antal optioner  

Antalet optioner i genomsnitt räknat från dag när beslut är registrerat. Nya optioner för personal 2021 registrerades 6 juli.

Alla nyckeltal i hela rapporten är omräknade med effekten av omvänd split dvs tidigare perioders (maj 2020 och tidigare) antal 

aktier är dividerat med 10. 

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
2021

3 mån
okt–dec

2020
3 mån

okt–dec

2021
12 mån

jan-dec

2020
12 mån

jan-dec

Övriga rörelseintäkter 3 335 1 949 13 915 8 113

Rörelsens kostnader -16 887 -9 398 -52 880 -34 266

Rörelseresultat -13 552 -7 449 -38 965 -26 153

Periodens resultat efter finansnetto -13 529 -7 897 -38 854 -26 822

Genomsnittligt antal aktier 22 335 906 10 608 880 19 274 867 8 068 161

Genomsnittligt antal optioner 2 093 078 1 737 226 9 723 379 500 890

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,61 -0,74 -2,02 -3,32

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,61 -0,74 -2,02 -3,32

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 074 -10 428 -40 190 28 081

NYCKELTAL

Rörelsekapital 9 775 38 507 9 775 38 507

Kassalikviditet, % 181 482 181 482

Soliditet, % 48 80 48 80

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,61 -0,74 -2,02 -3,32

Genomsnittligt antal aktier 22 335 906 10 608 880 19 274 867 8 068 161
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VD har ordet

Det gångna året har vi arbetat intensivt med förberedel-
serna inför starten av den första kliniska studien av vår 
tolerogena cellterapi IDO 8 samt med att säkra bolagets 
långsiktiga finansiering. Under hösten har vårt största 
vetenskapliga fokus riktats mot att tillsammans med vår 
partner Radboud University Medical Center optimera 
tillverkningsprocessen för IDO 8, och i början av december 
kröntes vårt hårda arbete med framgång. Vi har nu 
etablerat vår metod för att även på ett storskaligt sätt 
producera material enligt de myndighetsreglerade kvali-
tetskraven (Good Manufacturing Practice). I utvecklingen 
av just cellterapier är detta ett enormt viktigt och värde-
höjande steg.

Ansökan om studiestart under behandling hos Läkeme-
delsverket
Med dessa framgångar i ryggen har vi nyligen sänt in en 
ansökan till Läkemedelsverket för att initiera den första 
kliniska studien av IDO 8 som kommer att utföras på 
blödarsjuka patienter vilka utvecklat antikroppar mot sin 
livsnödvändiga Faktor VIII-behandling. Syftet med IDO 
8 behandlingen är att återskapa kroppens tolerans mot 
Faktor VIII, vilket skulle leda till stora fördelar för både 
patienterna och sjukvården. Vi hoppas att redan i denna 
första studie kunna fånga upp signaler på effekt, men 
huvudsyftet är att dokumentera behandlingens säkerhets- 
och tolerabilitetsprofil.  Den planerade studiestarten är 
beroende av läkemedelsverkets granskning, men det 
förväntas att studien – förutsatt ett godkännande – 
kommer att initieras under det andra kvartalet 2022.

Stärkt patentskydd ger oss fördelar i framtida förhand-
lingar med kommersiella partners
Vår breda, internationella patentansökan (PCT) har 
potential att skydda hela vår innovativa tekniska plattform 
för tolerogen cellterapi. Den omfattar även tillverknings-
processen och dess användning inom en rad indikations-
områden och förutsatt ett godkännande kommer detta 
patent att vara giltigt fram till 2040. Den kommersiella 
potentialen för specifikt IDO 8 stärktes ytterligare i början 
av 2021, då den europeiska patentmyndigheten godkände 
ett patent som skyddar användningen av produkten fram 
till 2036. En motsvarande patentansökan behandlas för 
närvarande i USA. En stark patentportfölj är naturligtvis 
en viktig del av basen för framtida förhandlingar med 
kommersiella partner. 

Stärkta finanser inför vårt fortsatta värdeskapande
I mitten av december meddelade styrelsen att man, 
förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma, avser 
att genomföra en företrädesemission för att 
finansiera nästa värdehöjande steg i bolagets utveckling. 

Emissionen, som består av aktier och teckningsoptioner, är 
fullt garanterad och förväntas inbringa 50,4 miljoner SEK 
före transaktionskostnader, samt ytterligare upp till 42,0 
miljoner SEK vid fullt framtida utnyttjande av 
optionerna. Emissionslikviden ska framför allt användas för 
att genomföra den planerade fas 1/2a-studien av 
IDO 8, samt fortsatta prekliniska aktiviteter i vårt projekt 
IDO T  vilket syftar till att skapa tolerans för den transplan-
terade njuren och möjlighet att därmed minska behov av 
immunosuppressiv behandling och risk för avstötning av 
organ.

Det har varit en lång och spännande resa att ta vårt första 
och potentiellt banbrytande cellterapiprojekt hela vägen 
fram till den punkt där vi står idag: Vi har under de gångna 
åren utvecklat en unik patenterbar toleransinducerare 
som antas ha förmågan att skapa en långvarig tolerans 
genom att inducera regulatoriska T-celler med stöd av 
övertygande prekliniska data. Därutöver har vi i samarbete 
med Radboud University Medical Center framgångsrikt 
genomfört en tekniköverföring för uppskalad tillverk-
ningsprocess av vår tolerogena cellterapi. Nu senast har 
vi optimerat och kvalificerat vår IDO 8 behandling inför 
ansökan för start av den första kliniska studien.Nu ser 
vi fram emot att äntligen få ta nästa viktiga steg för att 
utvärdera IDO 8 i den patientgrupp som behandlingen är 
avsedd för – ett enormt kliv framåt för Idogen och ett kvitto 
på att vi har den kompetens och den uthållighet som krävs 
för att bryta ny vetenskaplig mark som på sikt kan förändra 
livet för blödarsjuka patienter över hela världen. 

Anders Karlsson

Verkställande direktör
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Kort om Idogen

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen 

utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att motverka 

att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller 

kroppens egna celler eller vävnader angrips av patientens 

immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” kommer av att 

immunförsvaret efter behandling med Idogen’s cellterapi 

antas selektivt kunna tolerera ett utvalt sjukdomsframkal-

lande eller immunaktiverande antigen. 

Idogens vision är att revolutionera behandlingen av en rad 

sjukdomar och tillstånd där kroppens immunförsvar inte 

fungerar som det ska och där det medicinska behovet är 

stort. Detta sker bl.a. vid autoimmuna sjukdomar, organav-

stötning efter transplantation och hos patienter som har 

utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska 

läkemedel, t.ex. faktor VIII eller terapeutiska antikroppar. 

Idogens teknologi baseras på forskning från Lunds 

Universitet. 

När immunsystemet blivit din fiende
Det finns många situationer då kroppens immunförsvar 

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

orsakar bortstötning av transplanterade organ. Ett annat är 

då immunförsvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som 

till exempel vid behandling av blödarsjuka med faktor VIII. 

En ytterligare indikation är autoimmuna sjukdomar som  

reumatism (reumatoid artrit), inflammatoriska tarmsjuk-

domar, typ 1-diabetes och MS (multipel skleros) – 

sjukdomar där immunsystemet bekämpar kroppsegna 

proteiner eller antigen. 

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

Aktiverar – Krig

Omogen dendritcell

Inre organ, vävnader

Tolerant
Virus, bakterie

Fientlig

Effektor T-celler
”krigare”

Regulatoriska T-celler 
”fredsmäklare”

Fred – Tolerans

Läkemedel
Nytt organ

Läkemedel
Nytt organ

Idogens tolerogena cellterapi
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Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ  

av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunför-

svaret, då de styr andra immuncellers igenkänning av vad 

som är kroppseget respektive främmande. När vi utsätts 

för bakterier eller virus aktiverar de dendritiska cellerna 

vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer de att immunför-

svaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska celler 

som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens 

egna, friska celler kallas tolerogena. Idogens teknologi 

syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är 

programmerade för definierade molekyler eller antigen.

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler 

från patientens blod behandlats utanför kroppen på ett  

unikt och patenterat sätt och därmed utvecklas till 

tolerogena dendritiska celler. Därefter återförs dessa 

tolerogena dendritiska celler till patienten. I kroppen kan 

de tolerogena dendritiska cellerna förhindra den oönskade 

aktiveringen av immunsystemet samtidigt som immunsys-

temet i övrigt inte påverkas.

Idogens teknologi är en plattform för så kallad tolerogen 

cellterapi som, genom små förändringar av tillverknings-

processen, anpassas till olika sjukdomstillstånd. Idogens 

vision är att lansera den första tolerogena cellterapin med 

långvarig effekt för behandling av patienter med stora 

medicinska behov. 

I juni 2019 kunde bolaget meddela att en ny och effektivare 

toleransinducerare hade utvecklats. Den nyutvecklade 

metoden är en kombination av olika substanser som var för 

sig har begränsad effekt, men som när de kombineras ger en 

synergistisk och kraftfull effekt. Därefter fortskred arbetet 

med att dokumentera denna unika kombination av substan-

ser fram tills dess att en prioritetsgrundande patentansökan 

kunde lämnas in den 13 december 2019. Patentansökan 

täcker Idogens hela teknologiplattform för tolerogen cellte-

rapi. Inlämningen är ett första steg mot global täckning och 

för  alla större marknader. Ett år senare, den 10 december 

2020 lämnades den finala internationella ansökan (PCT) 

in. Vid beviljande ges marknadsexklusivitet till och med år 

2040.  

Bolaget utvärderade möjligheten att tillverka sin cellterapi 

externt inför kliniska prövningar på hemofili-patienter och 

den 13 november 2019 tecknades ett samarbetsavtal för 

tillverkning med Radboud University Medical Center (RUMC)

i Nijmegen i Nederländerna. RUMC är ett internationellt väl 

renommerat centrum med stor kunskap kring dendritceller 

och därför särskilt lämpat för uppskalning av produktionen 

för Idogens cellterapi. Studien förväntas bli godkänd av 

regulatoriska myndigheter under kvartal 2, 2022.

Idogens teknologi

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

1-3 besök vid lokalt
sjukhus, varannan vecka

Leukaferes vid
lokalt sjukhus

Produktion vid GMP-enhet



Idogen AB Bokslutskommuniké Januari – December  20217

Idogens utvecklingsprojekt

Framtid och strategi 
Idogen har som ambition att ingå kommersiella samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i respektive projekt och har 

redan mött ett stort intresse från flera stora läkemedelsföretag. De senaste åren har en rad mindre cellterapibolag ingått 

kommersiella samarbetsavtal med globala läkemedelsföretag på attraktiva villkor.

En liknande metod som den som 

nu utvecklas för behandling av 

blödarsjuka bör kunna användas inom 

ytterligare terapiområden med endast 

mindre justeringar av 

produktionsprocessen. Bolaget 

genomför därför parallell utveckling 

av en produktkandidat för njur-

transplantation, IDO T. Grundprincipen 

är att ”lära” immunförsvaret att känna 

igen och tolerera det transplanterade 

organet så att det inte attackeras. 

I förlängningen skulle detta kunna 

minska eller helt eliminera behovet 

av dagens ofta livslånga immunsupp-

ressiva behandling med läkemedel 

som oselektivt hämmar immunför-

svarets funktion. Bolaget bedömer 

att det finns ett stort behov av en 

långtidsverkande, kostnads-

effektiv och säker behandling som 

skapar tolerans för det transplan-

terade organet för att undvika risken 

för organavstötning. Initialt avser 

Idogen att rikta in sig på de patienter 

som ska genomgå njurtransplantation 

med organ från en levande donator.  

Bolaget arbetar just nu med att starta 

upp det prekliniska arbetet.

Idogen har även utökat projektport-

följen med ett tredje terapiområde 

med fokus på svåra och sällsynta 

autoimmuna sjukdomar, IDO AID. 

Idogen utvärderar just nu potentialen 

för Bolagets teknologi inom en grupp 

av autoimmuna sjukdomar där det 

föreligger ett stort medicinskt behov 

och där en behandling har möjlighet 

att beviljas särläkemedelsstatus. 

Patienter med autoimmuna sjukdomar 

behandlas ofta under långa perioder 

med läkemedel som kraftfullt och 

brett trycker ner immunförsvaret. 

Effekten på grundsjukdomen är dock 

sällan optimal och behandlingen kan 

leda till oönskade biverkningar. Det 

medicinska behovet av förbättrade 

terapier är därför stort. Idogens 

tolerogena cellterapi har som mål att 

genom en kort behandling drastiskt 

minska behovet av immunhämmande 

läkemedel med förbättringar för 

patienten som resultat.

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 koagulations- 

faktor VIII och den gängse behandling-

en för patienter med en allvarlig form 

av blödarsjuka är att tillsätta den sak-

nade koagulationsfaktorn. Ungefär 30 

procent av patienterna som behandlas 

med faktor VIII utvecklar hämmande 

antikroppar (inhibitorer), vilket gör be-

handlingen verkningslös. Denna kom-

plikation kan ofta hanteras genom in-

tensifiering 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 pa-

tienterna utan möjlighet att förebygga 

blödningar. Det är till denna grupp av 

utsatta patienter som Idogens första 

indikation riktar sin behandling och bo-

laget har under december 2021 skickat 

in en ansökan till Läkemedelsverket för 

att få genomföra sin första studie med 

start under kvartal 2, 2022.

När kroppens immunförsvar 
angriper kroppsegna celler 

och vävnader

När kroppens immunförsvar 
angriper faktor VIII, ett  
livsviktigt läkemedel

När kroppens immunförsvar 
angriper ett transplanterat 

organ
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Finansiell information

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet
1 oktober – 31 december 2021

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 3 335

 (1 949) TSEK.  Högre avräkning har gjorts av EU stöd.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -13 552 (-7 449) 

TSEK, vilket är en förändring med -6 103 TSEK jämfört med 

samma kvartal föregående år. Avräkningen av EU stöd och 

övriga mindre stöd har gett ett högre positivt bidrag med 1 

386 TSEK medan kostnaderna har ökat med 7 489 TSEK. 

Kvartalets resultat

Kvartalets resultat uppgick till -13 529 (-7 897) TSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-0,74) SEK.

Likviditet och kassaflöde

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-15 074  (-10 428) TSEK. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till  

 0 (0) TSEK. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  

 9 067 (28 328) TSEK.

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -6 007  (17 889) TSEK. 

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till  

 15 560 (47 041) TSEK.

Finansiell utveckling under perioden
1 januari – 31 december 2021

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till  13 915 

 (8 113) TSEK. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -38 965 

(-26 153) TSEK, vilket är en förändring med -12 812 TSEK 

jämfört med samma period föregående år. 

Avräkningen av EU stöd och övriga mindre stöd har gett ett 

ökat bidrag med 5 802 TSEK medan kostnaderna har ökat 

med 18 614 TSEK. 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -38 854 (-26 822) TSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -2,02 (-3,32) SEK.

Likviditet och kassaflöde

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  

 -40 190  (-28 081) TSEK. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till  

 -510 (0) TSEK. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till  

 9 220  (49 115) TSEK.

• Periodens kassaflöde uppgick till -31 480  (21 033)   

 TSEK. 

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till  

 15 560 (47 041) TSEK.

Horizon 2020
Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,86 MEUR 

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

för forskning och innovation, för utveckling av bolagets 

tolerogena cellterapi med inriktning på behandling av 

svårt blödarsjuka patienter där hämmande antikroppar mot 

Faktor VIII uppstått under behandlingen. 

I april utbetaldes 3 MSEK. Huvuddelen av det resterande 

beloppet (0,43 MEUR – cirka 4 MSEK) förväntas utbetalas 

under 2022. Hela Horizon anslaget har resultatavräknats i 

och med denna rapport.

Investeringar
Idogen har investerat i laboratorieutrustning. 

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

Händelser efter periodens slut 
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 

periodens slut som påverkar delårsbokslutet. 

Personal och organisation
Antalet anställda per den 31 december uppgick till 11. 

Idogens organisation innefattar all den kompetens och 

erfarenhet som är nödvändig för att driva bolaget. Ett nära 

samarbete har etablerats med ett antal nyckelkonsulter 

inom patent, preklinik, klinisk prövning, cellterapi, farma-

ceutisk utveckling, regulatorisk expertis för tillverkning och 

dokumentation, kvalitetssäkring, finans och juridik.
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Årsstämman 2021 
Årsstämma hölls den 11 maj 2021. Stämman blev helt 

digital med poströstning. Styrelsen med Agneta Edberg, 

ordförande, Leif G Salford, Sharon Longhurst och Christina 

Herder omvaldes. Styrelsen utökades med en person 

och Lennart Svensson nyvaldes. Till stämman lades den 

första bolagsstyrningsrapporten fram som godkändes. 

Därmed uppfylldes det sista kravet för att följa svensk kod 

för bolagsstyrning. Justering gjordes av bolagsordningen 

och det maximala antalet aktier höjdes till 72 960 000 

st. Stämman gav också styrelsen mandat att genomföra 

en riktad emission om max 4 560 827 aktier. Stämman 

beslutade vidare om ett flerårigt optionsprogram för 

ledning och övrig personal. Totalt utfärdades 455 000 

optioner till 8 anställda och konsulter för teckning av nya 

aktier i juni 2024 till en kurs av 5,79 kr/aktie. 

Nyemission i januari 2022 
Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma 20 

januari 2022 för godkännande av styrelsens förslag om 

en företrädes emission av Units som innehåller 3 aktier 

och 6 teckningsoptioner för 3,06 SEK/unit. Varje befintlig 

aktie får 5 uniträtter och 7 uniträtter ger rätten att teckna 

en Unit. Företrädesemissionen är garanterad till 100 

%. Teckning sker 27 januari till 10 februari. Emissionen 

förväntas ge netto 41 MSEK efter kostnader. TO 5 kommer 

att noteras separat. Tre teckningsoptioner ger rätten att 

teckna en ny aktie för 80 % av den volymvägda genom-

snittskursen 29 aug – 9 sep dock lägst 0,77 SEK och högst 

1,28 SEK per aktie. Teckning sker 15-29 september 2022. 

Maximalt kan Idogen tillföras netto ca 40,5 MSEK. 

Årsstämman 2022 
Årsstämma kommer att hållas den 3 maj 2022 kl. 15.00 

i huvudbyggnaden Spark på Medicon Village i konfe-

rensrum Collaboraction, Scheeletorget 1, Lund. Aktieägare 

kommer att kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes 

Tidningar samt på bolagets webbplats och även genom 

upplysning i Svenska Dagbladet att kallelse skett, tidigast 

sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Aktie-

ägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 

kan skicka in en skriftlig begäran till Idogen AB, Medicon 

Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund Begäran måste vara 

styrelsen tillhanda senast sju veckor före årsstämman, 

eller i så god tid att ärendet, om så krävs, kan upptas 

i kallelsen till stämman. Årsredovisning kommer att 

publiceras 31 mars.

Valberedning
I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre största 

aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2021 att no-

minera sina representanter i valberedningen. Till valbered-

ningen utsågs som ordförande Tobias Ekman, Per Eliasson 

och Leif G Salford. Valberedningens förslag presenterades 

i december. Förslaget innebär omval av styrelsen.

Förslag till vinstutdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att 

ingen utdelning (0,0 SEK/aktie, samma som föregående år) 

lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet, Coronapandemin, 

rekrytering av patienter till kliniska studier och 

förseningar vid start av kliniska studier, inga kända 

tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller 

andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas 

ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter.

En utförlig redovisning av olika risker finns i årsredovis-

ningen (sidan 46-50).  Riskerna beskrivs också i prospektet 

för nyemissionen på sidorna 23-26. 

Eget kapital
Eget kapital har påverkats av nyemissionen och resultatet 

under perioden. Eget kapital uppgick per den 31 december 

till 11,0 MSEK (40,6).  

Aktien och teckningsoptioner
Idogen-aktien som varit noterad på Spotlight sedan juni 

2015 flyttade per 4 juni 2020 till Nasdag First North 

Growth Market.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 

aktier för perioden uppgår för rapportperioden till -2,02 

SEK (-3,32). Idogen hade per slutet av december 2021 cirka 

4 000 aktieägare. Antalet aktier uppgick till 23 745 475 

aktier (föregående år 18 243 308 omräknat efter omvänd 

split).  Två optionsprogram finns för ledningen. Options-

program 2020/2023 med 250 000 optioner för teckning 

vid en börskurs om 8,90 SEK/aktie samt optionsprogram 

2021/2024 med 455 000 optioner för teckning vid en 

börskurs om 5,90 SEK/aktie. 
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Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Avanza Pension AB 1 448 934 6,3

Tobias Ekman 1 120 000 4,9
Nordnet 757 816 3,3
Gunvald Berger 722 320 3,1
Semelin kapitalförvaltning 456 695 2,0
Övriga 18 564 710 80,5

Totalt 23 070 475 100,0

Teckningsoptioner TO 4
I samband med nyemissionen i december 2020 emitterade 

Idogen 9 121 654 units som bestod av en (1) aktie och en 

(1) teckningsoption. Varje teckningsoption berättigade 

till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris 

motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda 

genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 

från och med den 6 september 2021 till och med den 17 

september 2021, vilket fastställdes till en kurs om 2,06 per 

aktie. Det slutliga utfallet visar att nyttjandegraden uppgick 

till 52,9 procent, motsvarande 4 827 167 nya aktier.  

Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillfördes Idogen 

cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader. Det totala antalet 

aktier i Idogen ökar med 4 827 167, från 18 243 308 till 

23 070 475. 

Aktiekapitalet i Idogen ökar med 3 379 016,90 SEK, från 

12 770 315,60 SEK till 16 149 332,50 SEK.

Transaktioner med närstående
Styrelseordföranden Agneta Edberg har utöver sitt 

arbete i styrelsen erhållit ersättning för konsulttjänster 

relaterade till styrelsearbete i CAMP och hälsoekonomisk 

kartläggning i Swelifeprojektet. Den totala ersättningen för 

konsulttjänsterna uppgick till räkenskapsåret till 77 KSEK 

för perioden (föregående år 167 KSEK).

Styrelseledamoten Sharon Longhurst har, utöver sitt 

arbete i styrelsen, erhållit ersättning för konsulttjänster 

kring GMP-produktion. Den totala ersättningen för konsult-

tjänsterna uppgår till 28 KSEK för perioden (0).

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor. 
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget ställs inför. 

 

Lund den 19 januari 2022

Agneta Edberg 

Styrelseordförande 

Christina Herder     Sharon Longhurst

Styrelseledamot     Styrelseledamot

Leif G Salford     Lennart Svensson

Styrelseledamot     Styrelseledamot 

Anders Karlsson

Verkställande direktör

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten upprättas enligt RFR 2, redovisning för juridiska personer. Rapporten upprättas enligt IAS 34 med 

beaktande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 2. 

Bolaget har inte något dotterbolag och därför avges inte någon koncernredovisning. Detta innebär att rapportering enligt 

IFRS-redovisning inte blir tillämplig.

Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen för 2020 sid 56-57. Någon ändring av dessa har inte gjorts.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.
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Revisors granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Idogen AB (publ), org nr 556756-8521, för perioden 1 januari 

2021 till 31 december 2021. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera 

denna delårsrapport i enlighet med IAS 34. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Över-

siktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 

att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-

ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 

skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 

om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 

uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 

delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med IAS 34.

Malmö den 19 januari 2022

Deloitte AB

Maria Ekelund

Auktoriserad revisor
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Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)

2021

3 mån

okt-dec

2020

3 mån

okt-dec

2021

12 mån

jan–dec

2020

12 mån

jan–dec

Nettoomsättning - - - -

Övriga rörelseintäkter 3 335 1 949 13 915 8 113

Summa intäkter 3 335 1 949 13 915 8 113

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -12 787 -5 712 -38 828 -21 007

Personalkostnader -3 744 -3 355 -12 633 -11 934

Avskrivningar på materiella anläggnings-

tillgångar
-357 -331 -1 418 -1 325

Summa rörelsekostnader -16 887 -9 398 -52 880 -34 266

Rörelseresultat -13 552 -7 449 -38 965 -26 153

Ränteintäkter och liknande resultatposter 189 0 296 7

Räntekostnader och liknande resultatposter -165 -449 -186 -677

Resultat före skatt -13 529 -7 897 -38 854 -26 822

Skatt - - - -

PERIODENS RESULTAT -13 529 -7 897 -38 854 -26 822

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -13 529 -7 897 -38 854 -26 822
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Rapport över balansräkning i sammandrag

(Belopp i TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 51 660

Inventarier, verktyg och installationer 1 161 1 459

Summa materiella anläggningstillgångar 1 211 2 119

Övriga fordringar 1 266 975

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 031 707

Kassa och bank 15 560 47 041

Summa omsättningstillgångar 21 858 48 723

SUMMA TILLGÅNGAR 23 069 50 843

 

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 149 12 770

Summa bundet eget kapital 16 149 12 770

Fritt eget kapital

Överkursfond 82 408 76 567

Balanserat resultat -48 716 -21 894

Årets resultat -38 854 -26 822

Summa fritt eget kapital -5 163 27 851

Summa eget kapital 10 986 40 621

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 924 1 588

Övriga skulder 340 342

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 819 8 291

Summa kortfristiga skulder 12 083 10 222

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 069 50 843
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(Belopp i TSEK) Aktie- 
kapital

Över- 
kursfond

Balanserat 
resultat 

Årets  
resultat

Summa eget  
kapital

Ingående balans per 

1 januari 2020
3 394 36 829 10 800 -32 694 18 329

Resultatdisposition enligt årsstämma - - -32 694 32 694 - 

Nyemission 9 376 50 605 - 59 983

Kapitalanskaffningsutgifter -10 866 -10 866

Periodens resultat - - - -26 822 -26 822

Utgående balans  
per 31 december 2020 12 770 76 567 -21 894 -26 822 40 621

(Belopp i TSEK) Aktie- 
kapital

Över- 
kursfond

Balanserat 
resultat 

Årets  
resultat

Summa 
eget  

kapital

Ingående balans per 

1 januari 2021
12 770 76 567 -21 894 -26 822 40 621

Resultatdisposition enligt  

årsstämma
-26 822 26 822 -

Nyemission 3 779 6 355 - - 10 134

Kapitalanskaffningsutgifter -915 - - -915

Periodens resultat - - - -38 854 -38 854

Utgående balans  
per 31 december 2021 16 149 82 408 -48 716 -38 854 10 986

Upplysningar om aktier Antal aktier

Antal vid årets ingång 18 243 308

Antal per 2021-12-31 23 070 475

Antal/optioner  per 2021-12-31 675 000

Totalt antal aktier efter konvertering av optioner 23 745 475

Rapporter över förändring i eget kapital i sammandrag
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Rapporter över kassaflöden i sammandrag

(Belopp i TSEK)
2021

3 mån
okt-dec

2020
3 mån

okt-dec

2021
12 mån

jan-dec

2020
12 mån

jan-dec

  

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -13 552 -7 449 -38 965 -26 153

Återföring av avskrivningar 357 331 1 418 1 325

Erhållen ränta 189 0 296 7

Erlagd ränta -165 -449 -186 -677

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 172 -7 566 -37 436 -25 498
 
Ökning/Minskning av förbetalda kostnader, upplupna 

intäkter samt övriga fordringar
-4 688 -272 -4 615 55

Ökning/Minskning av leverantörsskulder -338 -297 336 -595

Ökning/Minskning av övriga kortfristiga skulder 3 124 -2 293 1 525 -2 043

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 074 -10 428 -40 190 -28 081

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - - -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - -510 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -510 -

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 9 067 28 328 9 220 49 115

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 067 28 328 9 220 49 115

 

Periodens kassaflöde -6 007 17 899 -31 480 21 033

Likvida medel vid periodens början 21 568 29 141 47 041 26 008

Likvida medel vid periodens slut 15 560 47 041 15 560 47 041
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-mars 2022  4 maj 2022

Årsredovisning 2021  31 mars 2022

Årsstämma  4 maj 2022

Delårsrapport januari-juni 2022  25 augusti 2022

Delårsrapport januari-september 2022  26 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022  8 februari 2023

 
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.


