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Idogen AB Delårsrapport
1 januari – 30 september 2022

Tredje kvartalet (juli-september 2022)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (7 171) TSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till -14 343 (-5 249) TSEK.

• Kvartalets resultat uppgick till -14 398 (-5 191) TSEK.

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-9 879 (-9 029) TSEK.

•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,20 

(-0,28) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick 

till -0,20 (-0,28) SEK.

Perioden (januari – september 2022)
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 159 (10 580) TSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till -36 212 (-25 413) TSEK.

• Periodens resultat uppgick till -36 286 (-25 326) TSEK.

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

–38 111 (-25 116) TSEK.

•  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,58 

(-1,39) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick 

till -0,58 SEK (-1,39).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
•  Idogen samlar vetenskapliga rådgivare vid den  

vetenskapliga konferensen ISTH 2022 i London.

•  Idogen har erhållit godkännande av regionala etik - 

kommittéen för att genomföra klinisk fas I/IIa-studie inom 

IDO 8-programmet för blödarsjuka vid Oslo Universitets-

sjukhus.

•  En extra bolagsstämma 6 sep väljer Joakim Söderström 

till ny styrelseordförande och Niklas Wallet till ny 

ledamot.

•  Christina Herder utses till tf VD efter Anders Karlsson. 

Väsentliga händelser under perioden
•  Idogen lämnar in ansökan om klinisk prövning med IDO 8 

till norska läkemedelsverket, NoMA.

•  Idogen presenterar bolagets tolerogena cellterapi-

plattform 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.

•  Idogen stärker organisationen med nyckelkompetenser 

inför klinisk utvecklingsfas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
•  Första patient i IDO 8 studien inkluderas i Norge

•  Styrelsen beslutar att ytterligare intensifiera sitt fokus 

på IDO 8-programmet och att göra tillfälligt uppehåll i 

IDO T och IDO AID programmen i kombination med andra 

effektiviseringar gör att bolaget kraftigt kan sänka de 

löpande kostnaderna. 

•  Utnyttjande av teckningsoptioner ger 280 TSEK  

före kostnader.

•  Agneta Edberg utses till ny styrelseordförande i  

Idogen med anledning av förändringar i styrelsen.

•  Styrelsen föreslår en företrädesemission om  

drygt 38 MSEK.

•  Styrelsen kallar till extra bolagsstämma 13 december.

•  Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter 

periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
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Övriga rörelseintäkter 0 7 171 159 10 580 13 915

Rörelsens kostnader -14 343 -12 419 -36 371 -35 993 -52 880

Rörelseresultat -14 343 -5 249 -36 212 -25 413 -38 965

Periodens resultat efter finansnetto -14 398 -5 191 -36 286 -25 326 -38 854

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 879 -9 029 -38 111 -25 116 -40 190

Resultat och kassaflöde i sammandrag
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VD har ordet
Efter att ha arbetat i Idogens styrelserum i mer än fem år, 

är jag nu stolt över att ha en operativ roll som tillförordnad 

VD sedan den 1 september. Bolaget befinner sig just nu på 

en mycket spännande transformationsresa och det känns 

mycket roligt att få möjligheten att ha det operationella 

ledarskapet under denna resa.

I mitten av oktober inkluderades den första patienten i vår 

fas1/2a-studie med vår första cellterapi, ItolDC-028, inom 

ramen för IDO 8-programmet, ”Toler8”. Det är bolagets 

hittills viktigaste milstolpe. Denna tolerogena cellterapi 

möter ett viktigt medicinskt behov hos blödarsjuka 

patienter av typ hemofili A som har utvecklat neutralise-

rande antikroppar, s k ”inhibitorer”. Den första patienten har 

inkluderats vid Oslo Universitetssjukhus.

Studien, i detta vårt första utvecklingsprogram, har nu 

möjlighet att kliniskt validera hela vår teknologi och visa 

s k ”Proof-of-Concept” för hela vår plattform. Syftet är 

främst att påvisa säkerhet, tolerabilitet för vår behandling 

men den har även möjligheten att ge signaler på att vår 

cellterapi har den önskade kliniska effekten. Vi kommer att 

kunna rapportera resultaten med jämna mellanrum från 

studien, då det är en s k ”öppen” studie, dvs vi har ingen 

jämförelsearm.

Att ta steget in i kliniska fas, som är en så viktig milstolpe 

för bolaget, har även varit startskottet för en mer fokuserad 

strategi med tydlig prioritet för vårt spjutspetsprogram, 

IDO 8, och den första framtagna cellterapin ItolDC-028. 

De två programmen IDO T och IDO AID, som ligger tidigare 

i utvecklingsfas har därför pausats i väntan på klinisk 

validering inom IDO 8-programmet. Vi har därmed ökat vår 

kostnadseffektivitet genom att drastiskt minska på våra 

fasta kostnader och prioritera vår kliniska studie. Detta har 

även medfört en del organisationsförändringar med ett 

minskat antal anställda.

Men det är viktigt att påpeka att potentialen och därmed 

intresset av vår teknologiplattform inom en rad andra 

användningsområden kvarstår, både inom transplantation 

och autoimmuna sjukdomar.

Att vara i klinik och få data från behandlade patienter 

möjliggör också en mer fokuserad dialog med potentiella 

partners.

Under perioden har vi även fått slutbetalningen för vårt 

EU-stöd som vi belönades med 2017 i stark konkurrens. 

Projektet har löpande avrapporterats och slutredovisades 

i somras. Vi har nu återigen möjligheten att ansöka om 

bidrag från andra EU program under 2023.

För att kunna driva utvecklingsprogrammet för IDO 8 

vidare, så behövs ytterligare finansiering. Vi har därför 

startat med en kapital anskaffning som kan ge upp till drygt 

38 MSEK netto efter kostnader.  Vi hoppas att befintliga 

och nya aktieägare vill medverka i vårt program där det 

finns ett stort medicinskt behov bland patienter.

Sist, men inte minst så är det glädjande att vi även har 

publicerat vår första artikel om vår nya cellterapi. Under 

perioden har ett ”Letter-to-the-Editor” om vår cellterapi 

inom blödarsjuka blivit publicerat online i den framstående 

vetenskapliga tidskriften Haemophilia. Arbetet med våra 

kliniska experter inför artikeln visar även på att det finns en 

större marknadspotential för vår ItolDC-028 cellterapi.  

Vi arbetar med att denna vår första publikation ska följas 

av flera vetenskapliga artiklar inom kort.

Nu går bolaget in i en ny era och behöver öka vår synlighet 

och närvaro på vetenskapliga och kliniska konferenser som 

ett led i vår utvecklingsstrategi.

Vi har en mycket spännande framtid framför oss!

Christina Herder

Tf VD
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När kroppens immunförsvar angriper faktor VIII, 
ett livsviktigt läkemedel

IDO 8 – Idogens kliniska program 

IDO T och IDO AID – Idogens prekliniska möjligheter 

Syftet med IDO 8-programmet är att utveckla en tolerogen 

cellterapi för patienter med blödarsjuka som har utvecklat 

antikroppar mot sin ordinarie subsitutionsbehandling med 

faktor VIII. Den första patienten i Idogens kliniska studie med 

cellterapin ItolDc-028 inkluderades den 13 oktober 2022. 

Studien är planerad att rekrytera totalt nio patienter och kan 

komma att genomföras i upp till fem olika länder, både inom 

och utanför EU. Dessa patienter har ett stort medicinskt 

behov och behandlingen baseras på en väldefinierad 

antigen (faktor VIII), vilket gör att det tekniskt sett finns 

goda möjligheter att utveckla en framgångsrik behandling. 

Idogens behandling har potential att möjliggöra att patienten 

kan återgå till behandling med faktor VIII. 

Hemofili A är en ovanlig sjukdom och Idogen har erhållit 

särläkemedelsstatus (orphan drug designation) för behand-

lingen i Europa.

Patientens egna celler används för att tillverka cellbehand-

lingen. Prekursorceller från patienten behandlas med tre 

olika substanser, Idogens toleransinducerare, för att skapa 

en tolerogen dendritcell. Därefter introduceras cellerna 

för det antigen som är specifikt för den oönskade immuno-

logiska reaktionen. 

Bolaget har ett samarbetsavtal med Radboud University 

Medical Center (RUMC) i Nederländerna för tillverkningen 

av Bolagets cellterapi enligt god tillverkningssed. RUMC har 

20 års erfarenhet av tillverkning av cellterapi baserad just 

på dendritiska celler. Efter tillverkning skickas behandlingen 

tillbaka till sjukhuset för att administreras till patienten som 

en intravenös injektion.

Idogens plattformsteknologi förväntas kunna användas 

inom ytterligare områden. Ett exempel är IDO T, där 

syftet är att utveckla en cellterapi för patienter som ska 

njurtransplanteras. Avsikten är att ”lära” immunförsvaret 

att känna igen och tolerera det nya, transplanterade 

organet så att det inte stöts bort. Det ska kunna minska 

eller helt eliminera behovet av dagens ofta livslånga 

behandling med immunosuppressiva läkemedel som  icke 

selektivt hämmar immunförsvaret och därmed ger upphov 

till oönskade bieffekter.
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Ett annat exempel är IDO AID, där Bolagets teknologi skulle 

kunna användas inom en grupp av autoimmuna sjukdomar, 

med ett stort medicinskt behov. Idogens cellterapi har 

potential att bättre kunna behandla orsaken till den 

autoimmuna sjukdomen.

Både IDO T och IDO AID har tillfälligt pausats i utveck-

lingen, då Bolaget valt att fokusera på IDO 8 i klinisk fas.
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Kort om Idogen
Idogen är ett svenskt bioteknikbolag baserat i Lund. Idogen 

arbetar med att utveckla tolerogena cellterapier i syfte att 

motverka att t ex biologiska läkemedel, transplanterade 

organ eller kroppens egna celler eller vävnader angrips av 

patientens egna immunförsvar. Benämningen tolerogen 

kommer av att behandling med Idogens cellterapier har 

som mål att selektivt kunna åstadkomma tolerans för ett 

eller flera utvalda sjukdomsframkallande eller immun-

aktiverande antigen. 

Idogens vision är att revolutionera behandlingen av en 

rad sjukdomar och tillstånd där kroppens immunförsvar 

oönskat aktiveras. Bolaget har identifierat stora medicinska 

behov hos patienter som har utvecklar antikroppar mot 

sin läkemedelsbehandling med biologiska läkemedel, 

t.ex. FVIII eller terapeutiska antikroppar, organavstötning 

efter transplantation och för behandling av autoimmuna 

sjukdomar. Idogens ambition är att vara det första bolag 

som har utvecklat en tolerogen cellterapi med långvarig 

effekt för behandling av patienter med stora medicinska 

behov.

Idogens affärsidé för IDO 8 är att ingå samarbetsavtal,  

till exempel licensavtal eller motsvarande, med större 

läkemedelsbolag, baserat på de kliniska resultat som 

kommer att erhållas i den nu pågående studien. Avsikten 

är att det kommer att vara licenstagaren som kommer att 

stå för den slutliga delen av utveckling samt marknads-

lansering. För de prekliniska programmen, IDO T och  

IDO AID avser Bolaget kontinuerligt att granska och 

utvärdera olika möjliga sätt att med dessa program kunna 

skapa bästa möjliga värde för patienter och aktieägare.

Idogens koncept bygger på att utveckla innovativa 

cellterapier som baseras på tolerogena dendritiska, en 

typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i vårt 

immunförsvar, då det är dessa celler som 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 t ex våra egna celler. De dendritiska celler som 

förhindrar aktivering av immunförsvaret mot kroppens 

egna, friska celler kallas tolerogena. 

Bolaget behandlar celler från patientens eget blod 

utanför kroppen på ett unikt och patenterat sätt och på 

så vis ta fram patientunika tolerogena dendritiska celler. 

Därefter återförs de behandlade cellerna till patienten, 

där de tolerogena dendritiska cellerna ska förhindra just 

den oönskade aktiveringen av immunsystemet utan att 

påverkas i övrigt. Idogens teknologiplatform och ska 

genom små förändringar i tillverkningsprocessen, kunna 

anpassas för behandling av olika sjukdomar och tillstånd. 

Själva behandlingsmetoden är baserad på en kombination 

av tre olika substanser som var för sig har begränsad 

effekt, men som tillsammans ger en synergistisk och 

kraftfull inducerande effekt. En första patentansökan  

för hela plattformen lämnades in i december 2019.  

Ett år senare, i december 2020 lämnades den finala 

internationella ansökan (PCT) in. Vid beviljande ges 

marknadsexklusivitet till och med år 2040. Det finns  

även möjlighet till patentförlängningar i vissa territorier 

under vissa villkor.

Själva tillverkningen av cellterapin i den pågående 

kliniska prövningen görs av Bolagets samarbetspartner, 

Radboud University Medical Center (RUMC) i Nijmegen, 

Nederländerna. RUMC är ett internationellt välrenommerat 

akademiskt centrum med världsledande kunskap om 

dendritiska celler.

Idogens teknologi

PROGRAM CELLTERAPI INDIKATION Forskning Preklinisk fas GMP 
tillverkning

Regulatoriskt 
godkännande Fas 1/2a Pivotal 

Fas 2b/3

IDO 8 ItolDC-028 Blödarsjuka typ A 
med inhibitorer

IDO T ItolDC-01T Njurtransplantation 
med levande donator

IDO AID Olika Autoimmun sjukdom
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Finansiell information

Finansiell utveckling under tredje  
kvartalet 1 juli – 30 september 2022 

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för kvartalet uppgick till 0 (7 171) 

TSEK. Ingen avräkning har gjorts av EU stöd under 2022  

då avräkning slutfördes 2021.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14 343 (-5 429) 

TSEK, vilket är en minskning med -8 914 TSEK jämfört med 

samma kvartal föregående år. 

Ingen avräkning av EU stöd har gett ett lägre positivt 

bidrag med 7 171 TSEK medan kostnaderna har ökat med  

1 924 TSEK. 

Kvartalets resultat

Kvartalets resultat uppgick till -14 398 (-5 191) TSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,28) SEK.

Likviditet och kassaflöde

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  

 till -9 879 (-9 029) TSEK. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

 till 0 (0) TSEK. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

 till -322 (-24) TSEK.

• Kvartalets kassaflöde uppgick till -10 201 (-9 053) TSEK. 

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel 

 till 16 740 (21 568) TSEK.

Finansiell utveckling under perioden  
1 januari – 30 september 2022

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 159  

(10 580) TSEK. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -36 212 (-25 413) 

TSEK, vilket är en förändring med -10 799 TSEK jämfört 

med samma period föregående år. 

Avräkningen av EU stöd och övriga mindre stöd har gett ett 

negativt bidrag med -10 421 TSEK medan kostnaderna har 

ökat med 378 TSEK. 

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till –36 286 (-25 326) TSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-1,39) SEK.

Likviditet och kassaflöde

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

 till -38 111 (-25 116) TSEK. 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick  

 till -1 641 (-510) TSEK. 

• Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

 till 40 932 (153) TSEK.

• Periodens kassaflöde uppgick till 1 180 (-25 473) TSEK. 

• Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel 

 till 16 740 (21 568) 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. 

Av resterande belopp (0,43 MEUR – cirka 4,7 MSEK) har  

3 MSEK utbetalats i kvartalet och resterande del har 

betalats ut i oktober. 

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 september 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. Företrädes-

emissionen var garanterad till 100 %. Emissionen gav netto 

41 MSEK efter kostnader. I september gav TO 5 rätten att 

teckna en aktier för 0,77 SEK/aktie.
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Genom nyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget 

280 TSEK före emissionskostnader. Det totala antalet 

aktier i Idogen ökar med 364 128, från 72 507 205 till  

72 871 333. Aktiekapitalet i Idogen ökar med 25 488,96 

SEK, från 5 075 504,35 SEK till 5 100 993,31 SEK.

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 kan upp till 2 175 000  

optioner utfärdadas till 10 anställda och konsulter för 

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

Byte av VD   
Idogens VD Anders Karlsson sade upp sig i augusti för att 

tillträda en befattning som VD i ett annat bolag. Styrelsen 

utsåg Christina Herder till tf VD. Christina Herder har suttit 

fem år i styrelsen och har en gedigen bakgrund inom 

klinisk utveckling och affärsutveckling.

Extra stämma 2022  
Efter dialog med nya storägare inbjöd styrelsen till en 

extra stämma hölls som 6 september 2022 i Lund. 

Till nya styrelseledamöter valdes Joakim Söderström och 

Niklas Wallett efter Leif G Salford och Lennart Svensson. 

Joakim Söderström valdes till ny styrelseordförande efter 

Agneta Edberg som kvarstår som ledamot. 

Agneta Edberg ny styrelseordförande  
I november uteses Agneta Edberg till ny styrelse-

ordförande med anledning av att den nuvarande styrelse-

ordföranden, Joakim Söderström, har begärt utträde ur 

styrelsen på egen begäran då han har accepterat en ny 

befattning som är oförenlig med att vara aktiv i styrelsen  

i ett noterat aktiebolag. Därtill har även Niklas Wallett, som 

valdes in i styrelsen samtidigt som Joakim Söderström, 

begärt utträde ur styrelsen på egen begäran. 

Nyemission och extra stämma
I november beslutar styrelse att föreslå en företrädes-

emission om drygt 38 MSEK ,efter kostnader, för finans-

iering av den kliniska studien för IDO 8. För en gammal 

aktie erbjuds aktieägarna att teckna tre nya aktier för 0,20 

SEK per aktie. Teckningstiden är 20 december till 6 januari.

Kallelse görs till extra bolagsstämma 13 december i Lund 

kl 14.00 i konferensrum Collaboraction Scheeletorget 1 i 

Lund för godkännande av emissionen. 

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 september 

till 15,6 MSEK (15,4).  

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 -0,58 

SEK (-1,39).

Idogen hade per slutet av september 2022 cirka 4 000 

aktieägare. Antalet aktier uppgick till 72 507 205 aktier 

(föregående år 18 243 308).  Teckning av TO5 tillförde 

364 128 aktier och registrerades 4 okt (efter periodens 

stängning).

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.
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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 november 2022

Agneta Edberg

Ordförande  

Sharon Longhurst  Christina Herder

 Ledamot och verkställande direktör

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 29 KSEK).

Styrelseledamoten Christina Herder har erhållit ersättning 

för konsultarbete om  153 KSEK (föregående år 0 KSEK) för 

arbete med affärsutveckling och som tf VD i augusti. 

Christina Herder anställdes som tf VD från 1 september 

med 75 % tjänstgöring. Under tiden som anställd i bolaget 

pausas styrelsearvode.

Prissättningen har skett på marknadsmässiga villkor. 

Händelser efter periodens slut 
Efter periodens slut beslutar styrelsen att ytterligare 

intensifiera sitt fokus på IDO 8-programmet

Vidare beslutar styrelsen att göra tillfälligt uppehåll i 

IDO T och IDO AID programmen i kombination med andra 

effektiviseringar gör att bolaget kraftigt kan sänka de 

löpande kostnaderna. 

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.

 

Namn Antal aktier

Andel av  

röster/kapital (%)

Avanza Pension AB 8 125 312 11,2

Joakim Söderström 2 700 000 3,7

Peter Thurner 1 600 000 2,2

Balticum Invest AB 1 547 826 2,1

Anders Johansson 1 500 000 2,1

Övriga 57 034 067 78,7

Totalt 72 507 205 100,0
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Rapporter över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)

2022
3 mån

jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån

jan-sep

2021
9 mån

jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

Nettoomsättning - - - - -

Övriga rörelseintäkter - 7 171 159 10 580 13 915

Summa intäkter - 7 171 159 10 580 13 915

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -10 958 -9 321 -26 129 -26 042 -38 828

Personalkostnader -3 099 -2 742 -9 442 -8 889 -12 633

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -286 -357 -801 -1 062 -1 418

Summa rörelsekostnader -14 343 -12 419 -36 371 -35 993 -52 880

Rörelseresultat -14 343 -5 249 -36 212 -25 413 -38 965

Ränteintäkter och liknande resultatposter -1 67 11 107 296

Räntekostnader och liknande resultatposter -54 -10 -85 -21 -186

Resultat före skatt -14 398 -5 191 -36 286 -25 326 -38 965

Skatt - - - - -

PERIODENS RESULTAT -14 398 -5 191 -36 286 -25 326 -38 965

Övrigt totalresultat i sammandrag

Belopp i KSEK

PERIODENS RESULTAT -14 398 -5 191 -36 286 -25 326 -38 965

ÖVRIGT TOTALRESULTAT - - - - -

PERIODENS TOTALRESULTAT -14 398 -5 191 -36 286 -25 326 -38 965
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Rapport över balansräkning i sammandrag

(Belopp i TSEK) 2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Aktier 1

Summa materiella anläggningstillgångar 1

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet - 203 51

Inventarier, verktyg och installationer 2 050 1 365 1 161

Summa materiella anläggningstillgångar 2 050 1 568 1 211

Summa anläggningstillgångar 2 051 1 568 1 211

Övriga fordringar 898 1 020 1 266

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 192 589 5 031

Kassa och bank 16 740 21 568 15 560

Summa omsättningstillgångar 19 830 23 177 21 858

SUMMA TILLGÅNGAR 21 881 24 745 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 46 843 76 720 82 408

Balanserat resultat - -48 716 -48 716

Årets resultat -36 286 -25 326 -38 854

Summa fritt eget kapital 10 557 2 678 -5 163

Summa eget kapital 15 633 15 448 10 986

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 120 2 262 1 924

Övriga skulder 297 643 340

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 832 6 391 9 819

Summa kortfristiga skulder 6 249 9 296 12 083

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 881 24 745 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 - 

Nyemission - 191 - 191

Kapitalanskaffningsutgifter -14 -14

Periodens resultat - - - -20 135 -20 135

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 76 744 -48 716 -20 135 20 663

Kapitalanskaffningsutgifter -24 -24

Periodens resultat - - - -5 191 -5 191

Utgående balans per 30 september 2021 12 770 76 720 -48 716 -25 326 15 448

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 oktober 2021 12 770 76 720 -48 716 -25 326 15 448

Nyemission 3379 6 565 - 9 944

Kapitalanskaffningsutgifter -877 -877

Periodens resultat - - - -13 528 -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 -

Nedsättning av aktiekapital -45 679 45 679 - -

Nyemission 34 606 15 970 50 726

Kapitalanskaffningsutgifter -9 322 -9 322

Periodens resultat - - - -21 888 -21 888

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

(Belopp i TSEK)
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond
Balanserat 

resultat
Årets  

resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 juli 2022 5 076 47 166 - -21 888 30 354

Kapitalanskaffningsutgifter - - 322 -322

Periodens resultat - - - 14 398 -14 398

Utgående balans per 30 september 2022 5 076 46 843 - -36 286 15 633
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(Belopp i TSEK)

2022
3 mån

jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån 

jan-sep

2021
9 mån

jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -14 343 -5 249 -36 212 -25 413 -38 965

Återföring av avskrivningar 286 357 801 1 062 1 418

Erhållen ränta -1 67 11 107 296

Erlagd ränta -54 -10 -85 -21 -186

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 112 -4 834 -35 485 -24 264 -37 436

 

Ökning / Minskning av förbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 692 81 3 207 73 -4 615

Ökning / Minskning av leverantörsskulder 707 33 1 196 674 336

Ökning / Minskning av övriga kortfristiga skulder -166 -4 309 -7 029 -1 599 1 525

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 879 -9 029 -38 111 -25 116 -40 190

 

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar - - -1 -

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

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

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission -322 -24 40 932 153 9 220

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -322 -24 40 932 153 9 220

 

Periodens kassaflöde -10 201 -9 053 1 180 -25 473 -31 480

Likvida medel vid periodens början 26 941 30 621 15 560 47 041 47 041

Likvida medel vid periodens slut 16 740 21 568 16 740 21 568 15 560

Rapport över kassaflöden i sammandrag

Upplysningar om aktier Antal aktier

Antal vid årets ingång 72 507 205

Antal per 2022-09-30 72 507 205

Antal optioner per 2022-09-30 2 661 921

Totalt antal aktier efter konvertering av optioner 75 169 126

Per slutet av september fanns 364 128 tecknade interimsaktier (IA) som omvandlats till ordinarie aktier 14 oktober.
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Nyckeltal

(Belopp i TSEK om ej annat anges)
2022

3 mån
jul-sep

2021
3 mån

jul-sep

2022
9 mån

jan-sep

2021
9 mån

jan-sep

2021
12 mån

jan-dec

Rörelsekapital 13 581 13 881 13 581 13 881 9 775

Kassalikviditet, % 317 249 317 249 181

Soliditet, % 71 62 71 62 48

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,20 -0,28 -0,58 -1,39 -2,02

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,20 -0,28 -0,58 -1,39 -2,02

Genomsnittligt antal aktier 72 507 205 18 243 308 62 728 511 18 243 308 19 274 867

Genomsnittligt antal optioner 101 429 946 9 801 926 100 213 710 9 516 741 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
Bokslutskommuniké 2022 .............................................................. 8 februari 2023

Delårsrapport januari-mars 2023 .............................................. 9 maj 2023

Årsstämma 2023 .................................................................................. 9 maj 2023

Delårsrapport januari-juni 2023 ................................................ 23 augusti 2023

Delårsrapport januari-september .............................................. 8 november 2023

Bokslutskommuniké 2023 .............................................................. 7 februari 2024

 
Vid frågor vänligen kontakta:
Christina Herder, tf verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 703 74 71 56

E-post: christina.herder@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.


