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EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL 
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, 
HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN 
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

 

 

Emissionen genomförd ‒ Idogen tillförs 42,5 MSEK 
 
Den 12 juni 2017 avslutades teckningstiden i Idogen ABs (”Idogen” eller ”Bolaget”) emission av units. 
Emissionen tecknades till 80 % och tillför Idogen netto 51,3 MSEK och cirka 42,5 MSEK efter avdrag för 
emissionskostnader. Målet med finansieringen inklusive teckningsoptioner samt forskningsbidrag på 
drygt 27 MSEK från EU är att kunna presentera data från två kliniska fas I/II-studier. 
 
 
”Jag vill rikta ett stort tack till alla befintliga aktieägare som visat förtroende för vårt arbete och tecknat i emissionen. 
Det stora intresset från nya aktieägare som vill vara med och skapa världens första tolerogena vaccin för behandling 
av svårt sjuka patienter gläder oss mycket. Med detta kapitaltillskott i hamn, en befintlig kassa på cirka 10 MSEK samt 
forskningsbidraget på drygt 27 MSEK som vi beviljats från EU i stark konkurrens, kommer vi att kunna driva 
utvecklingsarbetet med högsta fart mot vår första kliniska studie i hemofili A som planeras starta under nästa år.”, 
kommenterar VD Lars Hedbys. 
 

Antal aktier och aktiekapital 
Emissionen tecknades till 51,3 MSEK vilket innebär att 8 555 883 aktier, 8 555 883 teckningsoptioner av serie TO 2 och 
8 555 883 teckningsoptioner av serie TO3 emitteras. Teckningsgraden blev 50,6 procent, fördelat på 42,6 procent av 
emissionen med stöd av uniträtter (inklusive teckningsförbindelser), motsvarande 27,3 MSEK, och 8,1 procent av 
emissionen tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande 5,2 MSEK. Därutöver tecknades 29,4 procent av 
emissionen av garanter enligt ingångna garantiavtal, motsvarande 18,8 MSEK.  
 
Tilldelningsbeslut har fattats av styrelsen och avräkningsnotor utan företrädesrätt planeras sändas ut idag den 16 juni 
2017, med likviddag den 22 juni 2017. 
 
När Idogens emission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 20 778 
472 stycken. Aktiekapitalet kommer efter registrering att uppgå till 1 454 493,81 SEK. Härutöver finns 8 555 883 
utestående teckningsoptioner av serie TO 2 och 8 555 883 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Tilldelningen 
sker i enlighet med de principer som angetts i prospektet. 
 

Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår till dess att emissionen är registrerad hos 
Bolagsverket. Registrering beräknas ske i mitten av juli 2017. 

 

Handel med TO2 och TO3: Teckningsoptionerna TO2 och TO3 kommer noteras och handlas på 
AktieTorget efter registrering av emissionen. 

 
Villkor för TO2 i sammandrag 
Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny 
aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för 
Bolagets aktier under perioden 9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK/aktie 
eller överstiga 9 SEK/aktie.  
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Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 3 – 18 maj 
2018. 

 
Villkor för TO3 i sammandrag 
Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny 
aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för 
Bolagets aktier under perioden 25 februari ‒ 15 mars 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 
SEK/aktie eller överstiga 13 SEK/aktie.  

Lösenperiod: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 19 mars ‒ 1 
april 2019. 

 

Rådgivare 
Redeye AB var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB var legal rådgivare i samband med 
emissionen. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lars Hedbys, VD 
Tel: 046-275 63 30 
E-post: lars.hedbys@idogen.com 
 

Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 16 juni 2017. 

 
Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” 
kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt 
sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort 
medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter 
transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. 
Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet 
att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets 
funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som 
drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets 
nästa terapiområde är ett tolerogent vaccin för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt 
njurtransplantation. Idogens tolerogena vaccin förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel 
och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. 
Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, 
besök www.idogen.com.  
 
 

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt 
handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen.  

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, 
i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion 
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare 
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta 
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana 
restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott 
mot tillämplig värdepapperslagstiftning. 

http://www.idogen.com/
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Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, 
enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt 
någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt 
eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom 
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med 
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Idogens aktuella 
syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord 
som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär 
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på 
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med 
såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och 
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller 
utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad 
information. 

 


