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Året i korthet 
 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2016 

 Årsstämman beslutade utse Agneta Edberg till ny styrelseordförande. 

 Ingvar Karlsson rekryterades som bolagets Chief Financial Officer (CFO) och 

Anette Sundstedt rekryterades som bolagets Chief Scientific Officer (CSO). 

 Bolaget visade ”proof-of-concept” i djurmodell av hemofili A ‒ behandling med 
tolerogena dendritiska celler gav en minskad uppkomst av hämmande faktor 
VIII-antikroppar med långvarig effekt.  

  En ”proof-of-concept”-studie i provrörsförsök påvisade att bolagets teknologi 
framgångsrikt kunde överföras till humana celler. 

 Bolaget identifierade och patentsökte nya substanser baserade på samarbetet 
med University of Oxford. I samarbetet visade bolaget att två av dessa i en 
modell av reumatoid artrit signifikant minskade kliniska symtom. 

  Teckningsoptioner tillförde bolaget 19,9 MSEK före emissionskostnader. 

 Bolagets andra patentfamilj fick Notice of intention to grant i Japan 

 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för särläkemedel i 
Europa fattade ett positivt beslut avseende Idogens ansökan om 
särläkemedelsstatus.  

 Idogens störste ägare HCN Group AB ökade sitt innehav under året till ett 
innehav motsvarande 9,85 % av kapitalet. 

 
 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT 

 Det europeiska patentverket meddelade i januari 2017 att de avser bevilja 
Idogens patentansökan avseende bolagets vaccinteknologi.  

 Den europeiska kommissionen beviljade Idogen formellt särläkemedelsstatus 
(orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka i Europa. 

 Idogen erhöll i februari 2017 formellt godkännande av bolagets patentansökan i 
Japan.  

 Det europeiska patentverket meddelade i mars 2017 att de avser formellt bevilja 
bolagets patentansökan för vaccinteknologin. 

 Det amerikanska patentverket meddelade i mars 2017 att de avser bevilja 
Idogens patentansökan avseende vaccinteknologin. 

 Idogen meddelade i mars att bolaget rekryterat Steven Glazer som Chief Medical 
Officer, med tillträde 1 april 2017. Steven kommer närmast från rollen som CMO 
på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm.  

 Avtal tecknades med Medicon Village för hyra av lokaler för att tillverka bolagets 
tolerogena vaccin i egen regi för kommande kliniska studie. 

 Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en företrädesemission som 
säkerställer kapital för de kommande åren. 
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VD har ordet 
När det nu blir dags att summera 2016 kan jag 
konstatera att det har varit ett år fyllt av stora 
framgångar i vårt arbete att utveckla vad som kan bli 
världens första tolerogena vaccin! Framgångarna 
under året började med vi lyckades visa att 
behandlingsmetoden fungerar i en djurmodell av 
hemofili A. Senare på året kunde vi visa att vår metod 
i provrörsförsök kunde påverka delar av ett mänskligt 
immunsystem i önskad riktning, något som är ovanligt 
för bolag i vår utvecklingsfas.  
 
Under året har vi också fortsatt vårt framgångsrika 
samarbete med universitetet i Oxford. Vi har sedan 
tidigare i samarbetet identifierat fyra nya molekyler 
som kompletterar zebularin och därmed försvårar för 
konkurrenter samtidigt som de underlättar 
utlicensiering av framtida produkter. Under året inlämnades patentansökningar för dessa och vi 
genomförde också en första studie i en djurmodell av reumatism. Här kunde vi visa att två av 
molekylerna, i likhet med zebularin har en positiv effekt som kvarstår långt efter att behandlingen 
avslutats. 

Vi har under 2016 nått framgångar även utanför laboratoriet. Vi genomförde i slutet av året ett 
positivt möte med Läkemedelsverket där vi fick accept för vår planerade kliniska studie i hemofili. 
Vi fick också i december ett positivt förhandsbesked från det Europeiska läkemedelsverket 
avseende vår ansökan om särläkemedelsstatus, som konfirmerades efter årets slut av EU-
kommissionen med ett formellt godkännande.  

De framgångar vi uppnådde under året gav oss utmärkta förutsättningar för teckningsoptionen 
TO1 under hösten. Våra aktieägares tilltro till verksamheten gjorde att teckningsoptionen 
tecknades till 97,3%, vilket får anses som en utomordentligt hög teckningsgrad. Som ytterligare 
konfirmering av tilltron till verksamheten ökade vår största ägare, HCN-group, sitt innehav 
ytterligare i bolaget. 

Vi går nu in i 2017 med gott självförtroende och har beslutat att ta ett långsiktigt grepp om 
finansieringen. Att vi väljer en långsiktig lösning just nu beror på våra stora framsteg under 2016 
och att vi efter dem bedömer oss vara redo för en mer offensiv utvecklingsstrategi. Vår bedömning 
är att riskerna för vår metod är lägre än för klassisk läkemedelsutveckling eftersom vår behandling 
baseras på patientens egna celler, vilket leder till en kortare väg till marknad. Dessutom innebär 
vårt särläkemedelsgodkännande att vi kan få viktigt stöd från myndigheterna i den fortsatta 
utvecklingen av vår behandling av hemofilipatienter. Vi kommer därför vid den kommande 
bolagsstämman att föreslå en företrädesemission sent i vår kopplad till två teckningsoptioner 
under 2018 respektive 2019. Detta skapar en attraktiv investeringsmöjlighet för att följa med 
bolaget hela vägen fram till en viktig punkt i vår läkemedelsutveckling. Med denna finansiering 
räknar vi med att kunna presentera kliniska data från två sjukdomsindikationer vilket, om vi är 
framgångsrika, leder till en kraftig värdeökning av bolaget och samtidigt ökar möjligheten att nå 
marknaden. Vi kommer också vid den tidpunkten att vara väl positionerade för utlicensiering av 
en eller båda dessa indikationer. 

Till sist vill jag tacka aktieägare och medarbetare för ett mycket lyckat år och ser fram emot att vi 
under 2017 tar ytterligare viktiga steg mot vår vision – att utveckla världens första tolerogena 
vaccin! 

Lars Hedbys, VD, Idogen AB 
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Kort om bolaget 
Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen 
”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det 
innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation 
och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. 
Behandlingsmetoden bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler 
med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har 
potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot 
sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. 
Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet 
av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en 
immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. 
 

Tolerogent vaccin – unikt för varje patient 
Dendritiska celler är en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret, då de 
styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. När vi utsätts 
för bakterier eller virus aktiverar de dendritiska cellerna vårt immunförsvar. Samtidigt säkerställer de 
att immunförsvaret inte reagerar mot oss själva. De dendritiska celler som förhindrar aktivering av 
immunförsvaret mot oss själva, kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena 
dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigener. 

 

 

 Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. De 
dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) och de som känner 
igen kroppseget ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna). 

 

Enzymet IDO1 har en nyckelroll i utvecklingen av tolerogena dendritiska celler. Idogens upptäckt 
bygger på att man kan använda zebularin för att öka IDO1 i de dendritiska cellerna. Uppreglering av 
enzymet IDO1 styr de dendritiska cellerna till att bli tolerogena. Det innebär för ett givet antigen att 
kroppens immunförsvar betraktar det som kroppseget. Det skapar en möjlighet att bryta eller lindra 
ett sjukdomsförlopp som orsakats av det egna försvaret. Idogen har patenterat användningen av 
zebularin i behandlingsmetoden och har under året identifierat ytterligare substanser som i likhet 
med zebularin har förmåga att uppreglera IDO1. Dessa substanser har en delvis annorlunda 
verkningsmekanism än zebularin, vilket potentiellt skapar nya möjligheter att anpassa behandlingar 
för olika sjukdomar. De nya substanserna gör att Idogen har potential att bredda produktportföljen 
och att öka möjligheten till framtida utlicensieringar av delar av teknologin. I inledande djurförsök 
har så här långt två av dessa läkemedelskandidater visat sig effektiva i en modell av reumatoid artrit. 

 

Immunitet 
(främmande) Tolerans 

(jag) 

Omogen cell 
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Idogens behandling innebär att celler 
från patientens eget blod utvecklas 
utanför kroppen till dendritiska celler 
som specifikt kan motverka den 
skadliga immunreaktionen och skapa 
tolerans, utan att immunsystemet i 
övrigt påverkas.  

Därefter återförs dessa 
programmerade dendritiska celler till 
patienten.  

 

 

 

 

Teknologin i Idogens behandlingsmetod innebär att celler från patientens blod utvecklas i provrör till 
dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den skadliga immunreaktionen och skapa 
tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Därefter återförs dessa programmerade 
dendritiska celler till patienten. Enligt denna teknologi har Idogen utvecklat en plattform för så kallat 
tolerogena vaccin. 

 

UTVECKLINGSSTRATEGI 

Idogens vision är att utveckla de första tolerogena vaccinerna med långvarig effekt för behandling av 
patienter med stora medicinska behov. Bolagets utvecklingsstrategi är att som första indikation 
behandla patienter med hemofili A (blödarsjuka) som utvecklat läkemedelsantikroppar mot sin 
ordinarie behandling (koagulationsfaktor VIII). Denna patientgrupp har ett stort medicinskt behov 
och starkt begränsade behandlingsalternativ. Idogens ambition är i nuläget att marknadslansera det 
tolerogena vaccinet för hemofili A i egen regi, med strategiskt alternativ att utlicensiera det första 
tolerogena vaccinet efter klinisk proof-of-concept-studie i människa till en samarbetspartner. Idogen 
erhöll i januari 2017 särläkemedelsstatus för behandlingen av hemofili A vilket i utvecklingsskedet 
innebär ökat stöd från europeiska läkemedelsverket EMA. 

Idogens teknologi är en behandlingsmetod som skapar möjligheter att genom små förändringar 
anpassas till olika sjukdomstillstånd. Idogen har genom nya upptäckter, utökat portföljen till 
sammanlagt fem substanser som oberoende av varandra har potential att kunna ingå i kommande 
behandlingsmetoder. Det gör att möjligheten till utlicensiering av delar av projektportföljen är 
betydligt större, vilket kan komma att bli en viktig komponent i marknadsstrategin. Egen 
tillverkningskompetens kan underlätta sådana överenskommelser och Bolaget har därför tagit ett 
strategiskt beslut att bygga upp kompetens och hyra faciliteter i Sverige för produktion av tolerogent 
vaccin till Bolagets kliniska studier. Idogen kommer under 2017 och 2018 att närmare undersöka ett 
mindre antal sjukdomar, där Bolaget har möjlighet att utveckla en behandling med långvarig effekt. 
Beslut om vilken av de tänkbara kandidaterna som blir andra indikation kommer att tas under 
2017/2018 och avsikten är att inleda klinisk fas I/IIa-studie för andra indikationen under 2019. 
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Idogens första indikation är hemofili A. Parallellt med detta kommer ytterligare två kandidater att utvärderas 
för att inleda kliniska studier med en andra indikation under 2019. 

 
 
IDOGENS VÄG TILL MARKNAD 

Utveckling av cellterapibehandling inleds med en utvecklingsfas som följs av GMP-tillverkning av det 
tolerogena vaccinet. GMP står för Good Manufacturing Practice, den kvalitetsnivå som 
läkemedelsindustrin behöver följa för behandling av patienter. cGMP innebär den senaste versionen 
av GMP där ”c” står för current. När det tolerogena vaccinet tillverkats i enlighet med cGMP testas 
läkemedelskandidaten i säkerhetsstudier och Bolaget ansöker därefter hos myndigheterna (berörda 
etiska kommittéer och läkemedelsverk) om godkännande att starta en klinisk studie. Idogens kliniska 
strategi innefattar att genomföra en inledande fas I/IIa-studie på patienter med svår hemofili A. 
Studien kommer att genomföras på vuxna patienter som står utan behandlingsalternativ efter att ha 
utvecklat läkemedelsantikroppar mot sin ordinarie behandling (koagulationsfaktor VIII). I studien 
kommer det tolerogena vaccinets säkerhet och möjlig behandlingseffekt att utvärderas.  

Parallellt med detta arbete avser Idogen att genomföra en klinisk studie för ytterligare en indikation. 
Bolaget undersöker för närvarande ett mindre antal aktuella kandidater, där Bolagets teknologi har 
möjlighet att ge en långvarig effekt, och kommer under 2017/2018 att slutligt besluta vilken som blir 
Bolagets andra indikation.  

Efter genomförd fas I/IIa-studie i hemofili A kommer en fas IIb-studie att behöva genomföras i en 
något större patientgrupp som säkerställer behandlingens effekt och säkerhet och därmed möjliggör 
marknadsgodkännande. Det finns flera etablerade regulatoriska program för att underlätta för nya 
behandlingar med stor medicinsk potential att snabbare nå ut till patienter på marknaden. Det 
senaste initiativet är PRIME (priority medicines) som startades av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA under 2016. Ett annat är ”accelerated approval” hos FDA, vilket 
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innebär tidigt marknadsgodkännande för läkemedelskandidater som visar lovande resultat på 
behandling av svårt sjuka patienter som står utan andra behandlingsalternativ. Det är Bolagets 
ambition att utvärdera dessa möjligheter efter att den första kliniska studien genomförts. Idogens 
första läkemedelskandidat för behandling av patienter med hemofili A som utvecklat antikroppar 
mot den ordinarie behandlingen (faktor VIII) och står utan behandlingsalternativ ligger väl i linje för 
accelerated approval och PRIME. 

 

 
 

EGEN PRODUKTION 

Idogen har beslutat att hyra lokaler på Medicon Village i Lund för att producera det tolerogena 
vaccinet i egen regi, istället för hos externt kontraktstillverkningsbolag. Beslutet grundar sig på en 
intern analys som visar att kostnaderna är likartade. Det beror främst på att anpassade 
produktionslokaler med rätt klassificering fanns tillgängliga att hyra på Medicon Village, vilket annars 
leder till mycket stora investeringar. Idogen medverkar därför tillsammans med Xintela AB, Medicon 
Village, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och Region Skåne i en satsning på att i dessa 
lokaler skapa ett centrum för cell- och genterapi. Med anledning av behandlingens specifika natur 
har tillverkning i egen regi också fördelar såsom att produktion kan ske utan fördröjning och vid 
behov. Dessutom bibehålls viktiga kunskaper och erfarenheter inom Bolaget. Bidragande till beslutet 
har även varit den gedigna kompetens och erfarenhet av tillverkning som redan finns inom Idogen.  

 

 

 

Idogens vision är att utveckla de första tolerogena vaccinerna med långvarig effekt 
för behandling av patienter med stora medicinska behov. 
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Intervju – Dennis Henriksen, CTO 
 

Idogen meddelade nyligen att bolaget tagit beslut 
om att tillverka bolagets tolerogena vaccin i egen 
regi på Medicon Village för kommande kliniska 
studie. Idogens tekniske chef, Dennis Henriksen, har 
ansvarat för att bygga upp GMP-anläggningar och 
ger i denna intervju bakgrunden till beslutet och 
berättar mer om fördelarna med egen tillverkning 
samt hans erfarenheter från liknande arbete. 

 

Vill du ge bakgrunden till beslutet att tillverka 

tolerogena vaccinet själva?  

Vi har genomfört en jämförande analys av att tillverka vårt 
tolerogena vaccin i egen regi jämfört med extern 
tillverkare. I detta arbete har vi haft ingående diskussioner 
med flera tänkbara externa kontraktstillverkare och även 
fogat samman erfarenheter från andra cellterapibolag 
med vår egen samlade kunskap. Det har varit helt 
avgörande för beslutet att vi har möjlighet att hyra 
renrum lämpade för GMP-tillverkning på Medicon Village. 
Till vår fördel är också att det finns automatiserade, slutna 
system på marknaden vid framrening och odling av celler. 
Analysen visade entydigt att vi har mycket att vinna på att 
producera det tolerogena vaccinet själv och att det även 
är kostnadseffektivt utifrån våra förutsättningar, även på 
längre sikt men också om man avgränsar till de första 
kliniska studierna. 
 
Vad ser du som största fördelarna med beslutet? 

De största fördelarna med att tillverka tolerogena 

vaccinet i egen regi är att vi har kontroll över alla delar av 

utvecklingen och styr över processen själva tidsmässigt ‒ 

samtidigt behåller vi kompetensen inom företaget. Den 

kunskap som byggs upp när processen utvecklas är 

ovärderlig och egen tillverkning ger oss bättre 

förutsättningar att patentskydda vår tillverkningsprocess.  

Vill du berätta om Idogens pågående och kommande 

arbete? 

Idogen är nu inne i en fas där processen för tolerogena 
vaccinet håller på att optimeras och anpassas för 
tillverkning i enlighet med cGMP-regelverket. Vi har börjat 
skapa övergripande system för kvalitetssäkring, i nästa 
steg ska procedurerna och testerna kvalitetssäkras. 
Parallellt med detta arbetar vi med en mindre ombyggnad 
av lokalerna på Medicon Village för att färdigställa 
anläggningen för godkännande från myndigheterna. 
Slutligen ska säkerhetsstudierna av det tolerogena 
vaccinet genomföras innan kliniska studien kan starta. 
 
Kan du berätta något om dina tidigare erfarenheter av 

att bygga upp GMP-tillverkning? 

Jag har arbetat med cGMP inom läkemedelsindustrin 
sedan 1993. Jag var chef för forskning och utveckling i 
BioNebraskas produktionsanläggning för peptider i USA 
under flera år. Jag har också arbetat som COO för Verigen 
Europe och ansvarade då för arbetet med att från 
grunden skapa ett nytt kvalitetssystem och bygga upp en 
GMP-produktionsanläggning för bland annat 
blodprodukter. I senare uppdrag för andra företag har jag 
även arbetat med kvalitetssäkring och validering av 
immundiagnostiska test och analyser. Jag har kort sagt 
arbetat praktiskt med alla delmoment av cGMP-
produktionen som Idogen nu står inför. 

  

”Den kunskap som byggs upp när 

processen utvecklas är ovärderlig 

och egen tillverkning ger oss 

bättre förutsättningar att 

patentskydda vår 

tillverkningsprocess.” 

Dennis Henriksen, Chief Technical Officer, Idogen 
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Marknad  
 

Idogens teknologi ger möjlighet att utveckla behandlingar inom flera områden; vid 
antikroppar mot biologiska läkemedel, autoimmuna sjukdomar samt avstötningsreaktion 
vid transplantation. Teknologin skapar möjlighet att genom små förändringar anpassa 
behandlingsmetoden till olika sjukdomar. Idogen har genom nya upptäckter kunnat utöka 
plattformen med ytterligare substanser, som oberoende av varandra har potential att ingå 
i nya behandlingsmetoder. Det gör att möjligheten till utlicensiering av delar av 
projektportföljen är betydligt större.  

 

HEMOFILI A OCH ANTI-LÄKEMEDELSANTIKROPPAR  

Idogens strategi är att som ett första steg utveckla ett tolerogent vaccin för patienter med 
hemofili A (blödarsjuka) som står utan behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot 
sin ordinarie behandling. Bolaget har valt hemofili A som första indikation eftersom det 
medicinska behovet hos dessa patienter är stort och sjukdomen också har ett väldefinierat 
antigen, vilket gör att det finns goda möjligheter att utveckla en effektiv behandling för 
denna patientgrupp. Slutligen är sjukdomen sällsynt och allvarlig vilket kan berättiga till 
särläkemedelsstatus vilket i Europa kan ge 10 års marknadsexklusivitet. Idogen erhöll i 
januari 2017 särläkemedelsstatus i Europa för behandling av hemofilipatienter. 

Hemofili A är en medfödd sjukdom som i huvudsak drabbar pojkar och män. I Europa finns 
cirka 36 000 pojkar och män med hemofili A och i USA finns cirka 13 000. Den gängse 
behandlingen för patienter med allvarliga former av hemofili A är behandling med 
koagulationsfaktor VIII. Cirka 30 % av patienterna som behandlas med ett sådant 
faktorkoncentrat utvecklar hämmande antikroppar mot faktor VIII, vilket gör 
faktorkoncentratet verkningslöst. Hos majoriteten av dessa patienter kan denna 
komplikation hanteras med behandling med dagliga injektioner av en hög dos 
faktorkoncentrat under i medeltal 11 månader. Hos en mindre grupp patienter kvarstår 
tyvärr antikropparna vilket lämnar patienterna utan möjlighet att förebygga blödningar. 
Denna patientkategori får idag behandlas med kortverkande läkemedel för att stilla 
blödningar som uppkommit akut. Den årliga kostnaden för denna kortverkande 
behandling uppgår till drygt 800 000 Euro (7,6 miljoner SEK) per patient i USA, drygt 350 
000 Euro (3,3 miljoner SEK) i Frankrike och drygt 550 000 Euro (5,2 miljoner SEK) i Tyskland 
‒ de tre största globala läkemedelsmarknaderna för hemofili A1. Utöver en mycket hög 
kostnad för den kortverkande behandlingen tillkommer höga sjukhusrelaterade 
kostnader. Det är till denna grupp av utsatta patienter Idogen som första indikation riktar 
sin behandling.  

Det segment av hemofili A som Idogen planerar att behandla kan vid 50 % penetration av 
marknaden ge en omsättning på över 1 miljard SEK årligen i Europa. Prisnivån har i denna 
beräkning valts i linje med befintlig cellterapi, vilken är cirka 50 000 Euro (475 000 SEK) per 
patient. Efter behandlingen är Bolagets ambition att patienten ska vara botad alternativt 
att behandlingseffekten kvarstår under en längre tid.  

 

                                                      
1 Global Data, PharmaPoint. Hemophilia A and B recombinant factor replacement therapy – Global drug 
forecast and market analysis to 2024. Publication date December 2015. 
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ANDRA INDIKATION 

Idogen avser att genomföra en klinisk studie för ytterligare en indikation parallellt med 
utvecklingen av bolagets första produkt för behandling av patienter med hemofili A och 
antikroppar mot faktor VIII. Bolaget undersöker för närvarande ett mindre antal aktuella 
kandidater, där tolerogena vaccin teknologin har möjlighet att ge en långvarig effekt. 
Under 2017/2018 kommer slutligt beslut att fattas om vilken som blir Bolagets andra 
indikation. Bolagets andra tolerogena vaccin kommer att genomgå prekliniska 
säkerhetsstudier innan det testas i en fas I/IIa-studie. Utvecklingsarbetet för Idogens andra 
indikation drivs med avsikt att vara redo för att inleda kliniska studier under 2019. 
 

AUTOIMMUNA SJUKDOMAR 

Vid autoimmuna sjukdomar bekämpar kroppens immunförsvar kroppsegna antigener, 
men genom omprogrammeringen av immunförsvaret med Idogens teknologi, skulle detta 
kunna upphöra. Det finns idag drygt 100 autoimmuna sjukdomar som alla saknar bot och 
där de flesta patienter tvingas till livslång medicinering och ofta stort lidande. Bland drygt 
100 autoimmuna sjukdomar kan reumatoid artrit (RA), typ-1-diabetes och multipel skleros 
(MS) nämnas. På de åtta största marknaderna – USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien 
och Storbritannien, Japan och Australien – finns det uppskattningsvis 4,4 miljoner 
patienter som diagnosticerats och behandlas för reumatoid artrit och det tillkommer cirka 
200 000 nya fall varje år2. Marknadspotentialen för reumatoid artrit bedöms till omkring 
10–20 miljarder SEK årligen vid en marknadspenetration motsvarande 10 % av nya fall 
eller 1 % av befintliga patienter på dessa marknader.  

 

TRANSPLANTATION 

Idogens teknologi har även potential att minska risken för avstötning av organ och celler 
efter transplantationer. Grundprincipen är att lära immunförsvaret att känna igen och 
tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras. I förlängningen kan detta 
efter transplantationer minska behovet av dagens ofta livslånga behandling med 
behandling som hämmar hela immunförsvarets aktivitet. I Europa sker årligen cirka 20 000 
njurtransplantationer, 7 500 levertransplantationer, 2 000 hjärttransplantationer och 1 
800 lungtransplantationer3. Bolaget har även potential att med sin plattform möjliggöra 
celltransplantation inom typ-1-diabetes. En marknad som ger en potential på över 80 000 
nya patienter årligen i världen 4 . Idogens möjliga marknad inom området för trans-
plantation är således omfattande.  

 
 
 

                                                      
2 Global Data, PharmaPoint. Rheumatoid Arthritis – Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025. 
Publication date January 2017. 
3 Newsletter Transplant. International figures on donation and transplantation 2014. EDQM. Volume 20, 
2015. 
4 IDF Diabetes Atlas, Seventh Edition, 2015. 
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PATENT 

Idogen har en offensiv patentstrategi som går hand i hand med utvecklingsplanen. Som 
patentbyrå använder Idogen Sagittarius IP i Storbritannien. Idogens patentportfölj består 
av sju patentfamiljer, där den första patentfamiljen är godkänd i flera europeiska länder 
samt under handläggning i USA. Den andra patentfamiljen avser Idogens vaccinteknologi 
som är godkänd i Japan och Europa och har fått Notice of Allowance i USA samt är under 
handläggning i Kanada. Patentskyddet för de två tidiga patentfamiljerna gäller till 2028 
respektive 2031. 

Patentfamilj 3 täcker förutom behandling av antikroppar mot faktor VIII, även Idogens 
metod för behandling av läkemedelsantikroppar vid flera andra sjukdomstillstånd. Denna 
patentfamilj är under handläggning i Europa, USA, Kanada och Japan. Patentfamilj 4–7 
täcker de nya substanser som i likhet med zebularin visat sig kunna öka uttrycket av 
enzymet IDO1. Patenfamilj 4–7 väntas gå in i PCT-fas under 2017. Bolaget känner inte till 
några behandlingsmetoder liknande Idogens, vare sig i utvecklingsfas, klinisk fas och/eller 
som kommersialiserats. 
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Intervju – Agneta Edberg, styrelseordförande 
 

För Idogens styrelseordförande Agneta Edberg är 
långsiktigt säkrad finansiering, ett kompetent och 
drivande team, samt en engagerad styrelse 
viktiga framgångsfaktorer. Agneta kännetecknas 
av stort personligt engagemang och motivation 
att skapa nytta för såväl utsatta patienter som 
bolagets ägare. Här berättar hon mer om sina 
drivkrafter, hur hon ser på Idogen och cellterapi 
som ett nytt framtidsområde.  
 
Hur ser du på ditt uppdrag i Idogen? 

–Jag vill driva bolaget så effektivt som möjligt i enlighet 
med den fastlagda strategin. Idogen har en engagerad 
styrelse som är aktiv även mellan våra styrelsemöten 
och det gillar jag. Vi knyter de duktigaste personerna till 
oss, både formellt och informellt, för att se till att vi har 
de bästa resurserna och kunskaperna. Idogen har ett 
kompetent team och jag bedömer att Idogen har goda 
förutsättningar att förändra behandlingen av bland 
annat autoimmuna sjukdomar i framtiden.  

 
Vad motiverar dig personligen? 
Jag vill skapa långsiktiga värden och verka inom 
områden där det finns en tydlig nytta för patienterna. 
Idogen kan göra en betydande skillnad genom att 
utveckla behandlingar för stora folksjukdomar och det 
tilltalar mig. Kännetecknande för mig är att jag är väldigt 
personligt engagerad tillsammans med styrelse och 
ledning för att säkerställa att vi verkligen gör skillnad för 
såväl patienter som investerare.  
 
Att säkra långsiktig finansiering är viktigt för mig för att 
ge ägarna och medarbetarna en reell möjlighet att låta 
bolagen fokusera på det vi ska göra – utveckla 
framtidens cellterapi. 
 
Hur ser du på cellterapiområdet i framtiden?  

– Cellterapi har blivit ett verkligt hett område, både 
forskningsmässigt och investeringsmässigt. Sedan Ralph 
Steinmans forskning som visade dendritiska cellers 
centrala roll i immunförsvaret och belönades med 
Nobelpriset 2011, har cellterapin och forskningen inom 
detta område fullständigt exploderat. Det som är 
speciellt med cellterapi baserat på patientens egna 
celler är att behandlingarna blir skräddarsydda. Den 
enskilda patienten erbjuds på detta sätt en unik och 
personlig behandling, vilket jag tycker är ett mycket 
attraktivt framtidsscenario. Även de stora 
läkemedelsbolagen investerar mycket i de här 
terapierna just nu. Det här är bara början – cellterapi är 
framtiden! 

 
 

  

Läs gärna hela intervjun på Idogens 
hemsida www.idogen.com 

”Jag bedömer att Idogen har 

goda förutsättningar att 

förändra behandlingen av 

bland annat autoimmuna 

sjukdomar i framtiden.” 

Agneta Edberg, Idogens styrelseordförande 
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Idogens historiska milstolpar 
 

År Milstolpar 
  
2007  Fyra professorer gör upptäckten som ligger till grund för Idogen och 

skickar in patentansökan 1.  
   
2008  Ventac Partners och de fyra professorerna Leif G. Salford, Bengt 

Widegren, Bertil Persson och Hans-Olov Sjögren grundar Idogen i Lund. 
  
2009  Idogen påvisar synergieffekter av zebularin och andra molekyler och 

IDO1-beroende hämning av vita blodkroppars immunreaktivitet med 
zebularin. 

  
2010  Idogen lämnar in patentansökan 2.  
  
2012  Idogen påvisar delar av konceptet i råttmodell avseende transplantation.  
  
2013  Patent 1 blir godkänt i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland och 

Sverige.  
  
  I samarbete med University of Oxford påvisar bolaget att zebularin ger 

långvarig positiv effekt i musmodell för reumatisk artrit.  
  
2014  Nordic Innovation Invest investerar 5 MSEK i Idogen.   
  
2015  Bolaget fastställer utvecklingsstrategi och första indikation ‒ hemofili A.  
  
  En övertecknad nyemission tillför Idogen 17,1 MSEK före 

emissionskostnader och bolagets aktie noteras på AktieTorget. 
  
2016  Idogen visar proof-of-concept i djurmodell av hemofili A ‒ behandling med 

tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande 
antikroppar mot faktor VIII och behandlingen har en långvarig effekt.  

  
  En proof-of-concept-studie påvisar att bolagets teknologi framgångsrikt 

överförts till humana celler. 
 

  Bolaget identifierar och patentsöker nya substanser. I samarbetet med 
University of Oxford visar bolaget att två av dem signifikant minskar de 
kliniska symtomen i en modell av reumatoid artrit. 

  
  Teckningsoptioner tillför bolaget 19,9 MSEK före emissionskostnader. 
  
  Bolagets andra patentfamilj får Notice of intention to grant i Japan. 
  
  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för 

särläkemedel i Europa fattar ett positivt beslut avseende Idogens ansökan 
om särläkemedelsstatus.  

  

2017  Stärkt patentstatus genom beviljade av patent i Europa, Japan och USA.  
  
  Avtal tecknas med Medicon Village för hyra av lokaler för att tillverka 

bolagets tolerogena vaccin i egen regi för kommande kliniska studier. 

http://www.lu.se/lucat/user/ebff2af337d928c4832471d8c953f4e6
http://www.lu.se/lucat/user/870363befde38ccba8a4ce23ff970800
http://www.lu.se/lucat/user/870363befde38ccba8a4ce23ff970800
http://www.lu.se/lucat/user/f08929fa6aca13a9dd9e4773310d00c2
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Styrelse 
 
 

Agneta Edberg – styrelseordförande sedan 2016 
Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. 
Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på 
Mylan AB, Nordic countries, flertalet VD-uppdrag samt ledande positioner inom bland 
annat Pfizer, Pharmacia och Cilag (Johnson & Johnson). Tidigare styrelseuppdrag 
innefattar bland annat styrelseordförande för BioMatCell – Vinn Excellence Center of 
Biomaterials and Cell Therapy.  
Aktier: 7 290 aktier. 

Andra pågående väsentliga uppdrag: Immunicum AB (ordförande), Likvor AB (ordförande), AISAB AB (ordförande), Eirium 
AB och Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. 
 

Ulf Blom – styrelseledamot sedan 2015 
Ulf Blom har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har över 15 års 
erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning från 
läkemedelsindustrin, bland annat från Novo Nordisk, Astra Zeneca och ALK. Blom är 
även en av medgrundarna i Enzymatica. Blom har stor kunnighet inom global 
kommersialisering av läkemedel.  
Aktier: 5 000 aktier via bolag. 

Andra pågående väsentliga uppdrag: Enzymatica Care AB och Medzyme Öresund Invest AB. 
 

Cecilia Hollerup – styrelseledamot sedan 2015 
Cecilia Hollerup har en jur. kand.-examen från Lunds universitet samt en 
masterexamen i immaterialrätt från Malmö Högskola och har drygt 20 års erfarenhet 
som bankjurist på Handelsbanken samt fristående sparbank, där Hollerup arbetade 
med bankjuridik, med betoning på finansiell rätt, bolagsrätt och obeståndsjuridik. 
Idag är Hollerup huvudsakligen specialiserad på regelverksfrågor för finansiella 
företag samt börsrätt. 

Aktier: 645 600 aktier direkt och via bolag. 
Andra pågående väsentliga uppdrag: Aino Health AB (ordförande), Inuheat Group AB (ordförande), Inutex AB 
(ordförande), Oberoende Försäkringar i Sverige AB (ordförande), Nordic Innovation Invest AB (ordförande), Svelands 

Stiftelse AB (ordförande), Swedish Growth Fund (ordförande).  
 

Leif G. Salford – styrelseledamot sedan 2008 
Leif G. Salford är en av grundarna till Idogen AB. Salford är senior professor i 
neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid 
Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot 
maligna hjärntumörer och han har även uppmärksammats för sina arbeten om 
effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären.  

Aktier: 734 785 aktier, varav 73 460 via bolag. 
Andra pågående väsentliga uppdrag: Neuroinvent AB (ordförande).  

 

Mikael Ørum – styrelseledamot sedan 2008 
Mikael Ørum har utbildning inom bank, finans och juridik från Copenhagen Business 
College, danska Bankers Academy, Copenhagen Business School och Köpenhamns 
universitet. Ørum har över 35 års erfarenhet från bioteknik- och finanssektorn från 
kapitalanskaffning och internationella affärer. Ørum är en av Ventac Partners 
grundare och har varit med och grundat flera framgångsrika bioteknikbolag, däribland 

Exiqon, Santaris Pharma och Avexxin.  
Aktier: 807 620 aktier via bolag. 
Andra pågående väsentliga uppdrag: Avexxin A/S (ordförande och VD), RhoVac AB (publ, ordförande), Neuroscience 
Technologies SLP (ordförande), Amunix Operating Inc. (styrelseledamot), Orbit Genomics Inc. (styrelseledamot). 
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Ledning 
 

 Lars Hedbys – VD 
Lars Hedbys är en av grundarna av Idogen och partner i Ventac Partners sedan 2006. 
Med över 20 år i ledande och verkställande roller, däribland Vice President på 
AstraZeneca, har han en mycket omfattande erfarenhet från life science-branschen. 
Förutom Idogen, har Lars Hedbys även varit med och startat upp ett antal 
internationella läkemedelsbolag. 
Pågående väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Rhovac AB (publ) och styrelseordförande i 
IAmPatient AB. 

 

 Ingvar Karlsson – Chief Financial Officer 
Ingvar Karlsson har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora 
bolag. Senast var Ingvar CFO i Lekolar Group, dessförinnan var han CFO i Doro AB. 
Ingvar har även haft befattningar som controller vid Gambro group och som CFO och 
controller inom Perstorp AB. 
Pågående väsentliga uppdrag: - 

 

 Anette Sundstedt – Chief Scientific Officer 
Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom 
läkemedelsindustrin och kommer närmast från en roll som senior forskare och 
projektledare på Active Biotech AB. Anette har dessförinnan lett en forskargrupp 
med fokus på immunologisk tolerans samt forskat inom immunterapi vid 
autoimmuna sjukdomar i Storbritannien.  
Pågående väsentliga uppdrag: - 
 

 Dennis Henriksen – Chief Technical Officer 
Dennis Henriksen är partner i Ventac Partners sedan 2014 och 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. Han har stor erfarenhet av att utveckla och implementera 
cGMP i små och medelstora bioteknikföretag. 
Pågående väsentliga uppdrag: Head of CMC i Avexxin AS, Norge, projektledare i PledPharma 
(publ) och CTO i WntResearch AB (publ). 
 

 Neil Thomas – Chief Business Officer och Patentansvarig 
Neil Thomas är partner i Ventac Partners och har stor erfarenhet av bl.a. 
bolagsbildning, fund-raising, IP-portföljförvaltning, verksamhetsutveckling och 
licensiering. Han har även arbetat vid Londonbaserade Europeiska patentbyråer.  
Pågående väsentliga uppdrag: VD i Neuroscience Technologies SLP (Spanien). 

 

Steven Glazer – Chief Medical Officer 

Steven Glazer har en lång och gedigen erfarenhet från ledande positioner inom klinisk 
utveckling av läkemedel. Hans tidigare uppdrag inkluderar Senior Vice President 
Development på Bioinvent AB, Vice President Development på Zealand Pharma och 
Medical Director på Novo Nordisk. Han har betydande industriella erfarenheter från 
flera terapiområden av betydelse för Idogen, inkluderande hemofili, hematologi, 
transplantation och diabetes. Steven har en medicine doktorsexamen från 
Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin. 
Pågående väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Immunicum AB (publ).   
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Vetenskapligt råd 
 
 

Leif G. Salford – Ordförande i vetenskapliga rådet 
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 och han har också uppmärksammats för sina arbeten om effekten av 
elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. 
 
 

Anette Sundstedt – Chief Scientific Officer 
Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom 
läkemedelsindustrin och kommer närmast från en roll som senior forskare och 
projektledare på Active Biotech AB. Anette har dessförinnan lett en forskargrupp med 
fokus på immunologisk tolerans samt forskat inom immunterapi vid autoimmuna 
sjukdomar i Storbritannien. 
 

Peter Ericsson  
Dr Peter Ericsson har mer än tio års forskningserfarenhet som sträcker sig över både 
farmakologi, endokrinologi och immunologi, med särskilt fokus på dendritceller, 
immuntolerans och immunhämmande mekanismer och är anställd som forskare vid 
institutionen för kliniska vetenskaper vid Biomedicinskt Centrum, Lunds universitet.  
 
 
 

Rolf Ljung 
Rolf Ljung är verksam som professor i pediatrik vid Lunds universitet och överläkare i 
pediatrisk hematologi med särskild inriktning koagulation vid Skånes 
universitetssjukhus. Hans forskning är inriktad på blödnings- och 
koagulationssjukdomar hos barn och särskilt genetiska och kliniska studier inom 
hemofili. Ljung är även vetenskaplig ordförande för ”European Paediatric Network for 
Haemophilia Management” (PedNet) och ”International Network on Pediatric 
Hemophilia” (INPH). Foto: Kennet Rouna. 
 

Hans-Olov Sjögren 
Hans-Olov Sjögren är en av grundarna av Idogen och professor emeritus i 
tumörimmunologi vid Lunds Universitet. Sjögrens forskning fokuserar på mekanismen 
som balanserar immunaktivering och -hämning vid tumörsjukdom och ledde till 
upptäckten av ett molekylärt verktyg för att öka en immunhämmande mekanism, 
principen som Idogen nu bygger vidare på. 
 
 

Richard Williams 

Richard Williams är senior forskare och gruppledare vid Kennedy Institute of 
Rheumatology, Oxfords universitet, och bedriver framstående grundforskning om 
enzymet IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy Institute är ett världsberömt institut 
inom reumatid artrit och forskning därifrån har lett till utveckling av den viktigaste 
läkemedelsbehandlingen av reumatoid artrit. 
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Aktien 
 
Idogen AB är publikt bolag och är noterat på Aktietorget sedan 12 juni 2015. Under 2016 har antalet aktieägare 
ökat från cirka 500 till cirka 1600. Bolaget saknar exakt antal aktieägare då flera aktieägare har sina aktier i 
kapitalförsäkringar och därför inte kan anges exakt. Kursen steg från januari 2016 om 7,55 SEK/aktie till 13,25 
i slutet av december 2017. I januari 2017 nåddes den hittills högsta kursen om 21,10 SEK/aktie. 
 
 

Ägarförhållanden 
Ägarförteckning över 10 största ägare per den 31 mars 2017. 

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%) 

HCN Group AB 

Ventac Holding (Cyprus) Ltd 
Leif G Salford direkt och via bolag 
Hans Olov Sjögren 
Tipajumanica AB 
Anding Group AB 
Widegren Fredrik 
Widegren Henrik 

LU Innovation Systems 
Mapro AB 
Övriga  

 

1 204 208 
807 620 
734 785 
680 190 
645 600 
492 659 
323 000 
305 088 
285 000 
168 744 

4 355 694 

9,9 
6,6 
6,0 
5,6 
5,2 
4,0 
2,6 
2,5 
2,3 
1,4 

35,6 

Totalt 12 222 589 100,00 
 
Styrelseledamot Mikael Ørum äger 22,46 % i Ventac Holding Ltd. VD Lars Hedbys äger 6,76 % i Ventac Holding Ltd.  
Styrelseledamoten Cecilia Hollerup äger 50% i Tipajumanica AB. 

 

Aktiekapital 
 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 504 000 kronor och högst 2 016 000 kronor. 

 Antalet aktier ska vara lägst 7 200 000 och högst 28 800 000. 

 Registrerat aktiekapital är 855 581,23 kronor. 

 Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till 
en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst. 

 Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm.  
 

Aktiekapitalets utveckling 
 
År Händelse Kvotvärde Ökning av 

antalet aktier 
Ökning av 

aktiekapital 
Totalt antal 

aktier 
Totalt 

aktiekapital 

2008 Nybildning 1 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00 
2012 Nyemission 1 27 660 27 660,00 127 660 127 660,00 
2013 Nyemission 1 1 596 1 596,00 129 256 129 256,00 
2014 Nyemission 1 64 628 64 628,00 193 884 193 884,00 
2015 Nyemission 1 14 403 14 403,00 208 287 208 287,00 
2015 Fondemission 2,45 - 302 016,15 208 287 510 303,15 
2015 Aktieuppdelning 35:1 0,07 7 081 758 - 7 290 045 510 303,15 
2015 Emission 0,07 2 500 000 175 000,00 9 790 045 685 303,15 
2016 Teckningsoptioner av serie TO 1 0,07 2 432 544 170 278,08 12 222 589 855 581,23 
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Idogen AB (publ) (org.nr. 556756-8521) får härmed avge redovisning för räkenskapsåret 2016-
01-01 – 2016-12-31. 

 
INFORMATION OM VERKSAMHETEN  

Idogen AB (publ) har sitt säte i Lunds kommun och är ett forsknings-och utvecklingsbolag. Idogen utvecklar 
tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Det innebär en ny behandlingsmetod för 
autoimmuna sjukdomar, organavstötningar efter transplantationer och patienter som utvecklat antikroppar 
mot biologiska läkemedel. Bolaget grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet.  

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Under 2016 har Idogen nått viktiga framsteg i utvecklingen av den första produkten. I juni rapporterades 
positiva resultat från en djurmodell av hemofili A. I augusti gjordes ett väsentligt genombrott i forskningen 
genom att Idogen lyckades visa konceptet med humana celler i provrörsförsök. Patentskyddet har fortsatt att 
förstärkas med patentansökningar för nya molekyler och intention från myndigheten i Japan att godkänna en 
av Idogens tidigare patentansökningar.  

 

Ekonomisk översikt  
 
RÖRELSENS INTÄKTER OCH RESULTAT  

Idogen är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ännu inte har några intäkter från försäljning. Resultatet 
efter finansiella poster för året blev -12,6 MSEK (-9,7). Under 2016 har insatserna för utveckling ökat. 

 

KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 18,5 MSEK (11,5). Förändringen jämfört med samma 
föregående år är främst hänförlig till resultatet under året och nyemissionen. Under 2015 genomfördes 
nyemissioner. Kassaflödet från den löpande verksamheten under året till -11,4 MSEK (-9,4).  

 

LIKVIDITET OCH FINANSIERING 

I samband med listnings- och nyemissionen 2015 introducerades en medföljande teckningsoption, TO1. I 
september kunde innehavare av denna teckna nya aktier. Idogen tillfördes netto 19 MKr baserat på att TO1 
tecknades till 97,3 % vilket är mycket högt. Vid utgången av året uppgår likvida medel till 18,5 MSEK. 

 

INVESTERINGAR 

Idogens investeringar består av patent. Under perioden har 0,7 MSEK (0,4) investerats. 

 

EGET KAPITAL 

Eget kapital har påverkats av resultatet under perioden (-12,6 MSEK) samt nyemissionen (19 MSEK) och 
uppgick per den 31 december 2016 till 18,6 MSEK (12,2).  
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Bolagsstyrning 
 

STYRELSEN  

Styrelsen bestod av Mikael Ørum ordförande, Leif G Salford, Cecilia Hollerup och Ulf Blom fram till 
bolagsstämman 26 april. Till ny styrelseordförande valdes Agneta Edberg efter Mikael Ørum som valdes till 
ledamot. Övriga delar av styrelsen omvaldes.  
 
Styrelsen har under året haft 11 möten (under föregående år 12 möten). Styrelsen har under året följt 
forskningsresultaten noga och löpande tillsatt större resurser. Styrelsen har lagt betydande tid på finansiering 
av projekten. Under året har styrelsen haft en strategigenomlysning med ledningsgruppen. Nya börsregler 
(MAR) har införts under året vilket har lett till nytt insiderregelverk och nya policys för information.  
 

BOLAGSSTÄMMAN 26 APRIL 

Vid en välbesökt bolagsstämma den 26 april i Lund beslutades att inrätta en valberedning i syfte att ytterligare 
anpassa bolaget till krav på aktiemarknaden. Under hösten ombads de tre största aktieägarna att nominera 
sina representanter. Till valberedningens ordförande utsågs Jonas Edelswärd (HCN Group AB) som senare 
ersattes med Håkan Hollerup. Övriga ledamöter i valberedningen har varit Mikael Ørum (Ventac Holding 
(Cyprus) Ltd) och Leif G Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats. Ingvar Karlsson har 
fungerat som sekreterare.  
 
Utöver detta bemyndigades styrelsen att genomföra en eller flera riktade emissioner om totalt 15 % av antalet 
aktier. Detta bemyndigande har inte använts. 

 

FLERÅRSJÄMFÖRELSE 
  2016 2015 2014 2013 2012 

Balansomslutning, tkr  20 668 13 279 3 970 452 355 
Soliditet, %  90,0 91,6 87,0 88,0 94,0 
Avkastning på eget kapital, %  neg neg neg neg neg 
       
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 

 

 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Idogen AB är ett publikt bolag som är noterat på AktieTorget sedan 12 juni 2015. Under året har huvudägaren 
HCN Group AB ökat sitt innehav i flera omgångar. Vid ingången av 2016 hade HCN Group AB 981 983 aktier 
och vid slutet av januari 2017 ägde man 1 204 208 (en ökning med 222 225 aktier), vilket motsvarar 9,85 % av 
aktierna. Den näst störste ägaren Ventac Holding (Cyprus) Ltd har efter räkenskapsåret minskat sitt innehav 
med 100 000 aktier till 807 620 aktier och har därmed 6,61 % av aktierna. Tredje störste ägare är Leif G Salford 
(direkt och via bolag) som innehade 734 785 aktier per 1 februari (6,0 % av aktierna). För ytterligare detaljer 
hänvisas till sidan om aktien.  
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Väsentliga risker och dess hantering  
 

MILJÖPÅVERKAN 

Idogen AB bedriver en verksamhet som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig.  
 

FINANSIELL RISKHANTERING  

Styrelsen arbetar aktivt med riskhantering och har detta som ett ärende vid varje styrelsemöte.  
 
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier; marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk 
och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. 
 

VALUTARISK 

Den framtida försäljningen kommer att ske i såväl lokal valuta som utländsk valuta. De olika inköpen sker i 
lokal valuta och utländsk valuta (ökad andel). Idogen har idag ingen betydande valutarisk och har inga 
aktiviteter för att fördröja effekter av valutasvängningar. 

 

RÄNTERISK 

Idogen har inga lån, men en större kassa som inte är räntebärande idag. En stigande ränta kan komma att 
medföra finansiella intäkter för kassan.  

 

PRISRISK  

Bolaget har inga placeringar som kan ge upphov till prisrisk. 

 

KREDITRISK  

Bolaget har inga kundfordringar och därmed ingen kreditrisk. 

 

LIKVIDITETSRISK  

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och kapitalförsörjning. Kapitalförsörjningen kan komma från 
riktade och företrädesemissioner, olika bidrag och i framtiden genom intäkter. 

 

BOLAGETS FRAMTIDA UTVECKLING 

Idogen AB har under 2016 gjort väsentliga framsteg inom forskningen och planerar för att utveckla nuvarande 
teknologi ytterligare. Bolaget ser möjligheter för en fortsatt positiv utveckling av bolagets behandling av 
antikroppar vid hemofili A och kommande indikationer såsom andra autoimmuna sjukdomar, transplantation 
och antikroppar mot biologiska läkemedel.  
 
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Det europeiska patentverket meddelade i januari 2017 att de avser bevilja en av Idogens tidigare 
patentansökningar och i mars meddelade det att de avser formellt bevilja samma patentansökan. I februari 
beviljade det japanska patentverket formellt en av Idogens tidigare ansökningar. I mars utfärdade amerikanska 
patentverket (USPTO) ett ”Notice of Allowance”, vilket innebär att de avser bevilja Idogens patentansökan för 
vaccinteknologin. Besluten stärker bolagets patentportfölj ytterligare. Idogen meddelade efter årets utgång 
att EU-kommissionen formellt beviljat Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling 
av patienter med blödarsjuka i Europa. I mars meddelade Idogen att bolaget rekryterat Steven Glazer som 
Chief Medical Officer, med tillträde 1 april 2017. Avtal tecknas med Medicon Village för hyra av lokaler för att 
tillverka bolagets tolerogena vaccin i egen regi för kommande kliniska studie. Styrelsen har beslutat att föreslå 
årsstämman en företrädesemission som säkerställer kapital för de kommande åren.  

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar årsbokslutet. 
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
   
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:   
   
Överkursfond 18 857 595  
Balanserade vinstmedel 10 821 844  
Årets resultat -12 599 087  

 17 080 352  
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att   
   
i ny räkning överförs 17 080 352  
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Resultaträkning 
 
 

Not 2016 2015 
     
Övriga rörelseintäkter  3 53 013 340 836 
     
Rörelsens kostnader     
Övriga externa kostnader  4, 5 -9 928 383 -8 029 541 
Personalkostnader  6,7 -2 707 408 -1 972 593 
Summa rörelsens kostnader   -12 635 791 -10 002 134 
     
Rörelseresultat   -12 582 778 -9 661 298 
     
Resultat från finansiella poster  8   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   1 826 3 104 
Räntekostnader och liknande resultatposter   -18 135 - 
Summa resultat från finansiella poster   -16 309 3 104 
     
Resultat efter finansiella poster   -12 599 087 -9 658 194 
     
Skatt på årets resultat  9 - - 
Årets förlust   -12 599 087 -9 658 194 
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Balansräkning 
 
   Not 2016-12-31  2015-12-31 

 2015-12-31 2014-12-31 
 Not   

TILLGÅNGAR 
      

       

Anläggningstillgångar       
       

Immateriella anläggningstillgångar       

Patent   10 1 802 898  1 142 214 

Summa anläggningstillgångar    1 802 898  1 142 214 

       

       

Omsättningstillgångar       
       

Kortfristiga fordringar       

Övriga kortfristiga fordringar    218 503  164 550 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  144 938  429 738 

    363 441  594 288 

       

Kassa och bank    18 502 092  11 542 348 

Summa omsättningstillgångar    18 865 533  12 136 636 

SUMMA TILLGÅNGAR    20 668 431  13 278 850 

 2015-12-31 2014-12-31 

 Not   

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

      

       

Eget kapital   11    
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   855 581 685 303 

Fond för utvecklingsutgifter   660 684 - 
   1 516 265 685 303 
Fritt eget kapital     
Överkursfond   18 857 595 23 147 677 
Balanserat resultat   10 821 844 -2 006 955 
Årets förlust   -12 599 087 -9 658 194 

   17 080 352 11 482 528 
Summa eget kapital   18 596 617 12 167 831 

 

Kortfristiga skulder 

  

  
Leverantörsskulder   995 706 389 104 
Övriga kortfristiga skulder   88 515 67 094 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   987 593 654 821 

Summa kortfristiga skulder   2 071 814 1 111 019 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   20 668 431 13 278 850 
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
 

 Aktie- 
kapital 

Fond för 
utvecklings- 

utgifter 

Överkurs- 
fond 

Övrigt fritt eget 
kapital 

Summa eget 
kapital 

Eget kapital 2014-12-31 193 884 - 5 266 141 -2 006 955 3 453 070 
      
Nyemission 189 403 - 19 535 627 - 19 725 030 
Kapitalanskaffningsutgifter - - -1 352 075 - -1 352 075 
Fondemission 302 016 - -302 016 - - 
Årets resultat - - - -9 658 194 -9 658 194 
Eget kapital 2015-12-31 685 303 0 23 147 677 -11 665 149 12 167 831 
      
Resultatdisposition enligt 
årsstämma - - -23 147 677 23 147 677  
  Överförs i ny räkning      
Nyemission 170 278 - 19 727 932 - 19 898 210 
Kapitalanskaffningsutgifter - - -870 337 - -870 337 
Avsättning till fond för 
utvecklingsutgifter - 660 684 - -660 684 - 
Årets resultat - - - -12 599 087 -12 599 087 
Eget kapital 2016-12-31 855 581 660 684 18 857 595 -1 777 243 18 596 617 
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Kassaflödesanalys 
 
 
    2016  2015 

Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat före finansiella poster -12 582 778 -9 661 298 
   
Erhållen ränta 1 826 3 104 
Erlagd ränta -18 135 - 
 -12 599 087 -9 658 194 
   
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 230 847 -366 937 
Ökning/minskning leverantörsskulder 606 602 322 636 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 354 193 271 950 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 407 446 -9 430 545 
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -660 681 -436 507 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -660 681 -436 507 
   
Finansieringsverksamheten   
Nyemission 19 027 873 18 372 955 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 027 873 18 372 955 
   
Årets kassaflöde 6 959 744 8 505 903 
Likvida medel vid årets början 11 542 348 3 036 445 
Likvida medel vid årets slut 18 502 092 11 542 348 

 
 2015-12-31 2014-12-31 
 Not   
 

      

 

 
 

  



 
 
Idogen AB Årsredovisning 2016    

 

27 

Noter 

 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- 
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.  
 
Utländska valutor 
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk valuta 
omräknas enligt transaktionsdagens kurs. 
 
Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom 
i de fall den avser poster som redovisas direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget kapital. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad 
finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.  
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats per balansdagen (för närvarande 22 %). 
Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässigt överskott kommer att finnas 
mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Uppskjuten skatt har inte redovisats på det skattemässiga underskottet 
då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden underskottet kan utnyttjas mot framtida överskott. Bolaget har således 
ingen skattekostnad och inte heller någon värdering av uppskjuten skatt.  
 
Immateriella tillgångar 
Bolaget befinner sig i en forskningsfas och aktivering av egenutvecklade immateriella tillgångar (patent) har gjorts. 
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier är 
uppfyllda: 
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången 
- avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången 
- det är troligt att tillgången kommer generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar 
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt 
 
Anskaffningsvärdet för en intern upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs för 
att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade immateriella tillgångar 
skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden. Inga avskrivningar har påbörjats då redovisat värde avser pågående 
patentansökningar. Först när det kommersiella användande sker av olika patent startar avskrivning. 
 
Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden. 
 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och det 
är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en 
tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas. 
 
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar och leverantörsskulder. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller 
på annat sätt upphört. 
 
Kundfordringar och övriga fordringar 
Bolaget har inga kundfordringar. Övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
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Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har redovisats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, tillgodohavanden på 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för 
värdefluktuation.  
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet 
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 
 
Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 
 
 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar 
Bolaget har, såsom de flesta utvecklingsprojekt, ett antal naturliga riskfaktorer som kan innebära att en slutlig 
försäljningsframgång fördröjs eller inte uppnås. Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsknings- och 
utvecklingsverksamhet samt förseningar vid studier, inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar 
eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på bolagets framtidsutsikter. 
 
Företagsledningen gör kontinuerligt uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan 
att motsvara det verkliga utfallet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst immateriella tillgångar. Skulle en indikation om en 
värdenedgång beträffande en tillgång föreligga, fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde.  
 
Not 3 Övriga rörelseintäkter (bidrag) 
 2016 2015 
Övriga intäkter (nystartsjobb) 53 013 340 837 
   
 
 
Not 4 Operationella leasingavtal 
 2016 2015 
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:   
   
Förfaller till betalning inom ett år 60 000 30 000 
 60 000 30 000 
   
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 120 000 85 000 
 
Hyresavtalen avser kontorslokaler på Medicon Village. Avtalet klassas som operationell leasing vilket innebär 
att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. 
  
 
Not 5 Ersättningar till revisor 
 2016 2015 
Mazars revision  -51 157 -56 366 
Övriga uppdrag -  - 
 -51 157 -56 366 
 
Arvoden och kostnadsersättningar delas upp i fyra delar; Revisionsarbete (avser granskning av årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning), övriga revisions arbeten, skatter och övriga 
uppdrag. Mazars har enbart utfört arbeten kring revision. 
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Not 6 Ersättningar till styrelsen 
 2016 2015 
Styrelseersättning, konsultarvode 116 438 119 515 
Löner och ersättningar till styrelsen 72 915 68 657 
Totalt 189 353 188 172 
 
Ersättningen till styrelsen uppgår till två basbelopp för ordföranden och ett basbelopp till övriga ledamöter. 
  
 
Not 7 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 2016 2015 
Medelantalet anställda   
Kvinnor 3 2 
Män 1 2 
Totalt 4 4 
 
   
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 
   
Löner och ersättningar till övriga anställda 2 073 924 1 372 267 
Sociala avgifter enligt lag och avtal 443 942 436 740 
Pensionskostnader för övriga anställda 108 482 13 303 
Totalt 2 626 348 1 822 310 
  
 
Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 
 2016 2015 
Övriga ränteintäkter 1 826 602 
Valutakursdifferenser -18 135 2 502 
 -16 309 3 104 
 
Not 9 Skatt på årets resultat 
 2016 2015 
Redovisat resultat före skatt -12 599 087 -9 658 194 
   
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 2 771 799 2 124 803 
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -402 -132 
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 3 671 - 
Skatteeffekt av ej bokförda kostnader 191 474 - 
Ej värderade underskottsavdrag -2 966 542 -2 124 671 
Redovisad skattekostnad 0 0 
   
Outnyttjade underskottsavdrag uppgår till 26,8 MKr (föregående år 13,0 MKr). Bolagets 
underskottsavdrag är inte värderade som tillgång i enlighet med 
redovisningsprinciperna.   
 
Not 10 Patent 
 2016 2015 
Ingående anskaffningsvärden 1 142 214 705 707 
Årets aktiverade utgifter, inköp 660 684 436 507 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 802 898 1 142 214 
   
Utgående restvärde enligt plan 1 802 898 1 142 214 
Redovisat värde är pågående patentansökningar varför inga 
avskrivningar påbörjats. 
   



 
 
Idogen AB Årsredovisning 2016    

 

30 

 
Not 11 Eget kapital  
En aktie i Idogen AB har ett kvotvärde om 0,07 kronor.  
Antalet aktier var vid slutet av förra räkenskapsåret 9 790 045 st och aktiekapitalet var 685 303 kronor. Under september 
genomfördes en teckning av nya aktier genom utnyttjande av TO1. Genom denna tillfördes Idogen 2 432 544 aktier. Vid 
årets slut uppgår antalet aktier till 12 222 589 aktier och aktiekapitalet till 855 581 kronor. 
 
 
Not 12 Transaktioner med närstående 
Verkställande direktören är ej anställd i bolaget utan arbetar under ett konsultkontrakt. För 2016 har VD Lars Hedbys 
(Ventac Partners AB) fakturerat konsultersättning om totalt 1 483 200 kr (1 579 200 kr). Lars Hedbys är delägare i Ventac 
Holding (Cyprus) Ltd. 
 
 
Not 13 Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Det europeiska patentverket meddelade i januari 2017 att de avser bevilja en av Idogens tidigare patentansökningar och 
i mars meddelade det att de avser formellt bevilja samma patentansökan. Det japanska patentverket beslutade formellt 
i februari att godkänna en tidigare patentansökan. I mars utfärdade amerikanska patentverket (USPTO) ett ”Notice of 
Allowance”, vilket innebär att de avser bevilja Idogens patentansökan för vaccinteknologin.  Besluten stärker bolagets 
patentportfölj ytterligare. Idogen meddelade efter årets utgång att EU-kommissionen formellt beviljat Idogen 
särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behandling av patienter med blödarsjuka i Europa. I mars meddelade 
Idogen att bolaget rekryterat Steven Glazer som Chief Medical Officer, med tillträde 1 april 2017. Avtal tecknades med 
Medicon Village för hyra av lokaler för att tillverka bolagets tolerogena vaccin i egen regi för kommande kliniska studie. 
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en företrädesemission som säkerställer kapital för de kommande åren.  

Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar årsbokslutet. 
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Underskrifter 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 17 maj 2017 för fastställelse. 

 
Lund den 10 april, 2017 

 

 

    

Agneta Edberg   Cecilia Hollerup  
Styrelseordförande   Styrelseledamot 
 
 
 
  

Ulf Blom    Leif G. Salford   
Styrelseledamot   Styrelseledamot 
 
 
 
     

Mikael Ørum    Lars Hedbys 
Styrelseledamot    Verkställande Direktör 
 
 
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2017.   
MAZARS SET Revisionsbyrå AB                   
 
 

      

       

Karin Löwhagen 
Auktoriserad Revisor 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 

Delårsrapport januari – mars 2017 avges den 24 april 2017 
Bolagsstämma hålls den 17 maj 2017  
Delårsrapport januari – juni 2017 avges den 30 augusti 2017 
Delårsrapport januari – september 2017 avges den 26 oktober 2017 
Bokslutskommuniké 2017 avges den 15 februari 2018 
  
 

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Lars Hedbys, VD. Telefon: +46 (0)46 275 63 30, e-post: lars.hedbys@idogen.com 
 

ADRESS 

Idogen AB (publ) 
Medicon Village,  
Scheelevägen 2,  
223 81 Lund 

 

 

 

 

 

 
 

 


