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Inledning 
		
ISR är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag med affärsidén att utveckla och 
marknadsintroducera innovativa läkemedelskoncept med målsättningen att kunna 
erbjuda patienter med HIV och andra virusinfektioner mer specifika och effektiva 
läkemedel. Bolagets lösning på kliniska utmaningar i behandling av olika 
virusinfektioner bygger primärt på introduktionen av redan godkända och 
marknadsförda läkemedel med hög säkerhetsprofil för nya indikationer. Bolaget 
utvecklar även nästa generation av immunreglerande läkemedel baserat på ny och 
unik kemi där de första läkemedelskandidaterna har tagits fram och befinner sig i 
preklinisk fas. ISR översätter genom innovativa samarbeten immunologisk 
vetenskap till global klinisk praxis där stora medicinska behov adresseras.  
 

Sammanfattning av delårsrapport 
 
ISRs kliniska prövningsprogram har ett primärt fokus på repositionering av GnRH-
agonist för behandling av HIV-infektion som ny indikation för denna grupp av redan 
marknadsförda och godkända läkemedel inom cancerbehandling och för tidig 
pubertet hos barn. Bolaget fortsatte under andra kvartalet dialogen med den 
Sydafrikanska Läkemedelsmyndigheten (MCC) med komplettering av bland annat 
kliniskt prövningsprotokoll och förtydligande av verkningsmekanismen för bolagets 
läkemedelskandidater vid behandling av nyupptäckt HIV-infektion. ISR kommer att 
under hösten ta beslut hur arbetet med bolagets kliniska prövningsprogram ska 
utformas och vilken slutlig studiedesign som ska implementeras.  
 
Parallellt med att implementera fas IIb-studien har ISR arbetat med att adressera 
två kliniskt viktiga områden gällande behandling av HIV-infektion. Dessa områden 
är problemet med en ökande resistensutveckling mot nuvarande bromsmediciner 
samt hur latenta HIV-virus ska kunna nås i de många reservoarer som finns i 
kroppens olika celler. ISR har för avsikt att genom mindre kliniska prövningar (fas 
IIa) studera bolagets läkemedelskandidater som alternativa behandlingsformer till 
de nuvarande bromsmedicinerna dels när det gäller resistenta patienter, dels när 
det gäller eliminering av HIV-virus som vilar latent i kroppens olika reservoarer. 
 
ISR:s forsknings-och utvecklingsprogram har haft som målsättning att komplettera 
och stärka patentportföljen med nya resultat och data. Patentportföljen med patent 
rörande de nya läkemedelskandidaterna inklusive kompletterande 
användarpatentet för GnRH-applikationer inom området infektionssjukdomar har 
utökats med patent kring applikationer inom cancer. Nya läkemedelskandidater för 
behandling av HIV-infektion och andra virussjukdomar har gått in i en slutlig 
preklinisk fas med bland annat toxikologi för färdigställande av datapaket inför 
första dosen på människa. 
 
 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 
 

- 2017-04-10 undertecknade ISR ett ”Memorandum of Understanding” (MoU) 
med det kinesiska konglomeratet China Resources Development Group 
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(CRDGC). Intentionsavtalet har för avsikt att identifiera strategiska 
samarbetsformer mellan ISR och ett eller flera kinesiska läkemedelsbolag 
inom CRDGC-sfären för utveckling och marknadsföring av ISRs 
läkemedelskandidater inom HIV/AIDS-området i Kina. Ett framtida samarbete 
med CRDGC möjliggör etablering av ISR på en stor och växande kinesisk 
HIV/AIDS-marknad. 

- 2017-04-19 presenterade ISR positiva data från bolagets kliniska prövningar 
fas IIa. 

- 2017-05-08 presenterade ISR ett förtydligande av bolagets strategier för 
kliniska prövningar vid HIV. 

- 2017-06-06 meddelas att ett beslut om godkännande för ISR att genomföra 
klinisk läkemedelsprövning i Sydafrika är framskjuten. 

- 2017-06-16 presenterade ISR kliniska fas IIa data på det internationella 
FOCIS mötet i Chicago, USA. 
 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

- 2017-07-23 presenterade ISR kliniska fas IIa-data på det internationella HIV- 
mötet i Paris (IAS). 

 
 

Principer för delårsrapportens upprättande 
 
Denna delårsrapport är upprättad enligt samma principer som användes i 
bolagsbeskrivningen som togs fram inför noteringen på Nasdaq First North mars 
2017 samt bolagets Q1 2017-rapport, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 
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VD Mikael Brönnegård kommenterar 
 
Den starka tillväxten inom läkemedelssektorn där ISR är verksamt fortsätter och 
förväntas att göra så fram till 2025 enligt ett flertal nyligen publicerade rapporter. 
Läkemedel med primärt fokus på stimulering och förstärkning av immunförsvaret 
appliceras nu inom allt fler medicinska områden där infektionssjukdomar och 
cancer står för den mest intensiva forskningen inom immunterapi. ISR har med 
bolagets produkter och strategier för kliniska prövningar och forskning kring 
reglering av kroppens immunsystem en stark position på denna tillväxtmarknad.  
 
ISR har under det andra kvartalet fortsatt dialogen med den Sydafrikanska 
Läkemedelsmyndigheten och arbetet med att anpassa läkemedelsprövningen med 
bolagets första produkt till gällande kliniska riktlinjer för behandling av HIV- 
infektion. Det kliniska prövningsprogrammet omfattar även planer på start av fas 
IIb-studier i andra länder såsom Kina och länder i östra Asien, parallellt med eller 
som alternativ till Sydafrika. Diskussioner med externa partners i framförallt Kina 
pågår. 
 
Under det senaste halvåret har frågan om hur-HIV viruset som vilar latent i olika 
vävnader och celler i kroppen, och som inte nås av de nuvarande 
bromsmedicinerna, med nya läkemedel ska kunna elimineras och på sikt potentiellt 
bota HIV-infektionen. ISRs läkemedelskandidater har potentialen att nå 
reservoarerna av HIV-virus och därför utvärderar nu bolaget att söka tillstånd för en 
klinisk läkemedelsprövning (fas IIa) där bolagets första produkt GnRH kombineras 
med bromsmediciner.  
 
Utöver det kliniska problemet med att inte kunna eliminera HIV-viruset från 
kroppen med nuvarande bromsmediciner har nu även en ökad resistensutveckling 
mot bromsmediciner blivit ett allt större kliniskt problem. En nyligen publicerad 
WHO-rapport belyser problemet med resistensutveckling vid behandling av HIV- 
infektion med bromsmediciner. ISR har i detta avseende en unik möjlighet att 
studera effekten av GnRH och bolagets övriga läkemedelskandidater som ett 
alternativ till bromsmediciner (fas IIa) vid sviktande behandling av HIV-infektion. 
 
ISR kommer under hösten 2017 att intensifiera arbetet med bolagets kliniska 
prövnings- och forskningsprogram samt arbetet med att positionera bolagets unika 
läkemedelskoncept inom såväl den medicinska som den industriella sektorn. Under 
sommaren har ISR presenterat fas IIa-data på två stora internationella medicinska 
kongresser (FOCIS i Chicago, den 16 juni och IAS i Paris den 24 juli), vilket har ökat 
intresset för bolagets läkemedelskandidater. Jag vill tacka för alla aktieägares 
förtroende under det första halvåret och jag ser fram emot en fortsatt produktiv 
höst.   
 
Mikael Brönnegård 
 
VD, ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
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Kommentarer till den finansiella informationen för januari – 
juni 2017 
 
Andra kvartalet 
Under kvartalet har bolaget inte genererat några intäkter. Rörelseresultatet för 
kvartalet uppgick till -4,6 mkr (-2,4). Balansomslutningen den 30 juni 2017 uppgick 
till 25,1 mkr (4,9). Koncernens egna kapital uppgick till 23,8 mkr (4,4) och likvida 
medel till 24,7 mkr (4,5). Kvartalets resultat är i linje med bolagets verksamhetsplan. 
 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -5,3 mkr (-2,3) varav kassaflöde från 
investeringsverksamheten 0 (0) och från finansieringsverksamheten 0 (0). 
 
Vid kvartalets slut hade bolaget 2 personer (1) anställda. Därutöver har bolaget 
samarbetsavtal med en rad bolag och individer som sammantaget utgör bolagets 
personella resurser. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i första hand i det 
helägda dotterbolaget ISR Immune System Regulation AB. 
 
Utestående antal aktier vid kvartalets slut var 18 500 000 st. (1 000 000). 
Genomsnittligt antal aktier under perioden var 18 500 000 st. (1 000 000). Resultat 
per aktie för kvartalet var negativt -0,25 kr (-2,61).  
 
Delårsperioden 
Under delårsperioden har bolaget inte genererat några intäkter. Rörelseresultatet 
för delårsperioden uppgick till -12,4 mkr (-5,0). Delårsperiodens kassaflöde uppgick 
till -12,7 mkr (-3,0) varav kassaflöde från investeringsverksamheten 0 (0) och från 
finansieringsverksamheten 0 (0). 
 
Resultat per aktie för delårsperioden var negativt -0,68 kr (-5,00). 
 
 

Aktiekapital, ägare och moderbolag 
 
Aktiekapital och antal aktier 
ISRs aktiekapital uppgår till 925 000 kronor fördelat på 18 500 000 utestående 
aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning 
samt berättigar till en röst vid bolagsstämma. Bolaget har inga utestående 
teckningsoptioner, konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument som 
kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet. 
Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North med första handelsdag 24 mars 
2017. 
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Större aktieägare per 2017-06-30 
I nedanstående tabell redovisas ISR:s tio största aktieägare per 30 juni 2017. ISR 
hade den 30 juni 5 482 aktieägare. 
 

	
 
 
Moderbolag 
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) äger samtliga aktier i det 
rörelsedrivande dotterbolaget ISR Immune System Regulation AB. Under kvartalet 
har moderbolaget lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget om 4,7 mkr (0). 
 
 

För ytterligare information 
 
Mikael Brönnegård, VD 
Telefon: +46 70 299 62 64 
E-mail:    mikael.bronnegard@israb.se 
 
Adress: 
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
Rörstrandsgatan 58 
113 40 Stockholm 
Tel. +46 70 299 62 64 
www.israb.se 
 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank 
Box 7405 
103 90 Stockholm 
www.penser.se 
 
Aktien 
Ticker: ISR 
ISIN-kod:  SE0008212195 
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Kommande finansiella rapporter 

- Delårsrapport Q3, 2017   2017-11-15 
- Delårsrapport Q4, 2017 och 

bokslutsrapport 2017   2018-02-14 
- Årsredovisning 2017   April 2018 

 
Granskning av bolagets revisor 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 
 
Stockholm, 2017-08-15 
 
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) 
 
 
Styrelsen 
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FINANSIELL INFORMATION  
 
Resultaträkning för koncernen ISR Immune System Regulation 
Holding AB (publ) 
   

	
 
 
Balansräkning för koncernen ISR Immune System Regulation 
Holding AB (publ) 
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Förändring i eget kapital i koncernen ISR Immune System 
Regulation Holding AB (publ)       	
 

     
 
Kassaflödesanalys för koncernen ISR Immune System 
Regulation Holding AB (publ) 
 

 
 
 
Nyckeltal för koncernen ISR Immune System Regulation 
Holding AB (publ) 
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Resultaträkning för moderbolaget ISR Immune System 
Regulation Holding AB (publ) 
 

	
 
 
Balansräkning för moderbolaget ISR Immune System 
Regulation Holding AB (publ) 
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Förändring i eget kapital i moderbolaget ISR Immune System 
Regulation Holding AB (publ) 
 

 
 
 
Kassaflödesanalys för moderbolaget ISR Immune System 
Regulation Holding AB (publ) 
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Definitioner 
 
Rörelseresultat 
Resultat före finansiella poster och skatt. 
 
Likvida medel 
Kassa, likvida medel samt kortfristiga placeringar med förfallotidpunkt inom tre 
månader från balansdagen. 
 
Eget kapital 
Beskattat eget kapital plus obeskattade reserver minus latent skatt. 
 
Soliditet 
Eget kapital vid periodens utgång i procent av balansomslutningen vid periodens 
utgång. 
 
Eget kapital per aktie 
Eget kapital vid periodens utgång dividerat med antal utestående aktier vid 
periodens utgång. 
 
Resultat per aktie 
Periodens resultat i dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. 
 
P/E-tal 
Priset per aktie dividerat med resultat per aktie. 
 
Genomsnittligt antal anställda 
Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under 
perioden. 


