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Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018 
TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2018) 
• Nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -7 268 (-6 075) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -7318 (-6 068) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 860 (-7 510) TSEK 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,31) SEK. Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -0,35 (-0,31) SEK 

 
PERIODEN (JANUARI – SEPTEMBER 2018) 
• Nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK 

• Rörelseresultatet uppgick till -23 065 (-14 010) TSEK 

• Periodens resultat uppgick till -22 828 (-14 007) TSEK 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 961 (-11 657) TSEK 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,10 (-0,95) SEK. Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -1,10 (-0,95) SEK

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 
• I augusti beslutade styrelsen att utöka Idogens projektportfölj med ett tredje terapiområde; 

autoimmuna sjukdomar, IDO AID. 

• I september erhöll Idogen särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för IDO 8 
 
VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• I januari betalade EU ut den första delen av Horizon 2020-bidraget om 1,2 MEUR. Under de 

kommande 24 månaderna kommer ytterligare 1,7 MEUR att utbetalas.  

• I april meddelade Idogen att bolaget senarelägger planerad start av fas I/IIa-studien i IDO 8-
projektet till början av 2020 och initierar utvidgat optimeringsarbete. Som en följd av detta förskjuts 
även den planerade starten av den första kliniska studien i IDO T-projektet till tidigast slutet av 
2020.   

• Idogen förstärkte forskningsorganisationen under det andra kvartalet genom anställning av Hanne 
Risager Romedahl som ny forskningschef. Hanne tillträdde sin tjänst den 7 maj och ersätter Anette 
Sundstedt som finns kvar i bolaget i en roll som vetenskaplig expert.  

 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Styrelsen för Idogen har kallat till en extra stämma den 5 november för att besluta om en 

företrädesemission. Företrädesemissionen uppgår till 60,6 MSEK och är garanterad till 80 %. Idogen 
kommer att tillföras netto efter emissionskostnader mellan 37,5 och 48,5 MSEK. 

• Styrelsen har beslutat att ansöka om listning på Nasdaq First North med målsättningen att kunna 
listas på First North Premier när reglerna för detta är uppfyllda. 

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och 
ställning. 
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RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG 

  

 
 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsekapital 
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) minus kortfristiga skulder. 
 
Kassalikviditet  
Summa omsättningstillgångar (inklusive kassa) i procent av kortfristiga skulder. 
 
Soliditet  
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 
 
Resultat per aktier för utspädning 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
 
Genomsnittligt antal aktier 
Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Belopp i TSEK om ej annat anges) 2018 2017 2018 2017 2017 
 3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Nettoomsättning 0 0 0 0 0 
Rörelsens kostnader -7 268 -6 075 -23 065 -14 010 -21 299 
Rörelseresultat -7 268 -6 075 -23 065 -14 010 -21 299 
Periodens resultat efter finansnetto -7 318 -6 068 -22 828 -14 007 -21 322 
Genomsnittligt antal aktier 20 781 790 19 476 485 20 779 833 14 667 123 16 207 516 
Genomsnittligt antal optioner 8 555 883 14 507 802 12 880 835 4 889 076 7 969 864 
Resultat per aktie före utspädning (SEK)  -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,32 
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,328 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 860 -7 510 -9 961 -11 657 -19 906 
      
NYCKELTAL      
Rörelsekapital 8 532 43 836 8 532 43 836 33 894 
Kassalikviditet, % 151 981 151 981 895 
Soliditet, % 51 90 51 90 90 
Resultat per aktie före utspädning -0,35 -0,31 -1,10 -0,95 -1,32 
Genomsnittligt antal aktier 20 781 790 19 476 485 20 779 833 14 667 123 16 207 516 
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Vd har ordet 
Idogen har under det senaste kvartalet kunnat 
bredda sin projektportfölj till ett tredje område 
där vår tolerogena cellterapi har potential att 
förbättra behandlingen av svårt utsatta 
patienter. Beslutet att utöka projektportföljen 
baserar sig på de möjligheter vi ser att med 
förhållandevis begränsade resurser utvärdera 
effekten av en produkt-kandidat inom 
terapiområdet autoimmuna sjukdomar. 

Behandlingen av autoimmuna sjukdomar sker 
ofta under långa perioder med läkemedel som 
kraftigt trycker ner immunförsvaret. Under 
dessa förutsättningar blir patienter som 
behandlas med immunhämmande läkemedel 
extra känsliga för infektioner och immun-
hämmande läkemedel kan även orsaka cancer. 
Med dessa oönskade biverkningar är det 
medicinska behovet av förbättrade terapier 
stort. Idogens tolerogena cellterapi har som mål 
att genom en kort behandling stänga av eller 
kraftigt minska sjukdomsprocesserna och 
därmed drastiskt minska behovet av 
immunhämmande läkemedel. 

Autoimmuna sjukdomar är ett mycket brett 
område och kan tyckas ogripbart för ett litet 
företag som Idogen. Därför är det nödvändigt 
att prioritera och fokusera. Vi har identifierat 
ett antal sällsynta autoimmuna sjukdomar där vi 
bedömer att vi kan nå en gynnsam effekt av vår 
tolerogena cellterapi. Nästa steg i utvecklingen 
av projektet IDO AID är nu att utvärdera vår 
teknologi i en eller flera prekliniska modeller 
relevanta för sällsynta autoimmuna sjukdomar. 
Vi förväntar oss svar från dessa studier inom 
kort. 

Då Idogens fokus inom området för 
autoimmuna sjukdomar ligger inom sällsynta 
sjukdomar med stora medicinska behov, finns 
möjligheten att beviljas särläkemedelsstatus. 
Fördelarna med särläkemedelsstatus ligger i 
mindre omfattande kliniska studier, stöd i form 
av vetenskaplig rådgivning från läkemedels-
myndigheterna, reducerade regulatoriska 
avgifter samt marknadsexklusivitet om sju år i 
USA och tio år i Europa. 

Idogens längst framskridna projekt, IDO 8, 
tilldelades under fjolåret även forskningsanslag 
om totalt 2,9 miljoner Euro från EU:s 

forsknings- och innovationsprogram Horizon 
2020. Under slutet av september beviljades 
IDO 8 särläkemedelsstatus i USA. Sedan tidigare 
finns en särläkemedelsklassning av IDO 8 i 
Europa. 

IDO 8 befinner sig i preklinisk forskningsfas, där 
ett optimeringsarbete pågår för att säkerställa 
en cellpopulation med högt utbyte och 
långvarig effekt, varefter cellprocessen kommer 
att överföras till ett slutet produktionssystem 
som följer det internationella regelverket GMP 
(Good Manufacturing Practice). 

Resultatet från optimeringsarbetet med IDO 8 
förväntas även att enkelt kunna överföras till 
projektet IDO T, som utvecklas för att förhindra 
bortstötning av transplanterade njurar, samt i 
IDO AID för behandling av autoimmuna 
sjukdomar. 

För att säkra den långsiktiga finansieringen av 
bolaget genomför Idogen nu en företrädes-
emission med ett mål på 60,6 miljoner kronor. 
Kapitalanskaffningen syftar till att ge Idogen 
både nya och långsiktiga investerare. Förutsatt 
att emissionen fulltecknas, så kommer befintlig 
kassa och och nyemissionen ger en likviditet 
som förväntas räcka fram till juni 2020. 

För att stärka bolagets attraktionskraft för både 
internationella och större investerare kommer 
vi att ansöka om listning på Nasdaq First North 
med målet att noteras på First North Premier så 
snart vi uppfyller Nasdaqs villkor. 

Intresset för cellterapier är stort och tilltagande. 
Samtidigt pekas precisionsmedicin med individ-
anpassade behandlingar ofta ut som ett 
framtids-område inom läkemedels-sektorn.  
I denna kontext 
passar Idogens 
tolerogena cellterapi 
väl in. 

 

Lars Hedbys, 

Verkställande 
direktör
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Kort om Idogen 
Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) är ett 
svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen 
utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att 
förhindra att biologiska läkemedel, 
transplanterade organ eller kroppens egna celler 
eller vävnad angrips av patientens immunförsvar. 
Benämningen ”tolerogen” kommer av att 
immunförsvaret efter behandling med Idogens 
terapi selektivt tolererar ett utvalt 
sjukdomsframkallande eller immunaktiverande 
antigen. Idogens ambition är att revolutionera 
behandlingen av en rad sjukdomar där kroppens 
immunförsvar inte fungerar som det ska och där 
det medicinska behovet är stort – som vid 
autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter 
transplantation och hos patienter som har 
utvecklat antikroppar mot behandling med 
biologiska läkemedel.  

Idogens längst framskridna produktkandidat    
IDO 8 riktar sig till patienter med svår blödarsjuka 
(hemofili A) som drabbats av hämmande 
antikroppar mot sin livsviktiga behandling med 
koagulationsfaktor VIII (faktor VIII). Bolaget 
utvecklar dessutom IDO T – en tolerogen 
cellterapi för att förhindra organavstötning vid 
transplantation, primärt vid njurtransplantation. 
IDO T förväntas minska behovet av 
immunhämmande läkemedel och förbättra 
transplantat-överlevnaden, samt därmed minska 
risken för cancer och infektioner.  

Idogen har nyligen utökat projektportföljen med 
ett tredje terapiområde inom autoimmuna 
sjukdomar, IDO AID. Idogens forskningsavdelning 
utvärderar just nu potentialen för bolagets 
teknologi inom en grupp av autoimmuna 
sjukdomar där det föreligger ett stort medicinskt 
behov och där en behandling har möjlighet att 
beviljas särläkemedelsstatus. 
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Tolerogen cellterapi – skräddarsydd för varje patient 
NÄR IMMUNSYSTEMET BLIVIT DIN FIENDE 
Det finns många situationer då kroppens immun-
försvar skadar oss istället för att skydda oss. Ett 
exempel är då det orsakar bortstötning av 
transplanterade organ. Ett annat är då immun-
försvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som 
till exempel vid behandling av blödarsjuka med 
faktor VIII.  Ett tredje exempel är autoimmuna 
sjukdomar som reumatism (reumatoid artrit), typ 
1-diabetes och MS (multipel skleros) men även 
mer sällsynta svåra sjukdomar som pemfigus 
vulgaris och myastenia gravis – sjukdomar där 
immunsystemet bekämpar kroppsegna proteiner 
eller antigen. 

 
IDOGENS TEKNOLOGI 
Att kunna skapa ett fungerande immunförsvar 
som skyddar det goda men fortfarande bekämpar 
det onda – till exempel virus, bakterier och 
tumörer – skulle revolutionera behandlingen av 
patienter med allvarliga kroniska sjukdomar. Det 
är just denna revolution som Idogen vill bidra till. 
Det gör bolaget genom att utveckla cellterapier – 
behandlingar som skiljer sig från traditionell 
läkemedelsbehandling. Istället för att tillföra 
kroppen en kemisk substans behandlas patienten 
med kroppsegna celler.

Idogens behandling baseras på dendritiska celler, 
en typ av vita blodkroppar som spelar en central 
roll i immunförsvaret, då de styr andra immun-
cellers 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 kroppens egna, 
friska celler och proteiner kallas tolerogena. 
Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena 
dendritiska celler som är programmerade för 
definierade molekyler eller antigen. Idogens 
teknologi bygger på upptäckten att ett ämnesom 
t.ex. zebularin kan uppreglera enzymet IDO1, som 
då det uppregleras styr dendritiska celler 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 genom att skapa en specifik 
och varaktig immunologisk tolerans. Idogen har 
patenterat användningen av zebularin och andra 
ämnen i behandlingsmetoden.

 

 

 

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). 
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Idogens utvecklingsprojekt 
IDO 8 – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER FAKTOR VIII, ETT LIVSVIKTIGT 
LÄKEMEDEL 
IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och 
syftar till att utveckla en tolerogen cellterapi för 
patienter med svår blödarsjuka som står utan 
behandling efter att ha utvecklat antikroppar mot 
sin ordinarie behandling. Idogens behandling har 
potential att återställa effekten av faktor VIII-
behandlingen. Bolaget har valt blödarsjuka som 
första terapiområde eftersom det medicinska 
behovet hos dessa patienter är stort och för att 
sjukdomen har ett väldefinierat 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 både Europa och 
USA – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då 
särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, som 
mindre omfattande kliniska studier, stöd från 
myndigheter under utvecklingen och 
marknadsexklusivitet efter lansering, 10 år i EU 
och sju år i USA.

Bolaget bedömer att de första stegen i den 
kliniska studien kan inledas i början av 2020 och 
har haft konstruktiva vetenskapliga diskussioner 
med Läkemedelsverket om studiens design.  

Ungefär 50 000 pojkar och män i Europa och USA 
lever med blödarsjuka, vilket är en medfödd 
sjukdom som i huvudsak drabbar pojkar och män. 
Den gängse behandlingen för patienter med en 
allvarlig form av blödarsjuka, hemofili A, är 
behandling med faktor VIII. Ungefär 30 procent av 
patienterna som behandlas med faktor VIII 
utvecklar hämmande antikroppar, vilket gör 
behandlingen verkningslös. Denna komplikation 
kan ofta hanteras genom behandling för att 
inducera tolerans, vilket innebär frekventa 
injektioner av en hög dos faktor VIII. 
Behandlingen är kostsam och kan pågå i ett eller 
två år. Hos cirka 30 procent av patienterna 
kvarstår dessvärre antikropparna, vilket lämnar 
patienterna utan möjlighet att förebygga 
blödningar. Patienter med kvarvarande 
hämmande antikroppar behandlas idag med 
kortverkande läkemedel som enbart kan hantera 
akuta blödningar, till en kostnad på så mycket 
som 3–8 miljoner kronor per patient och år. 
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IDO T – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER ETT TRANSPLANTERAT ORGAN 

Samma metod som nu utvecklas för behandling 
av blödarsjuka kan användas inom ytterligare 
terapiområden med endast mindre justeringar av 
produktionsprocessen. Grundprincipen är att 
”lära” immunförsvaret att känna igen och tolerera 
det transplanterade organet så att det inte 
attackeras. 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, kostnadseffektiv och säker 
behandling för att undvika risken för 
organavstötning och minska effekten av 
biverkningar från dagens immunhämmande 
behandlingar.  

Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att 
initiera en klinisk fas I/IIa-studie tidigast under 
slutet av 2020. 

Njurtransplantation är den vanligaste typen av 
organtransplantation och globalt genomförs 
knappt 80 000 njurtransplantationer varje år, 
varav cirka 20 000 i Europa1. Den största och 
allvarligaste komplikationen är om mottagarens 
immunförsvar attackerar, förstör och stöter bort 
det donerade organet. För att förhindra detta 
behandlas de transplanterade patienterna, med 
få undantag, livet ut med en kombination av 
läkemedel som hämmar immunförsvaret. Trots 
att andelen patienter som får behålla en 
fungerande transplanterad njure det första året 
har ökat under de senaste årtiondena, har det 
inte skett någon avgörande förbättring av 
långtids-överlevnaden av transplantat2.  

Den immunhämmande behandlingen för även 
med sig risk att drabbas av allvarliga infektioner 
och cancer. Transplantation är således ett terapi-
område med ett stort medicinskt behov. Idogens 
tolerogena cellterapi kan ge möjlighet att minska 
behovet av immunhämmande läkemedel och 
förbättra transplantatöverlevnaden. 

IDO AID – NÄR KROPPENS IMMUNFÖRSVAR 
ANGRIPER KROPPSEGNA PROTEINER  

Patienter med autoimmuna sjukdomar behandlas 
ofta under långa perioder med läkemedel som 
kraftigt trycker ner immunförsvaret. Effekten mot 
grundsjukdomen är dock sällan optimal och 
behandlingen kan leda till oönskade biverkningar. 
Det medicinska behovet av förbättrade terapier 
är därför stort. Idogens tolerogena cellterapi har 
som mål att genom en kort behandling drastiskt 
minska behovet av immunhämmande läkemedel 
med förbättringar för patienten som följd. 

Idogens forskningsavdelning utvärderar just nu 
potentialen för bolagets teknologi inom en grupp 
av autoimmuna sjukdomar där det föreligger ett 
stort medicinskt behov och där en behandling har 
möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus. 

Proof of principle-data från en preklinisk 
försöksmodell som är relevant för en sällsynt 
autoimmun sjukdom förväntas kunna presenteras 
inom kort.   

 
 

                                                      
1 Global Observatory on Donation & Transplantation in collaboration with WHO. 
2 Afzali B, Taylor AL, Goldsmith DJA. What we CAN do about chronic allograft nephropathy: Role of immunosuppressive modulations. Kidney 
International, 2005, 68, 2429-2443. 
Wang JH, Skeans MA, Israni AK. Current status of kidney transplant outcomes: dying to survive. Adv Chronic Kidney Dis, 2016, 23, 5, 281-286. 
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Framtid och strategi 
Idogen har som ambition att ingå kommersiella 
samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i 
respektive projekt och har redan mött ett stort 
intresse från flera stora läkemedelsföretag. De 
senaste åren har en rad mindre cellterapibolag 
ingått kommersiella samarbetsavtal med globala 
läkemedelsföretag på attraktiva villkor. Som 
exempel kan nämnas Pfizers avtal med Sangamo 
Therapeutics avseende ett projekt mot blödar-
sjuka, där det totala avtalsvärdet uppgår till 545 
miljoner USD, inklusive en förskottsbetalning på 
70 miljoner USD samt tvåsiffrig royalty på 
framtida försäljning. Som ett strategiskt alternativ 
kan Idogen komma att utveckla IDO 8 till 
marknaden utan partner.  

Cellterapier är ett nytt tillskott i behandlingen av 
svåra sjukdomar och ännu har endast en handfull  
produkter tagit sig hela vägen fram till 
marknaden. I Europa och USA godkändes nyligen 
en mycket lovande cellterapi mot cancer som 
utvecklats av Novartis. Godkännandet bedöms 
vara ett historiskt steg i etablerandet av 
cellterapier, vilket minskar osäkerheten bland de 
investerare som tidigare varit tveksamma till att 
ta position inom detta område.  

Bolaget har analyserat marknaden i Europa och 
genomfört en omfattande kartläggning av USA-
marknaden med avseende på IDO 8. Bolaget gör 

bedömningen att marknaden har 
miljardpotential. Vidare bedömer bolaget att 
potentialen för IDO T är betydligt större. 

Idogens teknologi kan genom små förändringar 
anpassas till olika sjukdomstillstånd. Idogen har i 
nära samarbete med en framstående 
forskargrupp vid Oxford University genomfört 
försök i en djurmodell, där Idogens terapikoncept 
visats ha potential att minska de kliniska 
symtomen vid reumatism. Vid autoimmuna 
sjukdomar bekämpar kroppens immunförsvar 
kroppsegna antigener, men genom 
omprogrammeringen av immunförsvaret med 
Idogens teknologi skulle detta kunna undvikas. 
Idogen utvärderar nu ett litet antal autoimmuna 
sjukdomar med stora medicinska behov och 
potential för särläkemedelsstatus. Två sjukdomar 
som speciellt utvärderas är pemfigus vulgaris och 
mystenia gravis men ytterligare sjukdomar kan 
komma att utvärderas. 

Idogen bedömer att egen tillverkningskompetens 
kan öka möjligheten till utlicensiering av delar av 
projektportföljen och bolaget har därför tagit ett 
strategiskt beslut att bygga upp kompetens och 
en produktionsfacilitet i Lund för produktion av 
tolerogena cellterapiprodukter som ska prövas 
kliniska studier för indikationerna som 
presenterats ovan. 
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Finansiell information 
FINANSIELL UTVECKLING UNDER TREDJE 
KVARTALET  1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018 
Övriga rörelseintäkter 
Nettoomsättning r för kvartalet uppgick till 0 (0) 
TSEK.  
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7 268 
(-6 075) TSEK, vilket är en förändring med -1 193 
TSEK jämfört med tredje kvartalet föregående år. 
Under 2017 ökade resurserna för utveckling och 
denna ökning har fortsatt under året.  
 
Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -7 318 (-6 068) 
TSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick 
till -0,35 (-0,31) SEK och resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till -0,35 (-0,31) SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -6 860 (-7 510) TSEK.  

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -1 004 (-680) TSEK. Under 
kvartalet har investeringar gjorts i utrustning 
för laboratoriet och i patent. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (+47 326) TSEK. 

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -7 864  
(+39 136) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 23 754 (47 896) TSEK. 

 
 

FINANSIELL UTVECKLING UNDER PERIODEN  
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018 
 

Övriga rörelseintäkter 
Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 0 
(0) TSEK.  
 
Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för perioden uppgick till -23 065 
(-14 010) TSEK, vilket är en förändring med -9 055 
TSEK jämfört med första kvartalet föregående år. 
Under 2017 ökade resurserna för utveckling. 
Utökade satsningar under 2018 har ytterligare 
ökat kostnadsnivån. 
  
 
 

Periodens resultat 
Periodens resultat uppgick till -22 828 (-14 007) 
TSEK. Resultat per aktie före utspädning uppgick 
till -1,10 (-0,95) SEK och resultat per aktie efter 
utspädning uppgick till -1,10 (-0,95) SEK. 
 
Likviditet och kassaflöde 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -9 961 (-11 657) TSEK. 
Förutbetalda intäkter för Horizon 2020 
förklarar i huvudsak den bättre siffran jämfört 
med föregående år. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -3 248 (-1 563) TSEK. Under 
perioden har investeringar gjorts i utrustning 
för laboratoriet och i patent. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 20 (+42 614) TSEK. 

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -13 189  
(+29 394) TSEK.  

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida 
medel till 23 754 (47 896) TSEK. 

De befintliga likvida medlen räcker med 
nuvarande aktivitetsnivån till april 2019. 
 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 51 (90) procent den 30 
september 2018 och det egna kapitalet till 17 080 
(47 203) TSEK. Totala tillgångar uppgick den 30 
september 2018 till 33 708 (52 176) TSEK.  
 
Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,9 
MEUR (drygt 29 MSEK) från Horizon 2020, EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, för 
utveckling av bolagets tolerogena cellterapi för 
behandling av svårt blödarsjuka patienter med 
hämmande antikroppar mot Faktor VIII. Projektet 
löper över 30 månader och anslaget kommer att 
betalas ut i delar under projektets löptid.  I 
januari har 1,2 MEUR utbetalats och resterande 
belopp kommer att utbetalas under de 
kommande åren.  Det utbetalda beloppet har 
bokats som förutbetald intäkt. Avräkning kommer 
att ske när olika mål har nåtts.  
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INVESTERINGAR 
Idogens investeringar har tidigare enbart bestått 
av kostnader för patent.  Under perioden har 
lokalerna byggts om för laboratoriet. Olika 
maskiner har också köpts. Under perioden har 
laboratoriet flyttat in i de nya lokalerna. 
Investeringarna uppgår till 3,2 MSEK (1,6).  
 
NYEMISSION 
Styrelsen för Idogen har kallat till en extra 
bolagsstämma den 5 november i Lund. Stämman 
har att ta ställning till en företrädesemission om 
60,6 MSEK. Företrädesemissionen är garanterad 
till 80 %, bl. a. av nya strategiska investerare. Nya 
aktier i emissionen tecknas till 1,75 kr per ny 
aktie.  
Idogen kommer med denna emission att tillföras 
mellan 37,5 MSEK (80 % teckning) och 48,5 MSEK 
(100 % teckning) MSEK efter emissionskostnader. 
Emissionen ger vid full teckning likvida medel för 
att driva verksamheten till juni 2020 och med  
80 % garanterad teckning till april 2020. 
Komplett redovisning av styrelsens förslag finns 
på hemsidan www.idogen.com.  
 
  
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 
periodens slut som påverkar delårsbokslutet.  
 
 

PERSONAL OCH ORGANISATION 
Antalet anställda per den 30 september 2018 
uppgick till 10.  

Idogens organisation innefattar all den 
kompetens och erfarenhet som är nödvändig för 
att driva bolaget. Ett nära samarbete har 
etablerats med ett antal nyckelkonsulter inom 
patent, preklinik, klinisk prövning, cellterapi, 
farmaceutisk utveckling, tillverkning, 
dokumentation, kvalitetssäkring, finans och 
juridik. 
 
 

 

ÅRSSTÄMMAN 
Årsstämman hölls i Lund den 24 april 2018. 
Stämman beslutade att omvälja Agneta Edberg 
som styrelseordförande. Styrelseledamöterna Leif 
G. Salford, Christina Herder och Karin 
Hoogendoorn omvaldes. Ulf Blom hade avböjt 
omval. Deloitte AB nyvaldes som bolagets revisor, 
med auktoriserade revisorn Maria Ekelund som 
huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att 
inte lämna utdelning. Stämman bemyndigade 
även styrelsen att under tiden fram till nästa 
årsstämma besluta om nyemission om upp till 15 
procent av aktiekapitalet. Efter stämman firades 
Idogens 10 års jubileum med olika aktiviteter. 
 
 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till 
forsknings- och utvecklingsverksamhet och 
förseningar vid start av kliniska studier, inga 
kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella 
fordringar eller andra krav, åtaganden eller 
händelser som kan förväntas ha en väsentlig 
inverkan på bolagets framtidsutsikter. 
En utförlig redovisning av olika risker finns i 
årsredovisningen (sidan 28–29).  
 
 
EGET KAPITAL 
Eget kapital har främst påverkats av emission 
2017 och resultatet under perioden. Eget kapital 
uppgick per den 30 september 2018 till 17,1 
MSEK (47,2).   
 
 
AKTIEN OCH TECKNINGSOPTIONER 
Aktien  
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt 
antal aktier för perioden uppgår för 
rapportperioden till -1,10 SEK (-0,95). Idogen 
hade per slutet av september 2018 cirka 2 200 
aktieägare. Antalet aktier uppgick till 20 781 790 
aktier (föregående år 20 778 467). Utöver 
aktierna finns det 8 555 883 TO3. 
 
 

Namn Antal aktier Andel av röster/kapital (%) 

HCN Group AB 2 274 234 11,0 
Avanza pension  
Ventac Holding (Cyprus) Ltd 

1 112 166  
759 527 

5,4 
3,6 

Leif G Salford direkt och via bolag 751 585 3,6 
Övriga 15 884 278 76,4 

Totalt   20 781 790 100,0 



TO2 lösen  
Den 18 maj 2018 avslutades tiden för nyttjande 
av TO2 för teckning av aktier i Idogen AB. Totalt 
nyttjades 3 318 TO2 för teckning av totalt 3 318 
aktier innebärande en nyttjande grad av cirka 
0,04 procent. Teckningen tillför Idogen netto 20 
kSEK före avdrag för emissionskostnader. 
Teckningskursen om 6 SEK/aktie har överstigit 
börskursen som var 3,25 vid inledningen av 
perioden. 
 
Villkor för TO3 i sammandrag 
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. Teckning av aktier med stöd av 
teckningsoptioner kan äga rum under perioden  
19 mars ‒ 1 april 2019. 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten upprättas enligt RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Rapporten 
upprättas enligt IAS 34 med beaktande av det 
undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR 
2. Bolaget har inte något dotterbolag och därför 
avges inte någon koncernredovisning. Detta 
innebär att rapportering enligt IFRS-redovisning 
inte blir tillämplig.  

Redovisningsprinciperna framgår av 
årsredovisningen sid 35–37. Någon ändring av 
dessa har inte gjorts. 
 
Idogen har erhållit ett bidrag från EU (Horizon 
2020). Bolaget skall leverera fem olika delprojekt 
inom ramen för bidraget. Erhållna bidrag bokas 
som förutbetalda intäkter när de utbetalas. När 
de olika delprojekten är färdiga redovisas de som 
övrig intäkt för den del av bidraget som är 
hänförlig till respektive delprojekt 
 
 

 
 
 
 
 
STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget ställs inför.  
 
Lund den 23 oktober, 2018 
 
Styrelsen för Idogen AB 
 
 
Agneta Edberg, Ordförande   
 
 
Christina Herder Karin Hoogendoorn  
 
 
Leif G. Salford Lars Hedbys, verkställande direktör 
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REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT  
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Idogen AB (publ), org nr 556756–8521, för 
perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 
2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer  
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta 
andra översiktliga granskningsåtgärder.  
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De 
granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en 
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 
 
 
Malmö den 23 oktober 2018 
 
Deloitte AB 
 
 
Maria Ekelund 
Auktoriserad revisor 
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RAPPORTER ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 
 

 
 
(Belopp i TSEK) 

2018 2017 2018 2017 2017 2016 
3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 12 mån 
jul-sep jul- sep jan- sep jan- sep jan-dec jan-dec 

Nettoomsättning -  - - - -  - 
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 53 

Summa intäkter 0 0 0 0 0 53 
 
Rörelsens kostnader 

          

Övriga externa kostnader -4 834 -5 158 -16 281 -11 131 -16 452 -9 928 
Personalkostnader -2 177 -917 -6 090 -2 879 -4 772 -2 708 
Avskrivningar på materiella 
anläggningstillgångar 

-257 - -694 - -75 - 

Rörelseresultat -7 268 -6 075 -23 065 -14 010 -21 299 -12 583    
  

  

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

30 7 544 3 0 2 

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 

-81 0 -307 0 -23 -18 

Resultat före skatt -7 318 -6 068 -22 828 -14 007 -21 322 -12 599 
Skatt - - - - - - 

PERIODENS RESULTAT -7 318 -6 068 -22 828 -14 007 -21 322 -12 599 
       
ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - - - 
       

PERIODENS TOTALRESULTAT -7 318 -6 068 -22 828 -14 007 -21 322 -12 599 
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RAPPORT ÖVER BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

(Belopp i TSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 

       
TILLGÅNGAR      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Patent  3 844 2 764 3 230 

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 844 2 764 3 230 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet 

 
 

1 893 

 
 

602 

 
 

663 

Inventarier, verktyg och installationer 2 811  2 100 

Summa materiella anläggningstillgångar 4 704 602 2 764 

Summa anläggningstillgångar  8 548 3 366 5 994 
    
Övriga fordringar  817 831 752 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 589 82 498 
Kassa och bank 23 754 47 896 36 943 

Summa omsättningstillgångar 25 161 48 809 38 193 
      

SUMMA TILLGÅNGAR 33 708 52 176 44 187 

       
EGET KAPITAL      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 1 455 1 454 1 454 
Fond för utvecklingsutgifter 2 087 661 2 087 

Summa bundet eget kapital 3 542 2 115 3 542 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond 42 035 60 872 42 015 
Balanserat resultat -5 669 - 1 777 15 654 
Årets resultat -22 828 -14 007 -21 322 

Summa fritt eget kapital 13 538 45 088 36 347 
    

Summa eget kapital 17 080 47 203 39 887 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 2 715 4 021 3 343 
Övriga skulder 719 211 250 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 194 742 706 

Summa kortfristiga skulder 16 628 4 974 4 298 
    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 708 52 176 44 187 
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resultat  
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2017 855 661 18 858 10 822 -12 599 18 597 
Resultatdisposition enligt 
årsstämma - - - -12 599 12 599 - 
Nyemission 599 - 50 736 - - 51 335 
Kapitalanskaffningsutgifter - - -8 721  - - -8 721 
Periodens resultat - - - - -14 007 -14 007 

Utgående balans  
per 30 september 2017 1 455 661 60 872 -1 777 -14 007 47 203 

 
 

(Belopp i TSEK) 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings-

utgifter 
Över-

kursfond 
Balanserat 

resulat l 
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital 

        
Ingående balans  
per 1 januari 2018 1 454 2 087 42 015 15 654 -21 322 39 888 
Resultatdisposition enligt 
årsstämma - - - -21 322 21 322 - 
Nyemission 0 - 20 - - 20 
Kapitalanskaffningsutgifter - - - - - - 
Periodens resultat - - - - -22 828 -22 828 

Utgående balans  
per 30 september 2018 1 454 2 087 42 035 -5 669 -22 828 17 080 

 

Upplysningar om aktier   Antal aktier 

Antal/värde vid årets ingång   20 778 472 

Antal/värde vid 2018-09-30   20 781 790 

Utställda teckningsoptioner, TO3   8 555 883 

Totalt antal aktier efter full teckning   29 337 673 
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG  
 

  2018 2017 2018 2017 2017 
  3 mån 3 mån 9 mån 9 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          
Rörelseresultat före finansiella poster -7 268 -6 075 -23 065 -14 010 -21 299 
Återföring av avskrivningar 257 - 694 - 75 
Erhållen ränta 30 0 544 0 0 
Erlagd ränta -81 7 -307 3 -23 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

-7 062 -6 068 
  

-21 247 före förändringar av rörelsekapital -22 134 -14 007 
           
Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och 
upplupna intäkter -299 -259 -191 

 
-551 -887 

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 433  -1 437 -628 3 024 2 347 
Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder 68 254 12 992 -123 -120 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 860 -7 510 -9 961 -11 657 -19 906 
           
Investeringsverksamheten        

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -245 -680 -615 
 

-961 -1 427 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -759 - -2 633 -602 -2 839 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 004 -680 -3 248 -1 563 -4 266 
           
Finansieringsverksamheten          
Nyemission 0 47 326 20 42 614 42 614 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 47 326 20 42 614 42 614 
           

Periodens kassaflöde -7 864 39 136 -13 189 
 

29 394 18 441 
Likvida medel vid periodens början 31 618 8 760 36 943 18 502 18 502 
Likvida medel vid periodens slut 23 754 47 986 23 754 47 896 36 943 
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KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN 
Bokslutskommuniké 2018   12 februari 2019 
Delårsrapport januari – mars 2019  7 maj 2018 
Delårsrapport januari – juni 2019  20 augusti 2019 
Delårsrapport januari – september 2019  22 oktober 2019 
Bokslutskommuniké 2019   11 februari 2020 
 
 
 
VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Lars Hedbys, verkställande direktör 
Telefon: +46 (0) 46 - 275 63 30, 
E-post: lars.hedbys@idogen.com 
 
 
ADRESS 

Idogen AB 
Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund 
 
 
Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, 
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


