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Översikt

Idogen är ett bolag i tidig klinisk utvecklingsfas fokuserat på cellterapi – ett viktigt och snabbväxande område
inom hälsovårdsindustrin. Bolaget har för närvarande en läkemedelskandidat under klinisk utveckling
för blödarsjuka av typ Hemofili A. Man siktar på att avancera ytterligare utvecklingsprogram in i klinik
kommande år inom terapiområden njurtransplantation och autoimmuna sjukdomar.

Skalbar teknologiplattform inom områden med stort medicinskt behov

Bolagets fokus idag ligger på områden med stort medicinskt behov – svår blödarsjuka av typ Hemofili A samt
njurtransplantationer. Den första kliniska studien har fått ett godkännande och kommer påbörjas under
H2'22. Bolagets teknologiplattform är skalbar - metoden att generera tolerogena celler kan anpassas till olika
typer av antigen och därmed bredda marknaden ytterligare.

Värdering

Vi värderar Idogen med utgångspunkt i operationell potential, risker, finansiell ställning samt historik och
meriter. Vi bedömer att bolaget har stor potential, men risken är fortsatt hög då bolaget befinner sig i en
tidig utvecklingsfas. Idogen har ett erfaret forskningsteam och ledning vilket bidrar till ökad konfidens, men
eftersom utvecklingsprogrammen IDO 8 och IDO T befinner sig i ett tidigt stadium bidrar det till osäkerhet.
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Sammanfattning
När immunsystemet blivit en fiende

Investment Case

Idogen är ett bolag i tidig klinisk utveckling fokuserat på utveckling av cellterapi – ett viktigt och
snabbväxande område inom hälsovårdsindustrin. Bolaget har för närvarande en läkemedelskandidat
under klinisk utveckling ItolDC-028 (hemofili A). Dessutom siktar bolaget på att avancera ytterligare
utvecklingsprogram in i klinik kommande år: IDO T (njurtransplantation) samt IDO AID (autoimmuna
sjukdomar). Bolagets teknologiplattform är skalbar och bolaget backas av erfarna forskare inom området.
Cellterapin är unik för varje patient, men metoden att generera tolerogena celler kan anpassas till olika typer
av antigen och därmed bredda marknaden ytterligare.
Tidigare nederlag i bolaget har satt prägel på aktiekursen som trendat nedåt under en lång tid. Bolagets
marknadsvärde på börsen har nu kommit ned till en nivå lägre än kassapositionen, och vi ser en potential i
aktien om bolaget lyckas leverera på sina kliniska studier med IDO 8 och IDO T. En första klinisk fas I/IIa-
studie med IDO 8 planeras för H2'2022 och vi räknar med att första resultaten kan presenteras 2024, vilket
blir den största katalysatorn hittills i bolagets historia.

Bolagsprofil

Idogen är ett svenskt bioteknikbolag grundat 2008 i Lund. Idogen är noterat på Nasdaq First North Growth
sedan den 4 juni 2020 under kortnamnet IDOGEN. Bolaget arbetar inom fokusområdet immunologi och
utvecklar idag tolerogena cellterapier. Målet med tolerogena cellterapier är att förhindra att patientens
egna immunförsvar angriper biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller
vävnader.

Bolagets fokus, idag, ligger på områden med stort medicinskt behov – svår blödarsjuka av typ Hemofili
A samt njurtransplantationer. Utöver dessa arbetar bolaget med ett tredje utvecklingsprogram – där
plattformsteknologin ska undersökas inom autoimmuna sjukdomar. Den första kliniska studien har nyligen
fått ett godkännande och kommer påbörjas under H2'2022.

Bolaget har erhållit 2,9 miljoner EUR i finansiering från EU:s Horizon 2020 - ramprogram för forskning och
innovation. I början av 2022 tog Idogen in kapital genom en företrädesemission som tillförde bolaget 41
mkr netto. Enligt bolaget förväntas detta finansiera starten av klinisk studie med IDO 8, fortsatt preklinisk
utveckling av IDO T samt täcka rörelsekapitalet för verksamheten under 2022 och en bit in i 2023.

Värdering

Vår värdering av Idogen bygger på en bedömning av den operativa potentialen, riskerna, finansiella
ställningen samt historik och meriter. De två utvecklingsprogram som ligger till grund för analysen är IDO 8
och IDO T, där vi ser att det finns en tydlig plan för att driva dessa framåt. Vi bedömer att potentialen är hög
(rating 3 poäng), men riskerna är fortsatt höga. För att spegla den risk som associeras med forskningsbolag
i tidigt utvecklingsstadium bedömer vi att en risk-rating uppgår till 5 poäng. Forskningsbolag är beroende
av att ta in nytt kapital tills dess att produkten blir godkänd för försäljning, alternativt att bolaget ingår ett
licensavtal med ett större bolag, vilket då leder till intäkter i form av royalties och milstolpesbetalningar. Vi
bedömer att rating för den finansiella ställningen i nuläget uppgår till 1 poäng. Idogen backas av ett erfaret
team av forskare och har en kompetent ledning med gedigen erfarenhet inom branschen, därmed uppgår
ratingen för historik & meriter till 2 poäng.

Idogen – 31 Augusti 2022 2 Erik Penser Bank



Projektportfölj

Bolaget har i nuläget tre utvecklingsprogram – IDO 8, IDO T samt IDO AID, vilka alla är baserade på samma
plattformsteknologi. Idogens längst framskridna utvecklingsprogram är IDO 8. Behandlingen riktar sig mot patienter
med svår blödarsjuka av typ Hemofili A som drabbats av hämmande antikroppar, så kallade inhibitorer, mot sin
livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII.

För IDO 8 har bolaget erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation – ODD) i Europa. Särläkemedelsstatus
innebär en del regulatoriska lättnader, exempelvis: sänkt krav på antal deltagande patienter i kliniska studier,
stöd från myndigheter och marknadsexklusivitet efter lanseringen i 10 år i Europa. Bolaget ämnar ansöka om
särläkemedelsstatus även i USA och Japan. Det är ytterst få behandlingar som har särläkemedelsstatus inom
indikation blödarsjuka.

Bolagets andra utvecklingsprogram - IDO T – är en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid
transplantation, med primärt fokus på njurtransplantation. IDO T förväntas minska behovet av immunhämmande
läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed minska risken för cancer och infektioner.
Inom det tredje terapiområdet fokuserar man på autoimmuna sjukdomar med utvecklingsprogrammet IDO AID.
Nedan presenteras en uppskattad tidslinje för utveckling och lansering av IDO 8 och IDO T. I och med de regulatoriska
lättnaderna förknippade med särläkemedelsstatus kan bolaget fortsätta med en kombinerad fas II/III-studie efter en
genomförd fas I/IIa-studie, alternativt gå direkt till en fas III-studie, vilket kan leda till att vår prognos ändras.

Källa: EPB, Bolaget

Bolagshistorik

Källa: MFN, Cision, Bolaget
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Under det senaste året har flertalet väsentliga nyheter rapporterats, bland annat:
• Bolaget har fått ytterligare en betalning på 3 mkr från EU-kommissionen inom Horizon 2020-programmet
• EPO beviljade ett patent gällande Idogens tolerogena cellterapi IDO 8 för Hemofili A i Europa
• Idogen tillfördes drygt 41 mkr efter genomförd företrädesemission
• Godkännande från Läkemedelsverket i Sverige och i Norge att starta den kliniska fas I/IIa-studien med IDO 8

Tidslinje

Källa: Bolaget, Cision
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Idogens teknologiplattform

Idogens teknologiplattform går ut på att ta ut patientens monocyter med hjälp av leukaferes (filtrering av blod
från kroppen för att samla in en specifik typ av blodceller) och behandla dem utanför kroppen. Efter insamlingen
av blodet skickas det återstående blodet tillbaka till kroppen för återcirkulation. De filtrerade monocyterna
”programmeras” om i Idogens GMP-klassificerade produktionsanläggning och tillförs önskade egenskaper utanför
kroppen. I denna process transformeras de filtrerade monocyterna till tolerogena dendritiska celler som har
kapacitet att specifikt motverka skadliga immunreaktioner och skapa tolerans. Sedan återförs de omprogrammerade
cellerna till patienten och ska då kunna motverka de oönskade immunreaktionerna utan att påverka immunförsvaret
i övrigt.

Behandlingen

Källa: Bolaget

Idogens cellterapi är unik för varje patient. När den väl känner igen ett antigen som är specifikt för en oönskad
immunologisk reaktion bedömer bolaget att det går att skapa en individanpassad och selektiv behandling för att
skapa tolerans. Bolagets koncept bygger på att den teknologiska plattformen kan anpassas till olika tillstånd och
sjukdomar. För att anpassa byter man ut "trigger" - exempelvis ett antigen - som en komponent i cellterapin. Detta
leder i sin tur till en hög grad av skalbarhet.

Bolagets teknologi är autolog, vilket innebär att den är baserad på patientens egna celler och risken är därmed låg
för avstötningsreaktioner.
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Idogens teknologiplattform

Källa: Bolaget
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IDO 8 - Hemofili A

Som ovan nämnt finns det många situationer då kroppens immunförsvar skadar oss istället för att skydda oss. Ett
exempel är då patientens egna immunförsvar inaktiverar biologiska läkemedel som faktor VIII vid blödarsjuka.

IDO 8 är bolagets mest framskridna utvecklingsprogram och riktas mot patienter med svår Hemofili A som har
utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med faktor VIII. Hemofili är en av de vanligaste formerna
av blödningsrubbningar och innebär att patienten, helt eller delvis, saknar koagulationsfaktorer - proteiner - som
behövs för att blodet ska kunna levra sig.

Enligt den årliga rapporten från WFH (2020) fanns det globalt cirka 165 000 identifierade patienter med hemofili
A. I nuläget finns det ingen botande behandling, patienter med Hemofili A är beroende av en livslång behandling
med faktor VIII.

Av den totala mängden Hemofili A patienter på nämnda marknader beräknas ca 30% att utveckla hämmande
antikroppar mot standardbehandling med faktor VIII. Dessa hämmande antikroppar kvarstår även efter intensifierad
behandling med höga doser faktor VIII hos ännu 30% av dessa patienter (WFH). Konsekvenser av detta är att
blodstillande effekten av läkemedlet kan försämras eller upphör helt - vilket i sin tur kan resultera i bestående
ledskada och för en del även kortare livslängd. Det är just denna patientgrupp som bolaget planerar att rekrytera
patienter från till sin första studie, aktuella geografiska områden för studien är Europa (Norden, UK, Frankrike och
Spanien). Huvudcentra för studien blir Malmö/Lund.

Nästa steg i bolagets utveckling är att utöka målgruppen till att inkludera alla patienter som har utvecklat antikroppar
mot faktor VIII, innan de ens påbörjar en intensifierad behandling.

IDO T - Njurtransplantation

En annan potentiell effekt av immunförsvarets oönskade aktivering är bortstötning av ett transplanterat organ –
exempelvis en transplanterad njure. Precis som kroppen bekämpar bakterier och virus som orsakar sjukdom, kan
den också bekämpa det transplanterade organet eftersom det är ett "främmande föremål". När kroppen kämpar mot
den transplanterade njuren uppstår avstötning.

Idogens teknologi har även potential att användas som behandling för att minska risken för avstötning av organ efter
transplantationer. Principen är densamma för hela teknologiplattformen – att lära immunförsvaret att känna igen
och tolerera det transplanterade organet. Patienter som har fått genomgå en njurtransplantation står på livslång
behandling med immunhämmande läkemedel. Immunsuppression förstärks precis i samband med transplantation
genom så kallad induktionsbehandling - under de första månaderna efter transplantationen är doserna av de
immunhämmande läkemedlen som störst (Karolinska Universitetssjukhus).

Traditionell immunhämmande behandling i samband med njurtransplantationer har tidigare varit mycket kostsam,
och medförde många biverkningar. I och med inträde av generiska läkemedel på marknaden har kostnaderna sänkts
avsevärt, men komplikationer och biverkningar kvarstår. Även om kostnaderna av en livslång immunhämmande
behandling höga, bör man ta särskilt hänsyn till kostnaderna och konsekvenserna av dålig följsamhet hos patienterna.
Det är även svårt att värdera kostnader som uppkommer till följd av den behandlingen då biverkningar är många
och ofta svåra. Med IDO T kan potentiellt användandet av dessa minska/tas bort, vilket skulle vara gynnsamt både
för patienter (mindre biverkningar), samt betalare av sjukvård (besparade utgifter).

Njurtransplantationer utförs i regel till barn och vuxna med kronisk njursvikt (Karolinska Universitetssjukhuset)
och är den i särklass mest vanliga typen av solid organtransplantation i världen. Njurar till transplantation kommer
antingen från en levande donator eller från nyligen avliden donator. Cirka 40% av njurarna kommer från en levande
donator i Sverige. Globalt varierar det mellan uppskattningsvis 25-40% (GODT, Monocl Strategy & Consulting).
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Cellterapimarknaden i allmänhet – tilltagande intresse för området

Cellterapi är en lovande strategi för att manipulera antigenspecifika immunsvar vid organtransplantation och
autoimmunitet. Användningen av cellterapi som strategi vid transplantation kan potentiellt bidra till att förbättra
dåliga resultat erhållna med immunsuppressiva läkemedel i långtidsöverlevnad av allotransplantat (transplantation
av celler, vävnad eller organ till en mottagare från en genetiskt icke-identisk donator) genom att minska dosen och,
följaktligen, negativa bieffekter (American Journal of Transplantation, 2011).

Framtiden för cellterapi

Källa: Bolaget

De drivande faktorerna bakom cellterapins popularitet är: en ökad prevalens av kroniska sjukdomar, en ökad
användning av regenerativ medicin, samt en ökning av antalet kliniska studier inom området. Det som bromsar
utvecklingen av dessa terapier är att de ofta är mycket kostsamma. Dessutom har endast ett fåtal produkter hittils
tagit sig hela vägen till marknad. Orsaken till detta kan vara att den nya tekniken bakom cellterapier befinner sig
fortfarande i en tidig fas för klinisk användning.
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Drivande faktorer för utveckling av cellterapi

Källa: Mordor Intelligence

Urval av behandlingar på marknaden inom indikation blödarsjuka: för patienter med inhibitorer

NovoSeven
En viktig behandling för patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med läkemedel som innehåller
Faktor VIII och Faktor IX är NovoSeven. NovoSeven innehåller eptakog alfa (aktiverad), vilket är rekombinant
framställd human faktor VII (TLV). Denna produkt lanserades först i mars 1996 och patentets utgångsdatum för
denna produkt var november 2010.

Hemlibra
En annan viktig behandling inom indikation blödarsjuka som redan har nått marknaden är preparatet Hemlibra – ett
läkemedel som används för att förebygga eller minska blödningar hos patienter med Hemofili A och är ett alternativ
till NovoSeven. Hemlibra ges till patienter som har utvecklat antikroppar som verkar mot faktor VIII-läkemedel.
Preparatet kan även ges i förebyggande syfte till patienter som ännu inte utvecklat antikroppar mot faktor VII men
som lider av svår Hemofili A – det vill säga att Hemlibra kan ges till individer oberoende av närvaro av inhibitorer.
Den aktiva substansen i Hemlibra, emicizumab, är en monoklonal antikropp som har utformats för att göra det som
faktor VIII normalt gör – att föra ihop två koagulationsfaktorer (IXa och X) som del av en kedja av reaktioner som
behövs för att blodet ska koagulera (Janusinfo, 2022). Preparatet är framtaget av Chugai Pharmaceutical Co. Ltd och
marknadsförs av Chugai, Roche och Genentech.

Nedan presenteras försäljningsprognos för NovoSeven och Hemlibra fram till 2028 (Evaluate).
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Försäljningsprognos: NovoSeven & Hemlibra (USD m)

Källa: Evaluate

Översikt av aktörer inom cellterapimarknaden

När det gäller cellterapimarknaden finns det generellt sett få andra aktörer. Mekanismerna för immunologisk
tolerans är delvis okända och forskningen befinner sig i en relativt tidig fas. Detta medför att få etablerade potentiella
konkurrenter finns på området. Bolaget identifierar följande potentiella, framtida konkurrenter inom indikationer
blödarsjuka och njurtransplantaion:

• Medeor Therapeutics, Cells2B, Tolerogenixx, TRACT Therapeutics, TxCell, SQZ Biotechnologies, Cellerys
inom område cellterapi med syfte att inducera immunologisk tolerans

• Selecta Biosciences, Cour Pharmaceuticals, AnTolRx, Tolerogenics, Topas Therapeutics, Dendright, Ahead
Theraupetics inom området syntetiska celler som syftar till att inducera immunologisk tolerans

Av de ovannämnda bolagen inom området cellterapi bedriver tre bolag kliniska studier, ett bolag är i tidig
utvecklingfas. Ytterligare tre bolag saknar data – dessa har blivit uppköpta eller är under förhandlingar om förvärv.

Urval av aktörer inom marknaden för cellterapi

Källa: EPB
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Utgångspunkt - särläkemedelsstatus

För IDO 8 har Bolaget erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug designation – ODD) i Europa. Bolaget väntar för att
få sin ansökan om särläkemedelsstatus för IDO 8 godkänd i USA (Bolaget, 2022).

Särläkemedel är de läkemedel som används för att behandla mycket ovanliga sjukdomstillstånd. Det har blivit en
populär nisch inom läkemedelssektorn relaterat till fler regulatoriska stimulansåtgärder som har vidtagits för att
påskynda forskning och utveckling.

Historiskt har försäljning av läkemedel till en mycket begränsad patientpopulation varit otillräcklig för att täcka
bolagens forsknings- och utvecklingskostnader. Med “The Orphan Drug Act” som trädde i kraft 1983 i USA,
gemensam policy för särläkemedel i EU (1999) och liknande lagstiftningar i Japan och andra länder har det blivit
en mycket lukrativ marknad att ta sig in på. Dessutom förväntas marknaden öka avsevärt på grund av en ökning av
antalet läkemedel som utvecklats för ovanliga blodsjukdomar och sjukdomar som tidigare ansetts vara obotliga.

Marknaden för särläkemedel beräknas uppgå till över USD 250mdr år 2026 med en CAGR på över 10%. Vissa
terapiområden ser en snabbare utveckling (Evaluate, 2022).

Marknaden för särläkemedel: översikt och prognos

Källa: Evaluate

Myndigheter runtom i världen har ett stort fokus på att främja forskning och marknadsföring av särläkemedel
(Evaluate, 2022). Särläkemedel åtnjuter en marknadsexklusivitet efter marknadsgodkännande om 7 år i USA och
10 år i Europa.
Vidare är kliniska prövningar för särläkemedel betydligt billigare än för andra läkemedelsklasser, eftersom
prövningsstorlekarna naturligtvis är mindre än för vanligare sjukdomar med större patientpopulationer.
Särläkemedel har en fördel i regulatorisk utvärdering på grund av mindre antal patienter samt bristande konkurrens.
Nedan återfinns ett urval av försäljningsprognoser av receptbelagda särläkemedel per terapiområde (Evaluate, 2022).
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Behandlingsindikationer särläkemedel: försäljningsprognoser (USD mdr)

Källa: Evaluate

Enligt Evaluate kan försäljningen av receptbelagda särläkemedel inom blodsjukdomar uppgå till drygt USD 32mdr.
Enligt Orphanet finns det för närvarande 27 substanser med ODD-status inom indikation Hemofili A.
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Prognoser och estimat

IDO 8

För att bedöma den kommersiella potentialen för IDO 8 utgår vi från en patientbaserad modell. Vi analyserar
marknaden i Nordamerika, Japan och Europa. Vårt referensområde för licensavtal utgörs av andra preparat som
utvecklas för att behandla Hemofili A.

Globalt uppgick antalet patienter med Hemofili A till 165 379 under 2020 (WFH, 2020), med global incidens på ca
21 per 100 000 män. Drygt 60% av dessa patienter har svår Hemofili A, som nämnt ovan i avsnittet om sjukdomen.
Vi väljer ett konservativt syn på målmarknaden och smalnar av patientgruppen till att endast inkludera patienter
med svår Hemofili A med grunden i att hämmare är vanligast hos personer med svår hemofili A (totalt 25-40 %
livstidsrisk) jämfört med de med måttlig/lindrig hemofili A (totalt 5-15 % livstidsrisk) (WFH). Bland de patienter som
lider av svår Hemofili A återfinns ca 50% i USA, Europa och Japan. Bolaget identifierar en detaljerad målmarknad -
USA, Japan, samt ett urval av EU-länder. I urvalet inkluderas Tyskland, UK, Frankrike, Spanien, Italien (EU5) samt
även Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige och Schweiz. I en rapport av
Monocl Strategy & Consulting (2019) beräknas patientpopulationen med Hemofili A i ovannämnda länder att uppgå
till ca 57 000 patienter (2019). I vår modell räknar vi på ca 50 000 patienter.
I modellen antar vi att hämmande antikroppar utvecklas hos ca 30% av patienter med svår hemofili inom de
valda målmarknaderna. Dessa hämmande antikroppar kvarstår även efter intensifierad behandling med höga doser
faktor VIII (toleransinducerande behandling - ITI) hos ännu ca 30% av dessa patienter (WFH). Dessa patienter utgör
den adresserbara patientpopulationen för behandling med IDO 8. Bolaget planerar att rekrytera vuxna ur denna
patientgrupp till sin första kliniska fas I/IIa-studie med IDO 8.

I modellen ingår även patienter från Japan. Däremot kan det behövas ytterligare en bryggstudie för att uppnå
godkännande på den japanska marknaden.

Adresserbar population IDO 8 - antaganden och prognos

Källa: WFH, Macrotrends, Bolaget
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Den uppskattade marknadsstorleken för hemofililäkemedel är enligt Evaluate ca USD 12mdr, med en förväntad
CAGR på +4,6% fram till 2026. Bolaget själva uppskattar att marknaden kommer att växa med 5,9% CAGR under
perioden 2019–2027, drivet av att allt fler läkemedel beräknas kommersialiseras inom området och användas mer
frekvent med högre intäkter som resultat.

Marknadsvärde och estimerad prognos för Hemofili A (USD mdr)

Källa: Evaluate, Bolaget

För att bedöma prissättningen utgår vi från att patienten kommer att behandlas vid 1–3 tillfällen varannan vecka
innan önskad effekt är uppnådd, detta baserat på information från bolaget.
Enligt Socialstyrelsen har kostnaden för användning av faktor VIII-läkemedel inom förmånen i Sverige uppgått till
572 mkr år 2019. Vidare uppgår kostnaden för akutbehandling av den valda patientgruppen i Sverige till 3 – 8 mkr
per patient per år, enligt bolaget. Genomsnittskostnaden för den akuta kortverkande behandlingen i USA – USD
800k - är högre än i Europa, därmed utgör USA en mer lukrativ marknad sett ur ett kommersialiseringsperspektiv.
När det gäller alternativa behandlingar som den nyligen godkända Hemlibra utgår vi från marknadsdata och
prissättning på 2020 års nivå – med 2 409 behandlade patienter och intäkter på USD 614k per patient per år
(Evaluate). I och med något lägre prislapp på behandlingar i Europa estimerar vi priset per patient och år till att vara
i genomsnitt USD 500k i Nordamerika och Europa.

Vidare bedömer vi att IDO 8 kommer att kunna ta en marknadsandel på 10% av de befintliga patienterna och upp till
75% när det gäller nyupptäckta fall av Hemofili A som har utvecklat antikroppar mot faktor VIII. Utifrån ovanstående
antaganden räknar vi med att IDO 8 når en global försäljning på över USD 500m.

Lanseringen kan komma att ske tidigare - då effektmått kommer att utvärderas redan i den första kliniska fas I/IIa-
studien. I och med särläkemedelsstatus kan bolaget behöva göra endast en fas III-studie efter detta, alternativt en
fas II/III-studie. Med säkerhetsmarginal räknar vi med lansering år 2028.
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Prognos försäljning IDO 8

Källa: EPB

I och med höga forsknings- och utvecklingskostnader i de senare kliniska studierna kommer Idogen sannolikt att
behöva en licensieringspartner för att ta sina utvecklingsprogram till marknaden, vilket bolaget själva uttrycker i
sin affärsstrategi. Vi räknar med att ett sådant avtal kommer att realiseras tidigast efter fas I/IIa-studiedata finns att
tillgå, dvs. tidigast under 2024. Inom området för Hemofili har avtalsvärden historiskt varit höga – om man tittar
på globala avtal har avtalsvärdena sträckt sig upp till USD 500m med en engångsbetalning på USD 70m (Evaluate,
2022). Generellt råder lägre belopp för avtal och engångsersättningar inom immunologi. I fallet IDO 8 modellerar
vi ett avtalsvärde på USD 130m, engångsersättning på USD 10m samt royalties på 10%.
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IDO T

Under 2020 genomfördes 25 668 njurtransplantationer från en levande donator globalt (GODT, 2022). Under
följande år genomfördes endast 13 013 njurtransplantationer från levande donatorer. En drastisk minskning skedde
på grund av COVID-19, vilket inte kan anses motsvara den ökande trenden innan pandemin.

Även för IDO T bedömer vi den kommersiella potentialen med utgångspunkt i en patientbaserad modell. Vi
analyserar marknaden i Nordamerika, Europa & Japan som utgör geografiskt fokus för bolaget. Vårt referensområde
för licensavtal utgörs av andra preparat inom immunologi och transplantation.

Adresserbar population IDO T

Källa: GODT, Macrotrends, Bolaget

Uppskattad totalmarknad för immunologiska läkemedel som rör njurtransplantationer uppgår till omkring USD
2,4mdr med förväntad CAGR på +0,6% fram till 2026 (Evaluate, 2019).

Marknadsvärde och estimerad tillväxt: immunologiska läkemedel (USD mdr)

Källa: Evaluate
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För att bedöma prissättningen utgår vi från att patienten kommer att behandlas vid 1–3 tillfällen varannan vecka
innan önskad effekt är uppnådd (Bolaget, 2022). Efter en lyckad behandling med IDO T är målsättningen att patienten
inte ska behöva ta immunhämmande läkemedel efter att ha blivit transplanterad. Som grund till prissättning
använder vi data från Evaluate. Vidare bedömer vi att IDO T kommer att kunna ta marknadsandel på 10%. I fallet
IDO T modellerar vi ett avtalsvärde på USD 140m, engångsersättning på USD 10m samt royalties på 10%. Vi bedömer
att bolaget kan ingå avtal med en licenspartner tidigast efter fas I/IIa-studien.

Även här kan lanseringen tidigareläggas, likt det vi har nämnt i avsnittet om Prognos för IDO 8. Med
säkerhetsmarginal räknar vi med lansering år 2030.

Källa: EPB
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Finansiell ställning och övergripande finansiella prognoser

För 2021 hade bolaget inga intäkter och rörelseresultatet uppgick till –39 mkr (-26). Likvida medel uppgick till 15 mkr
vid slutet av 2021. En genomförd företrädesemission bidrog med 41 mkr till bolaget. Bolaget har även ett, för i år,
pågående teckningsoptionsprogram T05, som kan tillföra ytterligare maximalt ca 42 mkr före emissionskostnader.
Vi bedömer att det vid full teckning kommer att täcka kapitalbehovet i 2023.

Vi bedömer dock att bolaget kan behöva driva in ytterligare kapital för att finansiera drift och fortsatt utveckling
innan en partner träder in. Vi noterar dock att minimiteckningskursen för det ovannämnda TO5 ligger över den
nuvarande aktiekursen (0,77 – 1,25 kr). Om inte TO5-programmet blir fulltecknat kommer det krävas en annan typ av
finansiering. Med det i åtanke har vi lagt in kapitalanskaffningar i vår modell. Vi tar höjd för det i avkastningskravet.

Översikt transaktioner

Källa: MFN, Bolaget

Rörelseförlusten ökade under de senaste åren relaterat till ökade kostnader för forskning och utveckling i samband
med förberedelser inför klinisk studiestart. Bolaget är skuldfritt och finansieras endast genom aktiekapital.
De kommande intäkterna som vi modellerar för är royalties, engångsersättningar och milstolpebetalningar från en
framtida potentiell partner. Rörelsekostnader bedöms bestå av FoU-kostnader för respektive utvecklingsprogram,
omkostnader och fasta kostnader samt även övriga externa kostnader.

Rörelsekostnader och rörelseresultat

Källa: Bolaget
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Rörelseresultat: historiska siffror & prognos

Källa: EPB, Bolaget
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Värderingsöversikt

Idogen befinner sig i en tidig utvecklingsfas. För att värdera bolaget utgår vi från fyra nyckelområden - operationell
potential, finansiell ställning, risk samt historik & meriter. Det intressanta området för särläkemedel med de
regulatoriska lättnaderna och subventionerna utgör en stor potential. I och med att konkurrensaktiviteten inom
området för cellterapi fortfarande är låg adderar det ytterligare till potentialen. Däremot finns det en aktiv
konkurrent på marknaden för Hemofili A som utgör ett hot för bolagets framgång. Vi graderar den operationella
potentialen till 3 poäng.

Risker förknippade med läkemedelsutveckling är höga. Det rör sig om regulatoriska, finansiella samt operationella
risker med exempelvis godkännanden från FDA och EMEA, patientrekryteringen och finansieringen. Bolaget förlitar
sig på kompetensen i ledningsgruppen och är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Vi bedömer att riskerna graderas
till 5 poäng. Se detaljer i avsnitt Risker nedan.

För den finansiella ställningen utgörs bedömningen utifrån den redovisade historiken. De relativt höga kostnaderna
och behovet av att få in nytt kapital med jämna mellanrum för att fortsätta driva verksamheten motiverar vår
bedömning av den finansiella ställningen. Vi modellerar in kapitalanskaffningar under de kommande åren för att
täcka de finansieringsbehov som finns och vi graderar den finansiella ställningen till 1 poäng.

Vi har utgått från ägarbilden för att bedöma historiken & meriter. Med ett erfaret team med gedigna meriter graderas
Historik & meriter till 2 poäng. Bolaget har nyligen meddelat att VD Anders Karlsson lämnar för nytt uppdrag och
Christina Herder (nuvarande styrelseledamot) utnämns till tf VD. Se detaljer i avsnitt Ägarbild nedan.

Våra prognoser är konservativt lagda med utgångspunkt i patientbaserade modeller och terapiområdet cellterapi.
Sannolikhetsantaganden redovisas nedan. När bolaget kommer längre fram i sin utveckling kan bedömningen
komma att ändras. Dessutom räknar vi inte med utvecklingsprogrammet IDO AID i våra prognoser, då fokus just
nu ligger på den första kliniska studien med IDO 8 samt prekliniska studier med IDO T.

Sannolikhetsjusteringen baserar sig på den befintliga forskningen inom området och indikerar att kumulativ
sannolikhet för att uppnå kommersialisering för IDO 8 och IDO T är 26% respektive 7%. Vi noterar att den kumulativa
sannolikheten för IDO T ligger på en låg och konservativ nivå. Vi anser dock att eftersom det finns skralt med data
kring sannolikheter för studier i området cellterapi i prekliniskt stadie är 54% en rimlig nivå. Utgår man från den
nivån kan det innebära en dubblering av värdet om utvecklingsprogrammet IDO T avancerar vidare till klinik.

Sannolikhetsantaganden

Källa: QLS & PharmaIntelligence, Alacrita Consulting

Vi lämnar inte några vidare värderingsdetaljer och inom Penser Future lämnar vi inte heller ett motiverat värde.
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Kommande triggers för aktieutveckling

Källa: EPB

Risker

Resultat från kliniska studier
Det viktigaste och mest uppenbara när det gäller risker för ett forskningsbolag är ifall bolaget inte lyckas med
sina planerade kliniska studier eller inte får ett godkännande att påbörja kliniska studier. Bolaget påbörjar inom
snar framtid sin fas I/IIa-studie för utvecklingsprogram IDO 8. När det gäller prekliniska studier kan resultat från
dessa inte överensstämma med resultat i kliniska studier. Dessutom finns det risk att myndigheter inte godkänner
ansökan till att påbörja kliniska studier då de inte finner tillräckligt god grund i resultat från preklinik. Både kliniska
och prekliniska studier förknippas med stor osäkerhet och risker avseende tidsplaner och resultat i studierna. Vi
bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som hög.

Risker relaterade till COVID-19
Pandemin har satt sina spår i så gott som all forskning och utveckling av läkemedel – flertal studier har avbrutits
eller försenats på grund av den höga belastningen på sjukvården samt svårigheter att rekrytera patienter. COVID-19
pandemin har medfört att kliniska studier med IDO 8 har försenats till följd av tillfälliga begränsningar i kapaciteten
hos tillverkningspartnern Radboud University Medical center. Det finns fortsatt hög risk att spridningen av
COVID-19 accelereras igen på grund av nya mutationer, minskad vaccinationstakt och även motstånd till vaccinering
vilket kan leda till ytterligare restriktioner. Dessa kan i sin tur leda till att studier försenas eller blir dyrare än
planerat. Vi bedömer risken för detta som medelhög.

Risker relaterade till patientrekrytering & tidsfördröjning
För den kommande kliniska Fas I/IIa studien i IDO 8 är antalet deltagande patienter begränsat och behandlingen
kommer att ske på stora och ledande centra för behandling av koagulationssjukdomar. Ifall det uppstår problem med
patientrekryteringen kan antalet centra behöva utökas, vilket i sin tur leder till ytterligare förseningar och medför
högre kostnader för bolaget. I och med den uppbyggda ”vårdskulden” under pandemin konkurrerar många studier
om resurser och det finns även en risk för konkurrens. Vi bedömer även denna risk som hög.

Risker relaterade till partneravtal
Idogens samtliga utvecklingsprogram utgörs av cellterapi och är inriktade mot områden med stort medicinskt
behov och innefattar höga kostnader för forskning och utveckling. Om inte bolaget lyckas uppnå licensavtal kan
det innebära omfattande kapitalbehov för att fortsätta bedriva studierna. Vi bedömer denna risk som medelhög.
När det gäller tillverkning av sin tolerogena cellterapi har bolaget ett pågående samarbete med RUMC, detta
kommer att säkerställa tillverkning enligt GMP-standard (Good Manufacturing Practice). Det finns dock en risk att
nuvarande eller framtida samarbetspartners väljer att avbryta sitt samarbete vilket skulle ha stor negativ inverkan
på verksamheten i form av förseningar samt eventuellt även begränsade eller uteblivna intäkter.
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Risker relaterade till nyckelpersoner och kvalificerad personal
Bolaget drivs av relativt liten organisation och är i högsta grad beroende av nyckelpersonernas kunskap och
erfarenhet. Om inte bolaget lyckas behålla dessa nyckelpersoner eller inte lyckas rekrytera ny kvalificerad personal
i framtiden kan det påverka bolagets lönsamhet och framtida intjäningsförmåga.

Finansiella risker
Eftersom bolaget befinner sig i en mycket tidig forskning kommer finansiering behövas fram tills att ett licensavtal
knyts. Med nyligen genomförd emission och planerad TO-program för 2022 garanterar inte det att ytterligare kapital
kommer att behövas, för detta kommer bolaget att behöva vända sig till aktiemarknaden. Risker med detta är att
kapital anskaffas på ofördelaktiga villkor för bolaget, eller att kapitalanskaffning inte går att genomföra. Vi bedömer
denna risk som hög.
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Ägarbild, Styrelse & Ledning

Den största ägaren i Idogen sett till kapital såväl som röster är Avanza Pension med 9,55% av vardera. Därefter följer
Nordnet Pensionsförsäkring med 7,32% av kapital såväl som röster. Vidare följer Balticum Invest AB med 2,13% av
kapital och röster. Semelin kapitalförvaltning är fjärde största ägare i bolaget med 1,98% av kapital och röster. Niklas
Wallett äger 1,94% av kapitalet och har 1,94% av röster i bolaget. Informationen är uppdaterad av bolaget senast
2022-06-30.

Namn Antal aktier Aktiekapital och röster (%)

Avanza pension AB 6 921 135 9,55%

Nordnet pension 5 306 511 7,32%

Balticum Invest AB 1 547 826 2,13%

Semelin kapitalförvaltning 1 435 325 1,98%

Niklas Wallet 1 406 169 1,94%

Peter Thurner 1 400 000 1,93%

Handelsbanken Liv 1 221 264 1,68%

Tobias Ekman 1 120 000 1,54%

Våge Svensson 1 099 997 1,52%

Håkan Blomqvist 1 004 500 1,39%

Totalt, 10 största aktieägare 22 462 727 30,98%

Totalt övriga 50 044 478 69,02%

Totalt antal aktier 72 507 205 100,00%

Styrelse

Bolaget meddelade den 17 augusti 2022 att man kallar till en extra bolagsstämma för att föreslå inval av två
nya ledamöter i bolagets styrelse: Joakim Söderström och Niklas Wallett. Joakim Söderström föreslås också väljas
som ny styrelseordförande. Hittillsvarande styrelseledamöterna Leif G Salford och Lennart Svensson har ställt sina
platser till förfogande och föreslås bli entledigade i samband med invalet av de två nya ledamöterna. Leif G Salford
kvarstår som vetenskaplig rådgivare åt bolaget. Hittillsvarande styrelseordföranden Agneta Edberg kommer att
kvarstå som styrelseledamot. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen kommer informationen i avsnittet
nedan att uppdateras.

Nuvarande styrelse i Idogen består av 1+4 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Agneta Edberg, styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Likvor AB, A+ Science AB
samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB); styrelseledamot av TSS AB, CAMP (a Swedish consortium
Centre for Advanced Medical Products) samt ledamot av CellProtect AB. Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet
från ledande positioner inom life science. Hon har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics
och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
respektive bolagets större aktieägare.
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Christina Herder, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2017. Övriga styrelseuppdrag innefattar styrelseordförande i Amferia AB, styrelseledamot
i CathPrint AB, Elicera AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB, XNK Pharmaceuticals AB, Svenska
läkemedelsförsäkringen AB, CAMP samt NextGenNK. Christina Herder har 25 års erfarenhet av
läkemedelsutveckling och affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag omfattar flera
ledande roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Hon är idag anställd som konsult -
Executive VP på Medivir AB. Christina Herder har doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och
en Executive MBA från Stockholms universitet. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive
bolagets större aktieägare.

Sharon Longhurst, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020. Inga övriga styrelseuppdrag. Sharon Longhurst har 20 års erfarenhet av tillverkning
och kvalitetskontroll av olika biologiska läkemedel som operativt ansvarig och som konsult. Sharon har bland annat
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 en
bakgrund inom virologi och är idag verksam som VP of Development på Gadeta. Hon har även tidigare arbetat
som CMC ansvarig på Immunicum AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets
större aktieägare.

Leif G. Salford, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2009. Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och chef för
Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar
immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna. 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, Lunds Universitet och har varit ordförande för bl.a. World Federation of
Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neuro-oncology och för European Association for Neuro-Oncology
(EANO). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Lennart Svensson, styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2021. Övriga uppdrag omfattar ägare och styrelseledamot i Logidox AB. Lennart Svensson
har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och har 30 års erfarenhet av kvalificerade arbeten som CFO.
Senast var Lennart Svensson CFO på Midsona AB, där han arbetade i 12 år och deltog bland annat i strategisk
omställning, flertalet förvärv och kapitalanskaffningar. Tidigare erfarenheter innefattar ledande befattningar inom
Ericsson i Sverige och internationellt som avslutades på Ericsson Mobile Platforms AB i Lund. Oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Föreslagna styrelseledamöter

Joakim Söderström
Joakim Söderström, född 1984, har gedigen erfarenhet av att leda verksamheter och bolag. Han har hög
kompetens inom strategi- och affärsutveckling samt styrelsearbete. Joakim är en framgångsrik entreprenör och
investerare med fokus inom Biotech. Hans tidigare befattningar inkluderar VD för SäkerhetsBranschen, Vice
President för Euralarm samt ett flertal olika chefspositioner inom Polismyndigheten. Joakim Söderström har
240 högskolepoäng inom juridik och humaniora, därutöver diverse ledarskapsutbildningar från bland annat
Försvarshögskolan och MSB. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör i J-TAC AB.
Joakim Söderström innehar, direkt och indirekt, 2 880 500 aktier i Idogen. Joakim Söderström bedöms vara
oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Niklas Wallett
Niklas Wallett, född 1976, har en utbildning inom finansiell ekonomi från Linnéuniversitetet i Växjö. Han har en
lång erfarenhet som professionell investerare och ett brett nätverk i den finansiella marknaden. Han har bland
annat arbetat på Erik Penser Bank och Handelsbanken i olika roller med fokus på kapitalmarknaden. Övriga
pågående uppdrag: Styrelseledamot i Wallett & Jefferyd AB. Niklas Wallett innehar, direkt och indirekt (inklusive
via familj), 2 593 873 aktier i Idogen. Niklas Wallett bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och
dess ledning som till större aktieägare (Bolaget, pressmeddelande 17.08.2022).
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Ledningsgrupp
Idogens koncernledning består av:

Anders Karlsson
CEO sedan 2019. Anders Karlsson har en MBA från Henley Business School, University of Reading, UK samt
managementutbildning från London Business School och Harvard. Han har en bred internationell erfarenhet inom
Life science, såväl från läkemedelsbolag som av medicintekniska bolag. Anders var VD och Country President för
Novartis i Norge 2003 – 2006 och har därefter varit VD för medicinteknikbolagen AbSorber AB, Olerup International
AB och Olerup SSP AB 2007-2011.

Anders Karlsson avgår den 31 augusti. Styrelsen inleder nu en process för att rekrytera en efterträdare. Christina
Herder, som arbetat som styrelseledamot i bolaget under mer än fem år har utsetts till tillförordnad VD under tiden
rekrytering av en ny VD pågår och behåller samtidigt sin roll i styrelsen.

Ingvar Karlsson
CFO sedan 2016. Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Han har en bred erfarenhet
från kvalificerade befattningar inom flera stora bolag – senast som CFO i Lekolar Group, dessförinnan var han CFO
i Doro AB. Ingvar Karlsson har även haft befattningar som controller vid Gambro Group samt CFO och controller
inom Perstorp AB.

Dennis Henriksen
CTO sedan 2014. Dennis Henriksen har en M.Sc. i kemiteknik från Köpenhamns Tekniska Universitet och en Ph.D.
i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet. Han har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i allt från
små till medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som vice VD för BioNebraska Inc i USA och ansvarig för dess
forskning och utveckling.

Hanjing Xie
CMO sedan 2022. Hanjing Xie är läkare och trippel specialistutbildad inom hematologi, onkologi samt
invärtesmedicin och har över 20 års klinisk erfarenhet mestadels från Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har
en forskarutbildning inom klinisk farmakologi från Karolinska Institutet och är docent inom onkologi. Hanjing
har sedan 2015 varit verksam i läkemedelsindustrin och har haft ett flertal meriterande senior positioner inom
läkemedelsindustrin såsom Senior Medical Advisor på Bayer (2015-2018), chef för Kliniskprövnings Enheten på Capio
S:t Görans sjukhus (2018-2020) samt Senior Medical Study Director på Oncopeptides (2020-2022).

Rory Graham
CRO sedan 2022. Rory har 30 års erfarenhet inom reglering i Europa, USA och Asien inom bioteknik-, läkemedels-
och medicinindustrin. Rory har erfarenhet från arbete över alla stadier av den kliniska utvecklingscykeln. Han har
arbetat med cellbaserade produkter sedan slutet av 1990-talet. Förutom utvecklingsarbete har han framgångsrikt
utvecklat regulatoriska team som stödjer storskaliga biologiska tillverkningsanläggningar. Rory har en examen i
farmaci från Queens University, Belfast, och en MBA från London Business School.

Martina Johannesson
Programchef for cellterapi sedan 2022. Martina har 15 års erfarenhet inom cellterapiutveckling och
stamcellsforskning. Tidigare erfarenheter inkluderar projektledare på Xintela och senast preklinisk utvecklingschef
på Amniotics. Dessa bolag har etablerat GMP-faciliteter och Martina har därmed kunskap och utbildning inom
GMP för utveckling av cellterapiprodukter. Hon har doktorsexamen från stamcellscentrum vid Lunds universitet,
genomförde post doc på Novo Nordisk i Danmark och har även utbildat sig inom GCP och klinisk studierapportering.
Övriga erfarenheter inkluderar QA-koordinator på VitroSorb, Medical Writer på Socialstyrelsen och forskare på
Camurus.

Källa: Bolaget
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Patentportfölj

Patentportföljen är en viktig tillgång för ett bolag inom läkemedelsindustrin - en förutsättning för framtida
potentiella licenser och partnerskap. Idogens patentportfölj består av två patentfamiljer.

Det första gäller patent för behandling av antikroppar riktade mot läkemedel med faktor VIII. Det patentet gäller även
metoder för behandling av antikroppar riktade mot läkemedel vid flera andra sjukdomstillstånd. Patentet beviljades
i Europa juli 2021 med utgång i mars 2036 och är under behandling i USA.

Den andra patentfamiljen består av en internationell (PCT) patentansökan som beskriver och hävdar Idogens
nuvarande teknologi och dess tillämpningar. Patentet täcker hela Idogens teknologiplattform för tolerogen cellterapi
samt avser produktionsprocessen och behandlingsmetoder baserade på dessa cellprodukter. Patentansökan för detta
patent har prioritetsrätt per den 13 december 2019 och utökades till en internationell patentansökan under PCT för
global täckning i december 2020. Om den beviljas kan det ge patentskydd fram till december 2040.
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Appendix 1

Vad är blödarsjuka?

Hemofili A – en typ av blödarsjuka - innebär brist eller total avsaknad av koagulationsfaktor VIII. Sjukdomen är
recessiv och bunden till X-kromosomen, vilket innebär att kvinnor med ett anlag för sjukdomen är bärare medan män
med ett anlag får sjukdomen. Män har en X-kromosom och en Y-kromosom, medan kvinnor har två X-kromosomer.
X-kromosombundet recessivt ärftliga sjukdomar förekommer som regel bara hos män och nedärvs via vanligen friska
kvinnliga bärare av en normal och en muterad gen. Sannolikheten för söner till kvinnliga bärare av en muterad gen
att få sjukdomen är 50 procent, och för döttrar är sannolikheten 50 procent att bli friska bärare av en muterad gen
(Socialstyrelsen, 2022). En man med en X-kromosombundet recessivt ärftlig sjukdom kan inte överföra den till sina
söner, men alla döttrar blir bärare av den muterade genen.
När det gäller Hemofili typ A finns det ingen ärftlighet i ca 30% av fallen, den familjemedlem som först diagnosticeras
med Hemofili A kallas för familjens proband. Hemofili A är fem gånger vanligare än Hemofili B.
Ärftlighetsprocesser

Källa: Socialstyrelsen
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Vad har koagulationssystem för syfte?

Koagulationssystemet är nödvändigt för att förhindra blodförlust vid skador. Vid skada av ett blodkärl
startas normalt en process för att stoppa blödningen. Den primära blodstillningen (s.k. hemostas) följs av
blodkoagulationsprocesser där olika koagulationsfaktorer samverkar för att sätta igång en ”kaskadreaktion”.
Slutligen bildas Fibrinogen i blodet, som med hjälp av enzymet Antitrombin omvandlas till Fibrin. Det är just
Fibrin – tillsammans med blodplättar (trombocyter) – som tätar igen skadan. Om en människa saknar en av
koagulationsfaktorerna rubbas hela processen (Socialstyrelsen, 2021).

Källa: Socialstyrelsen

Behandling mot blödarsjuka av typ Hemofili A

Hemofili A delas in i tre typer – mild, moderat och svår. Vid svår Hemofili A har man mindre än 1 procent
av normal mängd koagulationsfaktor VIII (Socialstyrelsen, 2021). Förebyggande (profylaktisk) behandling med
faktorkoncentrat i Sverige påbörjas numera redan i ettårsåldern och minskar riskerna för spontana blödningar
och bestående skador på leder och muskler. För äldre barn och barn som har invandrat och inte fått profylaktisk
behandling ser symtombilden något annorlunda ut. Målet för behandlingen är att förebygga och förhindra
blödningar, rörelseinskränkningar och andra komplikationer av sjukdomen. Svåra former av blödarsjuka behandlas
förebyggande med faktorkoncentrat som innehåller den saknade koagulationsfaktorn.
Tyvärr drabbas ungefär 30% av patienter som behandlas med faktor VIII av ett tillstånd då kroppens immunförsvar
utvecklar hämmande antikroppar – inhibitorer - som gör behandlingen verkningslös. En sådan komplikation
hanteras med att tillsätta ökad dos av faktor VIII för att inducera tolerans – det innebär frekventa högdosinjektioner.
Hos ungefär en tredjedel av dessa patienter kvarstår antikropparna, trots högdosbehandlingen, vilket lämnar
patienterna utan möjlighet att förebygga och behandla akuta blödningar på ett effektivt sätt.
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Njurens funktion

Njurarna är organ vars funktion är avgörande för att upprätthålla livsviktiga funktioner. De flesta människor föds
med två njurar, placerade på vardera sidan av ryggraden, bakom bukorganen och under bröstkorgen. Njurarna utför
flera viktiga funktioner för att hålla kroppen frisk:

• Filtrering av blodet för att hantera avfallsprodukter från normala kroppsfunktioner, som exempelvis urin,
och återföra vatten och kemikalier tillbaka till kroppen vid behov

• Reglering av blodtrycket genom att frisätta flertal olika hormoner
• Stimulering av produktionen av röda blodkroppar genom att frisätta hormonet erytropoietin

När njurarna slutar fungera uppstår njursvikt – som kan vara både akut och kronisk. Om denna njursvikt fortsätter
och blir kronisk uppstår njursjukdom i slutstadiet, med ansamling av giftiga avfallsprodukter i kroppen. I detta fall
krävs antingen dialys eller njurtransplantation. Perioden efter transplantationen kräver noggrann övervakning av
njurfunktionen, tidiga tecken på avstötning samt justeringar av de olika medicinerna.

Avstötning är en förväntad bieffekt av transplantation och upp till 30 % av personer som får en njurtransplantation
kommer att uppleva en viss grad av avstötning (UCSF, 2022). De flesta avstötningar sker inom sex månader efter
transplantationen, men kan inträffa även flera år senare. Snabb behandling kan vända avstötningen i de flesta fall.
Immunosuppressiva – eller immunhämmande - läkemedel hjälper till att förebygga och behandla avstötning.
De är nödvändiga för transplantationens "livslängd". Om dessa mediciner stoppas kan avstötning inträffa och
njurtransplantationen kommer att misslyckas. Den här typen av medicinering är kostsam, har många biverkningar
och kan även medföra en allmänt ökad risk att utveckla olika typer av maligniteter.

Övriga utvecklingsprogram - IDO AID

Ett tredje fokusområde för Idogen är när kroppens immunförsvar aktiveras och attackerar kroppsegna proteiner eller
antigen vilket förekommer vid ett tal autoimmuna sjukdomar som reumatism, inflammatoriska tarmsjukdomar,
multipel skleros mm.
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Appendix 2: Värderingsmodell

I Penser Future analyser sätter vi inte en riktkurs utan arbetar med rating inom fyra olika områden för att bedöma
bolaget och belysa de styrkor och svagheter som vi observerat. Ratingen bedöms per område utifrån nedanstående
kriterier. Skalan sträcker sig från 1–5 där siffran 5 innebär hög poäng inom respektive område. Exempelvis innebär
rating: 5 på potential att vi ser stor potential i verksamheten medan rating: 5 för risk innebär att vi bedömer risken
som hög.

Potential
Bedömning sker utifrån den oberoende synen på bolagets operationella potential. Bedömningsunderlaget kommer
att anpassas utifrån bolagets möjligheter och barriärer. Potential bedöms utifrån vår framåtblickande bedömning
av olika KPI:er för att visa bolagets potentiella intäkter. Exempel på KPI:er som härrörs är: marknadsstorlek,
inträdesbarriärer, lönsamhetspotential, skalbarhet med flera. Om potentialen bedöms som stor får bolaget en
hög rating. Rating sammanställs utifrån den sammanlagda bedömningen av bolagets uppfyllnad av ovanstående
punkter, hög rating innebär stor potential.

Risk
Riskvärdering bedöms utifrån framåtblickande data inom tre huvudområden: legal risk, operationell risk
och finansiell risk. Legal risk är en framåtblickande med syfte att fånga upp de potentiella legala risker som
verksamheten kan möta. Legala risker kan exempelvis vara: patentrisk, specialtillstånd för att driva verksamheten
med mera. Operationell risk syftar till att belysa risker som kan drabba själva verksamheten. Riskerna kan
exempelvis vara leverantörsrisk, råvaruexponering, kompetens med mera. Finansiell risk belyser risker som
valutaexponering, kreditrisk i form av refinansiering och liknande. En hög rating innebär att vi bedömer att
ovanstående risker är stora.

Finansiell ställning
Bedömningen baseras på av bolaget redovisade datapunkter och vår bedömning av framtida verksamhet. Syftet
är att belysa vår vy av hur robust bolaget står finansiellt, klarar sig bolaget med befintliga medel eller krävs
tillskott. Finansiell ställning bedöms utifrån balansräkning, kassaflöde, kassaställning, historiska eller kommande
kapitalanskaffningar med mera. Om bolaget bedöms som starkt finansiellt innebär det en hög rating. Rating setts
utifrån den sammanlagda bedömningen av bolagets uppfyllnad av ovanstående punkter.

Historik och meriter
Bedömningen grundar sig i tillbakablickande data för att belysa bolagets historiska utveckling och prestationer.
Bedömning sker på KPI:er som historisk tillväxt, historiska marginaler, ägarbild med flera. Uppvisar bolaget
historiskt hög tillväxt med goda marginaler med stabila ägare genererar det en hög rating. Bedömning sker
oberoende utifrån bolagets historiska utveckling.
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Resultaträkning

Balansräkning
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Kassaflödesanalys

Källa: Bolaget, EPB
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt
för bankens kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som
tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan
således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”)
läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen
i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av
Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i
enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen
tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller
investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt
värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden
Estimat och risk
Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt
scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller risk klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån
ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassificeras som låg risk är
att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde alternativt att en enskild faktor påverkar
omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Future” som Banken
utför åt analyserat bolag. Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och
riskklassificeringen uppdateras kontinuerligt. Klicka https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/
för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken
Allmänt
Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte
spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av
Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för
spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra
intressekonflikter mellan kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att
förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt
belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal. Corporate Finance-avdelningen får
inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga ett
uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan
avdelning i Banken än Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får
ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara
rådgivare eller emissionsinstitut, till bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet
har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter eller anställda kan äga aktier i omnämnt
bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken och dess
anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat
en Investeringsanalys som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för
egen räkning handla i berörda Finansiella Instrument eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med
gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en
annan avdelnings ekonomiska resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har
innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det
analyserade bolagets aktiekapital. För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den
kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Future”. Klicka här https://future.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens
tillsyn.
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