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ANNONS

Denna informationsbroschyr ska betraktas som marknadsföringsmaterial och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat 
sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”). Informationsbroschyren är inte och 
ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och 
teckningsoptioner serie TO 5 i Idogen har endast skett genom det prospekt som Idogen offentliggjorde den 20 januari 2022. Läsare ombeds 
att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Denna informationsbroschyr får inte offent-
liggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.
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KORT OM IDOGEN 
Idogen är ett svenskt bioteknikföretag baserat i Lund. Idogen 
utvecklar tolerogena cellterapier i syfte att motverka att biologis-
ka läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler 
eller vävnader angrips av patientens immunförsvar. Benämningen 
”tolerogen” kommer av att immunförsvaret, efter behandling 
med Idogens cellterapi, antas selektivt kunna tolerera ett utvald 
sjukdomsframkallande eller immunaktiverande antigen.  
Idogens vision är att revolutionera behandlingen av en rad sjuk-
domar och tillstånd där kroppens immunförsvar inte fungerar 
som det ska och där det medicinska behovet är stort. Detta sker 
bland annat vid autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter 
transplantation eller hos patienter som har utvecklat antikroppar 
mot behandling med biologiska läkemedel, till exempel faktor VIII 
eller andra terapeutiska antikroppar. Idogens teknologi baseras på 
forskning från Lunds universitet. 

IDOGENS TEKNOLOGI
Idogens teknologi baseras på dendritiska celler, en typ av vita 
blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de styr 
andra immuncellers igenkänning av vas som är kroppseget respek-
tive främmande.   När vi utsätts för bakterier eller virus aktiverar 
de dendritiska cellerna vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer 
de att immunförsvaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska 
celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens 
egna, friska celler kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att 
ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade för 
definierade molekyler eller antigen. 

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler från 
patientens blod behandlas utanför kroppen på ett unikt sätt och 
patenterbart sätt och därmed utvecklas till tolerogena denditriska 
celler. Därefter återförs dessa celler till patienten. I kroppen kan de 
tolerogena dendritiska cellerna förhindra den oönskade aktivering-
en av immunsystemet samtidigt som immunsystemet i övrigt inte 
påverkas. 

Idogen i korthet

PROJEKTPORTFÖLJ

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

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

Blödarsjuka är en ovanlig sjukdom och Idogen 
har erhållit särläkemedelsstatus (orphan drug 
designation) för behandlingen i Europa - ett 
viktigt och värdehöjande steg för bolaget då 
särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, 
som mindre omfattande kliniska studier, stöd 
från myndigheter under utvecklingen och tio 
års marknadsexklusivitet efter lansering. Ido-
gen har redan erhållit godkännande från det 
svenska och norska läkemedelsverket på att 
få genomföra fas I/IIa studie där patient redan 
finns identifierade.

Våra medicinska rådgivare ser att vår cellterapi 
skulle kunna komma in tidigare i behandlings-
flödet och därmed ersätta den ganska tuffa 
samt kostsamma konventionella immunoto-
lerabiliseringen som idag sker med faktor VIII 
(s k ITI).

IDO T – När kroppens immunförsvar  
angriper ett transplanterat organ

IDO T ämnar omprogrammera immunsys-
temet så att kroppen bättre kan tolerera 
transplantationer av t.ex. njurar. Detta skulle 
kunna minska behovet av immunsystemsdäm-
pande medicinering, som vanligtvis måste tas 
av transplanterade patienter under läng tid. 
Behandling med läkemedel som allmänt häm-
mar immunförsvarets funktion kan medföra 
allvarliga biverkningar, t.ex. ökad risk för svåra 
infektioner eller cancer Metoden som Bolaget 
utvecklar för blödarsjuka kan användas inom 
ytterligare terapiområden med mindre juste-
ringar av processen. Bolaget har därför tagit 
ett strategiskt beslut att parallellt utveckla en 
produktkandidat för transplantation av njurar, 
och programmet kallas IDO T. Grundprincipen 
är att ”lära” immunförsvaret att känna igen 
och tolerera det transplanterade organet så 
att det inte stöts bort. I förlängningen kan 
detta minska behovet av dagens ofta livslånga 
behandling med läkemedel som hämmar 
immunförsvarets funktion. Det finns ett stort 
behov av en långverkande, kostnadseffektivt 
och säker behandling för att undvika risken 
för organavstötning. Idogens avsikt är att 
behandla patienten profylaktiskt innan trans-
plantationen genomförs.

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

IDO AID är ytterligare ett program i projekt-
portföljen som handlar om att ta fram terapi 
inom olika autoimmuna sjukdomar. Idogen 
utvärderar just nu potentialen för bolagets 
teknologi inom en rad olika autoimmuna 
sjukdomar där det föreligger ett stort medi-
cinskt behov samtidigt som behandlingen har 
möjlighet att beviljas särläkemedelstatus. 

Patienter med autoimmuna sjukdomar 
behandlas ofta under långa perioder med 
läkemedel som kraftigt trycker ner immunför-
svaret. Effekten mot grundsjukdomen är dock 
sällan optimal och behandlingen leder därför 
ofta till oönskade biverkningar. Det medi-
cinska behovet av förbättrade terapier inom 
denna sjukdomsgrupp är därför stort. Idogens 
tolerogena cellterapi har som mål att genom 
en kort behandling avsevärt kunna minska 
behovet av immunhämmande läkemedel 
vilket skulle innebära en rad förbättringar för 
patienten som följd. 
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Vår tolerogena cellterapi har ett helt nytt och banbrytande an-
greppssätt för att behandla svåra tillstånd där kroppens immun-
system felaktigt börjat attackera celler, vävnad eller läkemedel. 
I fallet med blödarsjuka är det immunförsvarets angrepp på det 
för denna patientgrupp så livsviktiga läkemedlet faktor VIII som vi 
hoppas kunna motverka. I vårt andra utvecklingsprogram, IDO T, 
handlar det i stället om att få kroppens immunförsvar att acceptera 
transplanterade organ. 

Den milstolpe som starten av den kliniska prövningen utgör också 
startskottet för att höja intensiteten i vårt affärsutvecklingsarbete 
genom att bland annat öka våra externa kontakter och diskutera 
med eventuella framtida potentiella partners som är intresserade av 
att utveckla vår cellterapi vidare mot kommersialisering, och på så 
sätt nå patienterna med behov. Därutöver ser vi goda möjligheter 
att kunna söka olika typer av ”mjuka pengar”, i likhet med när vi 
tidigare beviljades anslag på 2,9 miljoner euro från EU:s rampro-
gram Horizon 2020.

Vi inväntar nu bara det sista klartecknet för att vår kombinerade 
fas 1/2-studie inom IDO 8-programmet i Norge och Sverige ska 
kunna börja inkludera patienter. Eftersom vi även har mött ett stort 
intresse från andra ledande kliniker runt om i Europa att delta i 
studien så har vi och planerar vi att lämna in ytterligare ansökning-
ar om studiestart till läkemedelsmyndigheten inom Europa.

Om studien visar att vår cellterapi är säker och tolererbar samt 
ger signaler av klinisk effekt öppnar det upp vår väg mot att bli 
en global pionjär inom cellterapiområdet. Under sommaren har vi 
haft dialog med flera internationellt ledande läkare och forskare 
och i takt med att våra projekt mognat har också intresset för vad 
vi kan åstadkomma ökat: Genom kontakterna med intresserade 
och entusiastiska läkare har vi fått feedback på vår positionering 
ItolCD-028, vilket visar att vi skulle kunna nå en mycket stör-
re patientgrupp än vad vi först har antagit med vår cellterapi, 
ItolDC-028. Att den potentiella adresserbara patientgruppen kan 

vara upp till tre gånger större än vad vi tidigare räknat med i våra 
estimat är givetvis oerhört positivt. Om vår behandling fungerar 
skulle den kunna ersätta mycket besvärliga och dyra behandling 
som kallas ITI (Inhibitor Tolerance Inducing). I ett ännu längre per-
spektiv skulle vi även kunna använda vår cellterapi preventivt, vilket 
alltså skulle kunna motverka resistensutvecklingen mot faktor VIII. 
Det är en ännu större marknadsmöjlighet, dvs att förebygga risken 
för neutraliserande antikroppar redan vid första behandlingen med 
faktor VIII. 

Positiva resultat inom IDO 8-programmet är en viktig validering av 
vår teknologiplattform vilket också i nästa steg skulle kunna stärka 
våra möjligheter inom utvecklingen av IDO T som behandling vid 
organtransplantation eller andra indikationer inom IDO AID.  
Som nytillträdd tillförordnad vd har jag ett stort försprång genom 
att både ha suttit i Idogens styrelse under flera år samt ha 30 års 
erfarenhet av läkemedelsbranschen. Att få chansen att operativt 
leda bolaget i denna oerhört spännande period, när vi kommer att 
nå en av våra största milstolpar, är därför både inspirerande och 
engagerande. Med min långa erfarenhet av både läkemedelsut-
veckling och affärsutveckling ser jag fram emot att hålla en stadig 
kurs och ett högt tempo för att leverera högsta möjliga aktieägar-
värde.

Idogens tolerogena cellterapier har utvecklats för att hjälpa svårt 
sjuka patienter som idag inte har något behandlingsalternativ. 
Både ledning och styrelse arbetar nu intensivt för att våra utveck-
lingsprogram ska bli så effektiva och riskminimerade som möjligt, 
och dessutom paketerade på ett sätt som är attraktivt för framtida 
samarbetspartners. Allt för att så snabbt som möjligt skapa bety-
dande värde för såväl patienter som våra aktieägare.

Christina Herder

Tillförordnad verkställande direktör

Vd har ordet
Under hösten kommer vi uppnå den viktigaste milstolpen i bolagets historia när vi snart tar steget från forsk-
ning in i klinisk prövning. Att starta vår första kliniska studie med cellterapin ItolDC-028 inom programmet IDO 
8 i patienter med blödarsjuka som har utvecklat antikroppar är något vi arbetat länge för och det är ett mycket 
viktigt steg för Idogen men även för hela vårt forskningsfält globalt. 

Optionslikvidens användande

För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 5 nyttjas för teckning av aktier tillförs Idogen cirka 25,4 MSEK  
före emissionskostnader. Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål i angivna prioritetsordning:

• 65% – Fortsatt klinisk studie av IDO 8 

• 10% – Fortsatt preklinisk utveckling av IDO T 

• 25% – Rörelsekapital för verksamheten under perioden
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VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONERNA
Innehavare av teckningsoptioner har rätt att, för tre (3)  
teckningsoptioner serie TO 5, teckna en (1) ny aktie i bolaget 
till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymvägda 
genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 29 augusti  
– 9 september 2022, dock lägst 0,77 SEK och högst 1,28 SEK per 
aktie. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under 
perioden uppgick till 0,38 SEK varför teckningskursen har fastställts 
till 0,77 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd    av teckningsoptioner sker under 
perioden 15 september – 29 september 2022. Notera att teck-
ningsoptioner av serie TO 5 som inte avyttras senast den 27  
september 2022 alternativt nyttjas den 29 september 2022  
förfaller utan värde. 

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH UTSPÄDNINGSEFFEKTER
I det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 5 utnyttjas fullt ut 
för teckning av nya aktier i bolaget kommer antalet aktier att öka 
med 32 957 820 till totalt 105 465 025 aktier och aktiekapitalet 
kommer att öka med 2 307 047,40 SEK till 7 382 551,75 SEK. 
Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna 
om högst cirka 31,25 procent. 

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL 
Utfall i TO 5 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande, 
vilket förväntas ske omkring den 3 oktober 2022.  

NYTTJANDE AV TECKNINGSOPTIONER 
Anmälan för teckning - direktregistrerade aktieägare 

Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på 
Vator Securities och Idogens respektive hemsidor. Betalning sker 
enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel 
och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 
17.00 den 29 september 2022. 

Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade aktieägare 

Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på 
ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat 
ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vida-
re instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av tecknings- 
optioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid 
för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.

INFORMATIONSMÖTEN
Christina Herder, tillförordnad verkställande direktör, kommer att 
ge närmare information inför lösenperioden av TO 5 vid följande 
mötestillfällen.

Aktiedagen i Lund – Aktiespararna 

26 september 2022 – kl. 20.00

Presentation spelas in och kommer att finnas tillgänglig på Idogens 
hemsida. 
www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-lund-1

Teams-möten

22 september 2022 – kl. 09.00
22 september 2022 – kl. 16.00

Villkor i sammandrag

Nyttjandeperioden 
inleds

Offentliggörande
av utfall

Sista dag för 
handel av TO 5

Planerat datum för 
omväxling till aktier

Nyttjandeperioden
slutar

VIKTIGA DATUM 2022

15
Sep

29
Sep

27 
Sep

3
Okt

10-14
Okt


