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Andra kvartalet (april – juni 2022)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 159  (1 731) TSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -11 157 (-9 541) TSEK

• Kvartalets resultat uppgick till -11 196 (-9 604) TSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 172 (-6 135) TSEK

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 (-0,53) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,53) SEK

Perioden (januari – juni 2022)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 159 (3 409) TSEK

• Rörelseresultatet uppgick till -21 869 (-20 164) TSEK

• Periodens resultat uppgick till -21 888 (-20 135) TSEK

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –28 232 (-16 087) TSEK

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,38 (-1,10) SEK. 

 Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,38 SEK (-1,10)

Väsentliga händelser under andra kvartalet
• Idogen får godkännande av det norska läkemedelsverket, NoMA, för en klinisk fas 1/2a-studie med IDO 8-programmet.

•  Idogen stärker organisationen med nyckelkompetenser inför klinisk utvecklingsfas.

Väsentliga händelser under perioden
• Idogen lämnar in ansökan om klinisk prövning med IDO 8 till norska läkemedelsverket, NoMA

• Idogen presenterar bolagets tolerogena cellterapiplattform på den vetenskapliga 

   kongressen 5th Antigen-Specific Immune Tolerance Summit.

• Idogen ingår avtal med Vator Securities AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 15 maj

• Idogen tillförs 41 MSEK efter emissionskostnader i företrädesemission

• Idogen får godkännande från Läkemedelsverket att starta sin kliniska fas 1/2a-studie inom IDO 8-programmet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Idogen samlar vetenskapliga rådgivare vid den vetenskapliga konferensen ISTH 2022 i London.

• Idogens VD Anders Karlsson lämnar för nytt uppdrag och Christina Herder utnämns till tf VD.

• Idogen bjuder in storägare för inval i styrelsen.

• Idogen kallar till extra bolagsstämma 6 sep i Lund.

• Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

Resultat och kassaflöde i sammandrag

(Belopp i TSEK om ej annat anges)

2022
3 mån

apr-jun

2021
3 mån

apr-jun

2022
6 mån

jan-jun

2021
6 mån

jan-jun

2021
12 mån

jan-dec

Övriga rörelseintäkter 159 1 731 159 3 409 13 915

Rörelsens kostnader -11 315 -11 244 -22 028 -23 573 -52 880

Rörelseresultat -11 157 -9 541 -21 869 -20 164 -38 965

Periodens resultat efter finansnetto -11 196 -9 604 -21 888 -20 135 -38 854

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 172 -6 135 -28 232 -16 087 -40 190
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VD har ordet
Att forska fram och utveckla läkemedel är förknippat med 

en lång, myndighetsreglerad och kapitalkrävande process; 

alltifrån prekliniska tester till kliniska studier där säkerhet 

och effekt påvisas steg för steg. Cell- och genterapier har en 

speciell biologisk design som för patienterna kan innebära 

en större potential för tillfrisknande och till och med bot. 

Detta leder till en högre betalningsvilja från samhället. Som 

pionjärer inom tolerogen cellterapi behöver vi kontinuerligt 

säkerställa hög spetskompetens inom vår forskning och 

utveckling, ha flexibilitet i vårt sätt att organisera oss samt 

fokusera externt på affärsutveckling. Vi gynnas av en ökad 

mognadsgrad i politikers och myndigheters syn på avance-

rade terapier och av ett tätt samarbete med globala experter 

inom vårt område, s k globala ”key opinion leaders”. 

Idogen väl positionerat när intresserar  
ökar för cellterapier
Våra förutsättningar för framgång ökar av den positiva 

utvecklingen inom det regulatoriska området och det ökande 

intresset för just cellterapier bland globala läkemedelsföre-

tag. Det är tydligt att såväl de regulatoriska myndigheterna 

som de större industriella spelarna blir mer erfarna 

och intresserade av avancerade terapier som cell- och 

genterapier. I juni meddelade till exempel den europeiska 

läkemedelsmyndighetens (EMAs) expertkommitté, CHMP, att 

man ställer sig positiv till en ny genterapi för behandling av 

blödarsjuka. Det faktum att EMA är på väg att godkänna en 

genterapi för blödarsjuka visar att fältet håller på att mogna, 

vilket är mycket positivt. Behandlingen med den cellterapi 

som vi utvecklar inom vårt IDO 8-program, har ett helt annat 

behandlingsändamål än nämnda genterapin och ska alltså 

inte ses som en konkurrent till vår produktkandidat. Under 

de senaste månaderna har vi sett ett antal partnerskap där 

större bolag nu börjar licensiera in cell- och genterapiprojekt 

från mindre bolag. 

Den kliniska fas I/IIa-studien av IDO 8
Eftersom en stor del av utvecklingsarbetet inom cellterapier 
sker i den prekliniska fasen kan projekten bli högintressanta 
för inlicensierande företag redan i tidiga kliniska faser. 

Möten med vetenskapliga rådgivare och 
kliniska prövare under (ISTH) 2022
Mellan den 9–13 juli deltog vår Chief Medical Officer, Hanjing 

Xie och jag i International Society on Thrombosis and 

Haemostasis 2022 Congress (ISTH) i London. Konferensen 

riktar sig till forskare, behandlande läkare och företag som 

är aktiva inom sjukdomsområden som drabbar blodet där 

flertalet av våra internationella vetenskapliga rådgivare var 

på plats. Vi anordnade flera möten på plats med företrädare 

för de kliniker där vi planerar att genomföra vår första 

kliniska fas I/IIa-studie med cellterapin, ItolDC-028. Det 

var glädjande att uppleva det stora engagemanget för vår 

kommande studie, vilket stärkte oss i vår övertygelse att vår 

cellterapi möter ett stort medicinskt behov inom blödarsjuka.

En organisation anpassad för nästa steg 
I och med att Bolagets första utvecklingsprogram avancerar 

in i klinisk fas så har vi anpassat vår organisation. Tidigare 

under året gjorde vi tre strategiska rekryteringar; ny Chief 

Medical Officer, Hanjing Xie, ny Program Manager Cell 

Therapy, Martina Johannesson samt ny Chief Regulatory 

Officer, Rory Graham. Under andra kvartalet har vi även 

säkrat upp bolagets dynamiska behov av spetskompetens 

genom att utse en vetenskaplig ledningsgrupp. En konse-

kvens av detta är att vår tidigare Chief Scientific Officer, Åsa 

Schiött, har lämnat sin position. Jag vill passa på att tacka 

för hennes värdefulla bidrag till programmens utveckling. 

Den vetenskapliga ledningsgruppen består av 

•   Dr Jan Holgersson, professor i transplantations- 

immunologi vid Sahlgrenska sjukhuset

•  Dr Mats Bemark, docent i mikrobiologi och immunologi  

vid Sahlgrenska sjukhuset

•  Dr Michael Uhlin, adjungerad professor i klinisk  

immunologi vid Karolinska Institutet.

Den nya organisationsformen ska säkerställa att vår 

forskning och utveckling alltid drivs framåt av ledande 

forskare inom fältet samtidigt som projekten kan avancera 

effektivt tack vare våra interna experter på läkemedels-

utveckling. 

Bolaget har nyss kallat till en extra bolagsstämma den  

6 september. Ett förslag föreligger att välja in två represen-

tanter för våra nya huvudägare. Detta ser jag som en mycket 

positiv utveckling där vi får ytterligare nätverk och kunskap 

inom bland annat kapitalanskaffning. Senare i september har 

vi vår teckningsoption, TO5, för lösen vilket vi hoppas kunna 

ge Bolaget ett viktigt bidrag till vår finansiering.

Den 1 september kommer jag att lämna VD-posten i Idogen 

för nya utmaningar. Vår mycket erfarna styrelseledamot 

Christina Herder kommer att träda in som tillförordnad vd, 

samtidigt som processen för att rekrytera en permanent 
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efterträdare inleds. Christinas omfattande erfarenhet från 

ledande positioner i life science-branschen och djupa 

kunskap om Idogens verksamhet ger henne utmärkta 

förutsättningar att driva våra projekt vidare i högt tempo 

och på så sätt bygga fortsatt värde i bolaget. 

Jag önskar alla mina kollegor, vår styrelse och våra 

externa samarbetspartner all lycka i framtiden och tackar 

för tre spännande och intensiva år i ett bolag som har 

potential att revolutionera behandlingen av en lång rad 

utmanande medicinska tillstånd.
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Kort om Idogen
Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund.  

Idogen arbetar med att utveckla tolerogena cellterapier 

som har till syfte att motverka att t ex biologiska läke - 

medel, transplanterade organ eller kroppens egna celler 

eller vävnader angrips av patientens egna immunförsvar. 

Benämningen tolerogen kommer av att behandling med 

Idogens cellterapier avser att selektivt kan åstadkomma 

tolerans för ett eller flera utvalda sjukdomsframkallande 

eller immunaktiverande antigen. 

 

När immunsystemet blivit din fiende
Det finns många situationer då kroppens immunförsvar

skadar oss i stället för att skydda oss. Ett exempel är då 

immunförsvaret inaktiverar biologiska läkemedel, som till

exempel vid behandling av blödarsjuka med faktor VIII. 

Ett annat är då immunförsvaret orsakar bortstötning av 

transplanterade organ. En ytterligare situation är vid olika 

autoimmuna sjukdomar som t ex reumatism (reumatoid 

artrit, RA), inflammatoriska tarmsjukdomar, typ 1-diabetes 

och multipel skleros (MS) – sjukdomar där immunsystemet 

bekämpar kroppsegna proteiner eller antigen. 

Idogens utvecklingsprogram
Idogens längst framskridna produktkandidat inom IDO 

8-programmet, ItolDC-028, riktar sig till patienter med 

svår blödarsjuka (hemofili A)  där cirka 30% utvecklat 

hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med 

koagulations faktor VIII (FVIII). Inom IDO T-programmet 

utvecklar bolaget en tolerogen cellterapi för att förhindra 

organavstötning vid transplantation, initialt tänkt att 

användas vid njurtransplantation med levande donator. 

Cellterapin inom IDO T-programmet förväntas förbättra 

transplantatöverlevnaden samt minska behovet av immun-

hämmande läkemedel, vilket minskar risken för cancer och 

infektioner. Ett tredje utvecklingsprogram, som Idogen ser 

som mycket intressant, är behandling av olika typer av svåra 

och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Detta utvecklings-

program benämns IDO AID (Auto Immune Disease).

Vision
Idogens vision är att revolutionera behandlingen av en rad 

sjukdomar och tillstånd där kroppens immunförsvar oönskat 

aktiveras. Bolaget har identifierat ett stort medicinskt 

behov hos patienter som har utvecklar antikroppar mot 

sin behandling med biologiska läkemedel, t.ex. FVIII eller 

terapeutiska antikroppar, organavstötning efter trans-

plantation och för behandling av autoimmuna sjukdomar. 

Idogens ambition är att vara det första bolag som lanserar 

en tolerogen cellterapi med långvarig effekt för behandling 

av patienter med stora medicinska behov.

Affärsidé och målsättning
dogen har för avsikt att fortsätta utveckla bolagets två

första program till kliniskt Proof-of-Concept. För den 

fortsatta kliniska utvecklingen mot marknadsgodkännande 

och kommersiella produkter så kommer olika typer av 

partnerskap eller kommersiella avtal vara en viktig del av 

bolagets väg framåt. Vad gäller autoimmuna sjukdomar har 

bolaget en öppen inställning till olika typer av samarbeten 

kring den typen av indikationer.

Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av, och reaktion mot, vad som är kroppseget respektive främmande.  
De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar vårt immunförsvar (röda) liksom de som känner igen kroppseget  
ska förhindra immunaktivering mot oss själva och skapa tolerans (gröna). Målet med Idogens cellterapi är att omskola immunsystemet  
så att oönskad aktivering av immunsystemet motverkas samtidigt som immunsystemet i övrigt är opåverkat.

Aktiverar – Krig

Omogen dendritcell

Inre organ, vävnader

Tolerant
Virus, bakterie

Fientlig

Effektor T-celler
”krigare”

Regulatoriska T-celler 
”fredsmäklare”

Fred – Tolerans

Läkemedel
Nytt organ

Läkemedel
Nytt organ

Idogens tolerogena cellterapi
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Idogens behandling baseras på dendritiska celler, en typ

av vita blodkroppar som spelar en central roll i immun-

försvaret, 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 dendri-

tiska celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret

mot kroppens egna, friska celler kallas tolerogena.

Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena

dendritiska celler som är programmerade för definierade

molekyler eller antigen.

Teknologiplattformen för Idogens olika terapier gör det 

möjligt att utanför kroppen behandla celler från patientens 

eget blod på ett unikt och patenterat sätt och på så vis ta 

fram patientunika tolerogena dendritiska celler. Därefter 

återförs dessa behandlade celler till patienten. I kroppen 

antas därefter de tolerogena dendritiska cellerna förhindra 

just den oönskade aktiveringen av immunsystemet 

samtidigt som immunsystemet i övrigt inte påverkas.

Idogens teknologi är en plattform för så kallad tolerogen

cellterapi som, genom små förändringar av tillverknings-

processen, kan anpassas för behandling av olika sjukdomar 

och tillstånd.

I juni 2019 meddelade bolaget att man utvecklat en ny och 

ännu effektivare toleransinducerare. Den nyutvecklade 

metoden är en kombination av olika substanser som var 

för sig har begränsad effekt, men som när de kombineras 

ger en synergistisk och kraftfull effekt. Därefter fortskred 

arbetet med att dokumentera denna unika kombination 

av substanser fram till dess att en prioritetsgrundande 

patentansökan kunde lämnas in i december 2019. 

Patentansökan täcker Idogens hela teknologiplattform för 

tolerogen cellterapi. Inlämningen är ett första steg mot 

global täckning och för alla större marknader. Ett år senare, 

i december 2020 lämnades den finala internationella 

ansökan (PCT) in. Vid beviljande ges marknadsexklusivitet 

till och med år 2040.

Bolaget har valt att tillverka cellterapin för den kommande 

kliniska prövningen i samarbete med en extern part 

på hemofilipatienter inom IDO 8-programmet. Sedan 

november 2019 har tillverkningsprocesserna utvecklats 

med Radboud University Medical Center (RUMC) i 

Nijmegen, Nederländerna. RUMC är ett internationellt 

välrenommerat akademiskt centrum med ledande 

kunskap kring dendritceller och därför särskilt lämpat för 

uppskalning av produktionen för Idogens cellterapi. RUMC 

har under hösten 2021 framgångsrikt genomfört såväl 

optimering av tillverkningsprocessen samt uppskalning 

av ItolDC-028 och är därmed redo att starta tillverkningen 

av studiematerial för den kommande fas 1/2a studien på 

hemofilipatienter inom IDO 8-programmet.

Idogens teknologi

Idogens behandling innebär att celler från patientens eget blod utvecklas utanför kroppen till tolerogena dendritiska celler som specifikt 
kan motverka den skadliga förutbestämda immunreaktionen och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Därefter 
återförs dessa programmerade dendritiska som en cellterapi till patienten.

1-3 besök vid lokalt
sjukhus, varannan vecka

Leukaferes vid
lokalt sjukhus

Produktion vid GMP-enhet
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Idogens utvecklingsprogram

Framtid och strategi 
Idogen har som ambition att ingå kommersiella samarbetsavtal baserat på kliniska resultat i respektive projekt.  
Idogen befinner sig nu i klinisk fas med en fas 1/2a-studie godkänd för IDO 8 och bolaget har därför ökat sina  
affärsutvecklingsaktiviteter för framtida samarbeten.

Den metod som utvecklats för 
behandling av blödarsjuka bör, med
mindre justeringar av produktions-
processen, även kunna användas för 
cellterapier inom ytterligare indika-
tioner. Bolaget har därför startat 
preklinisk utveckling av en produkt-
kandidat för njurtransplantation,
ItolDC-01T. Grundprincipen är att 
omskola immunförsvaret att känna 
igen och tolerera det transplanterade 
organet så att det inte attackeras. 
I förlängningen skulle detta kunna 
minska eller helt eliminera behovet av 
dagens ofta livslånga immunosupp-
ressiva behandling med läkemedel 
som hämmar immunförsvarets 
funktion på ett icke selektivt sätt. 
Bolaget bedömer att det finns ett 
stort behov av en långtidsverkande, 
kostnadseffektiva och säkra behand-
lingar som skapar långvarig tolerans 
för det transplanterade organet för att 
minska risken för organavstötning.
Initialt avser Idogen att rikta in sig 
på de patienter som ska genomgå 
njurtransplantation med organ från 
en levande donator. Bolaget är just  
nu i den prekliniska fasen av produkt-
utvecklingen.

Idogen har även initierat ett tredje 
utvecklingsprogram med fokus på 
svåra och sällsynta autoimmuna
sjukdomar, IDO AID. Idogen utvärderar 
därför potentialen för bolagets
teknologi inom en grupp av 
auto-immuna sjukdomar där det 
föreligger ett stort medicinskt behov. 
Patienter med autoimmuna sjukdomar 
behandlas ofta under långa perioder 
med läkemedel som kraftfullt och 
brett trycker ner immunförsvaret. 
Effekten på 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 
avsevärt kunna minska behovet av 
immunhämmande läkemedel med 
förbättringar för patienten som 
resultat. Inom utvecklingsprogrammet 
IDO AID ser Idogen goda möjligheter 
att skapa licenssamarbeten med 
läkemedelsbolag med fokus på 
specifika autoimmuna sjukdomar som 
skulle kunna utvecklas på bolagets 
plattform för tolerogena cellterapier.

IDO 8 är Idogens längst framskridna 
program vars mål är att utveckla en
tolerogen cellterapi för patienter med
svår blödarsjuka (hemofili A). Hemofili
A orsakas av brist på FVIII och 
standardbehandlingen för patienter 
med en allvarlig form av blödarsjuka 
är att behandla med den saknade 
koagulationsfaktorn. Ungefär 30 
procent av patienterna som behandlas 
med FVIII utvecklar dock hämmande 
antikroppar (inhibitorer), vilket gör 
behandlingen verkningslös. Denna 
komplikation kan ofta hanteras genom 
intensifiering av FVIII- behandlingen 
för att inducera tolerans för FVIII, 
vilket innebär frekventa injektioner av 
en hög dos FVIII under sex månader 
och upp till tre år. Tyvärr kvarstår 
dessvärre antikropparna hos ungefär 
en tredjedel av dessa patienter, vilket 
lämnar patienterna utan möjlighet till 
ett fullgott skydd mot blödningar.  
Det är i denna grupp av utsatta 
patienter som Idogens första kliniska 
prövning kommer att prövas. Idogen 
har fått godkänt för att genomföra 
klinisk fas 1/2a-studie för cellterapin 
ItolDC-028 i Sverige och Norge.  
Avsikten är att även inkludera flera 
länder i Europa i denna studie.

När kroppens immunförsvar 
angriper kroppsegna celler 

och vävnader

När kroppens immunförsvar 
angriper faktor VIII, ett  
livsviktigt läkemedel

När kroppens immunförsvar 
angriper ett transplanterat 

organ
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Finansiell information
Finansiell utveckling under andra kvartalet   
1 april- 30 juni 2022

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 159 (1 731) 

TSEK. Ingen avräkning har gjorts av EU stöd under 2022  

då avräkning slutfördes 2021.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -11 157 (-9 541) 

TSEK, vilket är en minskning med -1 643 TSEK jämfört med 

samma kvartal föregående år. 

Ingen avräkning av EU stöd har gett ett lägre positivt 

bidrag med 1 731 TSEK medan kostnaderna har ökat  

med 71 TSEK. 

Kvartalets resultat

Kvartalets resultat uppgick till -11 196 (-9 604) TSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,53) SEK.

Likviditet och kassaflöde

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  

till -10 172 (-6 135) TSEK. 

•  Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick  

till -1 640 (-0) TSEK. 

•  Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick  

till 125 (191) TSEK.

•  Kvartalets kassaflöde uppgick till -11 687 (-5 944) TSEK. 

•  Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel  

till 26 941 (30 621) TSEK.

Finansiell utveckling under perioden   
1 januari – 30 juni 2022

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 159  

(3 409) TSEK.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -21 869 

(-20 164) TSEK, vilket är en förändring med -1 705 TSEK 

jämfört med samma period föregående år. 

Avräkningen av EU stöd och övriga mindre stöd har gett ett 

negativt bidrag med -3 409 TSEK medan kostnaderna har 

minskat med 1 545 TSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till –21 888 (-20 135) TSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-1,10) SEK.

Likviditet och kassaflöde

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  

till -28 232 (-16 087) TSEK. 

•  Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick  

till -1 641 (-510) TSEK. 

•  Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick  

till 41 254 (177) TSEK.

•  Periodens kassaflöde uppgick till 11 381  

(-16 420) TSEK. 

•  Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel  

till 26 941 (30 621) TSEK.

Horizon 2020
Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,86 MEUR 

(drygt 29 MSEK) från Horizon 2020, EU:s ramprogram 

för forskning och innovation, för utveckling av bolagets 

tolerogena cellterapi med inriktning på behandling av 

svårt blödarsjuka patienter där hämmande antikroppar mot 

Faktor VIII uppstått under behandlingen. 

Resterande belopp (0,43 MEUR – cirka 4,5 MSEK) 

förväntas betalas ut under 2022. Slutrapportering har 

lämnats in till EU under kvartalet.

Hela Horizon anslaget har resultatavräknats under 2021.

Investeringar
Idogen har investerat i laboratorieutrustning liksom 

föregående år. Investeringarna uppgår till 1,6 MSEK  

(0,5) i perioden. 

Personal och organisation
Antalet anställda per den 30 juni uppgick till 10. 

Idogens organisation innefattar all den kompetens och 

erfarenhet som är nödvändig för att driva bolaget i kombi-

nation med nära samarbeten med ett antal nyckelkonsulter 

inom patent, preklinisk- och klinisk utveckling, cellterapi-

nätverk, farmaceutisk utveckling, regulatorisk expertis för 

tillverkning och dokumentation, kvalitetssäkring, finans 

samt affärsjuridik.

Nyemission i januari
Extra bolagsstämma hölls 20 januari 2022 för godkän-

nande av styrelsens förslag om en företrädes emission  

av Units som innehöll 3 aktier och 6 teckningsoptioner  

för 3,06 SEK/unit. Varje befintlig aktie fick 5 uniträtter.  

7 uniträtter gav rätten att teckna en Unit. 

Företrädesemissionen var garanterad till 100 %.  
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Teckning skedde 27 januari till 10 februari. Emissionen gav 

netto 41 MSEK efter kostnader. 

TO 5 noteras separat. Tre teckningsoptioner ger rätten att 

teckna en ny aktie för 80 % av den volymvägda genom-

snittskursen 29 aug – 9 sep dock lägst 0,77 SEK och 

1,28 SEK per aktie. Teckning sker 15-29 september 2021. 

Maximalt kan Idogen tillföras netto ca 40,5 MSEK. 

Årsstämma 2022
Årsstämma hölls 4 maj 2022. 

Styrelsen med Agneta Edberg, ordförande, Leif G Salford, 

Sharon Longhurst, Christina Herder och Lennart Svensson 

 omvaldes. Deloitte AB med påskrivande revisor Maria 

Ekelund omvaldes.

Justering gjordes av bolagsordningen och maximala  

antalet aktier höjdes till 290 000 000 st. 

Stämman gav också styrelsen mandat att genomföra  

en riktad emission om max 18 126 801 aktier (20 % av 

befintliga aktier).

Stämman beslutade om en sänkning av aktiekapitalet till  

5 075 504 SEK. Överskjutande aktiekapital överförs till  

fria reserver. Kvotvärdet minskar från 0,70 SEK/aktie till 

0,07 SEK/aktie.

Stämman beslutade också om ett flerårigt optionsprogram 

för ledning och övrig personal. Totalt utfärdades 2 175 000 

optioner till 10 anställda och konsulter för teckning av nya 

aktier i juni 2025 till en kurs av 0,60 kr/aktie. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Det finns, utöver generell osäkerhet relaterad till forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet, Coronapandemin, 

rekrytering av patienter till kliniska studier 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 årsredovis-

ningen för 2021 (sidan 49-53).

Eget kapital
Eget kapital har påverkats av nyemissionen och resultatet 

under perioden. Eget kapital uppgick per den 30 juni till 

30,4 MSEK (20,7). 

Aktien och teckningsoptioner
Idogen aktien som varit noterad på Spotlight sedan juni 

2015 flyttade per 4 juni 2020 till Nasdaq First North 

Growth Market.

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal 

aktier för perioden uppgår för rapportperioden till -0,38 

SEK (-1,10). Idogen hade per slutet av juni 2022 cirka 4 000 

aktieägare. Antalet aktier uppgick till 72 507 205 aktier 

(föregående år 23 745 475).  

Tre optionsprogram finns för ledningen. Optionsprogram 

2020/2023 med 250 000 optioner för teckning vid 

en börskurs om 8,90 SEK/aktie samt optionsprogram 

2021/2024 med 455 000 optioner för teckning vid en 

börskurs om 5,90 SEK/aktie. 

Efter omräkning som skett efter företrädesemissionen 

ger varje tidigare option rätt att teckna 1,024 aktier med 

teckningskurserna 8,69 respektive 5,65 SEK/aktie.

I kvartalet har ett tredje optionsprogram lanserats. 

Optionsprogram 2022/2025 med 1 940 000 optioner  

för teckning vid en börskurs om 0,60 SEK/aktie.

Namn Antal aktier

Andel av  

röster/kapital (%)

Avanza Pension AB 6 921 135 9,6

Nordnet Pension AB 5 306 511 7,3

Balticum Invest AB 1 547 826 2,1

Semelin Kapitaliförvaltning  1 435 325 2,0

Niklas Wallet 1 406 169 2,0

Övriga 55 890 239 77,1

Totalt 72 507 205 100,0
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Teckningsoption to5
I samband med nyemissionen i februari 2022 emitterade 

Idogen 98 873 460 TO5 som ingick i units.

Tre teckningsoptioner (TO5) berättigar till teckning av en 

(1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande åttio 

(80) procent av den volymvägda genomsnittskursen för 

Bolagets aktie under perioden från och med den 29 augusti 

2022 till och med den 9 september 2022. Lägsta kurs  

är 0,77 SEK och högsta 1,28 SEK/aktie. Teckning sker  

15 september till 29 september.

Antalet aktier kan öka med högst 32 957 820 aktier till  

105 465 025 aktier. 

Aktiekapitalet i Idogen kan öka med 23 070 474,00 SEK  

till 73 825 517,50 SEK.

Transaktioner med närstående 
Styrelseordföranden Agneta Edberg har utöver sitt arbete i 

styrelsen erhållit ersättning för konsulttjänster relaterade 

till styrelsearbete i olika CAMP-projekt. Den totala 

ersättningen för konsulttjänsterna uppgick i perioden till 

44 KSEK (föregående år 19 KSEK).

Styrelseledamoten Christina Herder har erhållit ersättning 

för konsultarbete kring affärsutveckling för 21 KSEK 

(föregående år 0 KSEK).

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor. 

Händelser efter periodens slut 
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 

periodens slut som påverkar delårsbokslutet. 

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 för 

2021 sid 59-60. Någon ändring av dessa har inte gjorts.

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte föremål för översiktlig granskning 

av bolagets revisor.

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 25 augusti 2022

Agneta Edberg, Ordförande  

Christina Herder Sharon Longhurst

Leif G. Salford Lennart Svensson 

Anders Karlsson, verkställande direktör
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Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)

2022
3 mån

apr-jun

2021
3 mån

apr-jun

2022
6 mån

jan-jun

2021
6 mån

jan-jun

2021
12 mån

jan-dec

Nettoomsättning - - - - -

Övriga rörelseintäkter 159 1 731 159 3 409 13 915

Summa intäkter 159 1 731 159 3 409 13 915

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -7 511 -7 563 -15 171 -16 720 -38 828

Personalkostnader -3 546 -3 324 -6 343 -6 148 -12 633

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -259 -357 -514 -705 -1 418

Summa rörelsekostnader -11 315 -11 244 -22 028 -23 573 -52 880

Rörelseresultat -11 157 -9 541 -21 869 -20 164 -38 965

Ränteintäkter och liknande resultatposter -8 -83 12 40 296

Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -8 -31 -11 -186

Resultat före skatt -11 196 -9 604 -21 888 -20 135 -38 965

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -11 196 -9 604 -21 888 -20 135 -38 965

Övrigt totalresultat i sammandrag

Belopp i KSEK

PERIODENS RESULTAT -11 196 -9 604 -21 888 -20 135 -38 965

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -11 196 -9 604 -21 888 -20 135 -38 965
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Rapport över balansräkning i sammandrag

(Belopp i TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Aktier 1

Summa materiella anläggningstillgångar 1

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet - 355 51

Inventarier, verktyg och installationer 2 337 1 569 1 161

Summa materiella anläggningstillgångar 2 337 1 924 1 211

Summa anläggningstillgångar 2 338 1 924 1 211

Övriga fordringar 1 433 1 069 1 266

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 349 621 5 031

Kassa och bank 26 941 30 621 15 560

Summa omsättningstillgångar 33 723 32 311 21 858

SUMMA TILLGÅNGAR 36 061 34 235 23 069

 

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 076 12 770 16 149

Summa bundet eget kapital 5 076 12 770 16 149

Fritt eget kapital

Överkursfond 47 166 76 744 82 408

Balanserat resultat - -48 716 -48 716

Årets resultat -21 888 -20 135 -38 854

Summa fritt eget kapital 25 278 7 893 -5 163

Summa eget kapital 30 354 20 663 10 986

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 413 2 229 1 924

Övriga skulder 140 328 340

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 154 11 015 9 819

Summa kortfristiga skulder 5 707 13 572 12 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 061 34 235 23 069
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Rapporter över förändring i eget kapital i sammandrag

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat 
Årets  

resultat
Summa eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 12 770 76 567 -21 894 -26 822 40 621

Resultatdisposition enligt årsstämma - - -26 822 26 822 - 

Kapitalanskaffningsutgifter -14 -14

Periodens resultat - - - -10 531 -10 531

Utgående balans per 31 mars 2021 12 770 76 567 -48 716 -10 531 30 076

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat 
Årets  

resultat
Summa eget  

kapital

Ingående balans per 1 april 2021 12 770 76 567 -48 716 -10 531 30 076

Nyemission - 191 - 191

Periodens resultat - - - -9 604 -9 604

Utgående balans per 30 juni 2021 12 770 76 744 -48 716 -20 135 20 663

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 juli 2021 12 770 76 567 -48 716 -20 135 20 663

Nyemission 3379 6 565 - 9 944

Kapitalanskaffningsutgifter -901 -901

Periodens resultat - - - -18 720 -18 720

Utgående balans per 31 december 2021 16 149 82 408 -48 716 -38 854 10 986

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2022 16 149 82 408 -48 716 -38 854 10 986

Resultatdisposition enligt förslag till årsstämma -87 570 48 716 38 854 -

Nyemission 34 606 15 820 50 426

Kapitalanskaffningsutgifter -9 297 -9 297

Periodens resultat - - - -10 692 -10 692

Utgående balans per 31 mars 2022 50 755 1 361 - -10 692 41 424

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 april  2022 50 755 1 361 - -10 692 41 424

Nedsättning av aktiekapital -45 679 45 679 - -

Nyemission - 150 150

Kapitalanskaffningsutgifter -25 -25

Periodens resultat - - - -11 196 -11 196

Utgående balans per 30 juni 2022 5 076 47 166 - -21 888 30 354

 



Idogen AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 202214

(Belopp i TSEK)

2022
3 mån

apr-jun

2021
3 mån

apr-jun

2022
6 mån 

jan-jun

2021
6 mån

jan-jun

2021
12 mån

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -11 157 -9 514 -21 869 -20 164 -38 965

Återföring av avskrivningar 259 357 514 705 1 418

Erhållen ränta -8 -83 12 40 296

Erlagd ränta -31 -8 -31 -11 -186

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 937 -9 248 -21 373 -19 430 -37 436

 

Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och upplupna intäkter -301 188 -485 -8 -4 615

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 442 -242 489 641 336

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder 624 3 166 -6 863 2710 1 525

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 172 -6 135 -28 232 -16 087 -40 190

 

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar - - -1 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 640 - -1 640 -510 -510

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 640 - -1 641 -510 -510

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 125 191 41 254 177 9 220

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 125 191 41 254 177 9 220

 

Periodens kassaflöde -11 687 -5 944 11 381 -16 420 -31 480

Likvida medel vid periodens början 38 629 36 565 15 560 47 041 47 041

Likvida medel vid periodens slut 26 941 30 621 26 941 30 621 15 560

Rapport över kassaflöden i sammandrag

Upplysningar om aktier Antal aktier

Antal vid årets ingång 72 507 205

Antal per 2022-06-30 72 507 205

Antal optioner per 2022-06-30 101 518 460

Totalt antal aktier efter konvertering av optioner 107 930 025

Det finns 98 873 460 teckningsoption TO5 och för teckning av en aktie krävs 3 optioner.
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Nyckeltal

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
2022

3 mån
apr-jun

2021
3 mån

apr-jun

2022
6 mån

jan-jun

2021
6 mån

jan-jun

2021
12 mån

jan-dec

Rörelsekapital 28 016 18 738 28 016 18 738 9 775

Kassalikviditet, % 591 238 591 238 181

Soliditet, % 84 60 84 60 48

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,15 -0,53 -0,38 -1,10 -2,02

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,15 -0,53 -0,38 -1.10 -2,02

Genomsnittligt antal aktier 72 507 205 18 243 308 57 785 125 18 243 308 19 274 867

Genomsnittligt antal optioner 99 596 086 9 371 654 70 819 636 9 371 654 9 723 279

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 före utspädning  

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier

Antalet aktier i genomsnitt räknat från dag när emission är registrerad.

Genomsnittligt antal optioner  

Antalet optioner i genomsnitt räknat från dag när beslut är registrerat.  

Tre TO5 optioner kan teckna en ny aktie.
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-september . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 februari 2023

 
Vid frågor vänligen kontakta:
Anders Karlsson, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 709 18 00 10

E-post: anders.karlsson@idogen.com

 
Adress:
Idogen AB

Medicon Village

Scheelevägen 2

223 81 Lund

This information is also available in English.  

The English text is an unofficial translation of the original Swedish text.

In case of any discrepancies between the Swedish text and the English

translation, the Swedish text shall prevail.
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När immunsystemet blivit din fiende
Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska  

läkemedel, transplanterade organ, kroppens egna celler eller 

vävnad angrips av patientens immunförsvar.


