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Året i korthet

Viktiga händelser under 2017

•  Idogen stärkte under året sin patentstatus genom godkännande av patent gällande 

bolagets teknologi för tolerogen cellterapi i Europa, Japan och USA. 

•  Den europeiska kommissionen beviljade Idogen formellt särläkemedelsstatus  

(orphan drug designation) i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

•  I stark konkurrens beviljades Idogen 2,9 MEUR (drygt 27 MSEK) i anslag från EU  

Horizon 2020. Projektbidragets mål är att genomföra prekliniska säkerhetsstudier, 

skapa en egen produktionskapacitet för tillverkning av tolerogen cellterapi för  

kliniska studier, samt genomföra den första fas I/IIa-studien inom hemofili A.

•  Vinnova har beviljat ett mångmiljonanslag under sex år till Cell- och genterapi- 

projektet CAMP – Centre for Advanced Medical Products, för att göra Sverige ledande 

inom biologiska läkemedel. Idogen är partner i CAMP tillsammans med bland andra 

AstraZeneca, GE Healthcare, Pfizer, Sveriges samtliga universitet och sjukvårdsregio-

ner samt forskningsinstitutioner.

•  Idogen meddelade i mars att bolaget rekryterat Steven Glazer som Chief Medical 

Officer, med tillträde 1 april 2017. Steven kommer närmast från motsvarande roll  

på Hansa Medical AB, noterat på Nasdaq Stockholm. 

•  Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordförande Agneta Edberg och styrelse-

ledamöterna Leif G. Salford och Ulf Blom, samt att utse Christina Herder och Karin 

Hoogendoorn till nya styrelseledamöter. 

•  Idogen genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 42,5 MSEK 

efter avdrag för emissionskostnader. Syftet med denna finansiering, inklusive de 

framtida teckningsoptionerna, samt forskningsbidraget på drygt 27 MSEK från EU, 

är att kunna genomföra och presentera data från två kliniska fas I/II-studier.  

Emissionen registrerades i juli månad.

•  Bolaget startade under året arbetet med kvalitetssäkring för att erhålla tillverk-

ningstillstånd för cellterapiprodukter till kliniska studier. Anpassningen av Idogens 

produktionslokaler färdigställdes planenligt under november och lokalerna  

uppfyller kraven för renrum.

•  Idogen hade en kassa om 36,9 mkr per slutet av året. Omedelbart efter årsskiftet  

betalade EU ut den första delen av bidraget om 1,2 miljoner euro. Därmed hade 

Idogen en kassa vid årets början om 49 mkr. Under de kommande 30 månaderna 

kommer ytterligare 1,7 miljoner euro att utbetalas. 

Viktiga händelser efter årets slut
Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Immunförsvaret är vanligtvis vår bästa vän, men det 

finns tyvärr många exempel på situationer då immun-

försvaret blir vår fiende. Det kan plötsligt börja angripa 

en rad olika typer av biologiska läkemedel, liksom 

transplanterade organ. Till och med friska celler riskerar 

att attackeras – reumatism, inflammatoriska tarmsjuk-

domar, typ 1-diabetes och multipel skleros är några av 

de sjukdomar som orsakas av en obalans i människans 

skyddsmekanismer mot främmande eller skadliga ämnen. 

Enorma resurser satsas därför över hela världen på att 

ta fram nya former av behandlingar för att återställa ett 

normalt fungerande immunförsvar, och det är i detta 

fält som Idogens forskningsframsteg inom cellterapi 

kan göra en betydande skillnad. 

Ökat globalt intresse för cellterapier
Den första generationens cellterapier har uppvisat 

lovande egenskaper, men oklarheter kring riktlinjerna 

för myndighetsgodkännanden har bidragit till en  

osäkerhet bland investerare och globala läkemedels- 

företag.  Denna osäkerhet har dock under de senaste 

åren minskat i takt med att flera produkter tagit sig 

hela vägen till marknaden. Ett konkret exempel på 

intresset för innovativa cellterapier och deras kom-

mersiella värden är det globala läkemedelsföretaget 

Takedas nyligen aviserade avsikt att förvärva cellterapi-

bolaget TiGenix till ett totalt avtalsvärde om cirka  

5 miljarder kronor. 

IDO 8 har potential att återställa effekten 
av läkemedel mot blödarsjuka
Läkemedel som får blodet att levra sig (koagulera) ger 

patienter med blödarsjuka möjlighet att leva tämligen 

normala liv. Men ibland uppfattar kroppens immunför-

svar läkemedlet som främmande och farligt, och börjar 

därför producera antikroppar som gör det overksamt. 

Utan en fungerande koagulation är risken stor för livs-

hotande inre blödningar. 

Idogens längst framskridna projekt IDO 8 syftar till 

att utveckla en cellterapi för patienter med svår blödar- 

sjuka (hemofili A) som står utan behandling efter att 

ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie behandling, 

faktor VIII, som används för att normalisera koagu-

lationsförmågan. I januari 2017 beviljades projektet 

särläkemedelsstatus i EU, vilket ger fördelar i form av 

mindre omfattande kliniska studier, utökat stöd från 

registreringsmyndigheter och förlängd marknadsex-

klusivitet. Vi räknar med att under 2018 inleda en 

första klinisk studie med IDO 8, vars utformning baseras 

på konstruktiva vetenskapliga diskussioner med den 

svenska regulatoriska myndigheten, Läkemedelsverket. 

Det stora behovet av förbättrade behandlingar av  

blödarsjuka har resulterat i flera företagsförvärv.  

Så sent som i januari förvärvades Bioverativ, en framstå-

ende utvecklare av hemofilibehandling av det globala 

läkemedelsföretaget Sanofi för 11,6 miljarder dollar. 

IDO T – ett nytt projekt för att förhindra 
bortstötning av transplanterade njurar
Under 2017 breddade vi vår projektportfölj genom att 

starta utvecklingen av IDO T – en potentiell ny behand-

ling för att förhindra bortstötning av transplanterade 

njurar. Målsättningen är att minska behovet av dagens 

ofta livslånga behandling med immunhämmande 

läkemedel, vilka är förknippade med allvarliga biverk-

ningar. Eftersom projektet bygger på samma cellterapi- 

koncept som IDO 8, kan vi dra nytta av de framsteg vi 

redan uppnått och de prekliniska resultat vi har tillgång 

till. Vår avsikt är att initiera en klinisk fas I/II-studie med 

IDO T redan under nästa år.  

Produktion i egen regi ger stora fördelar
Produktionen av cellterapiprodukter är komplicerad, 

och det är en stor fördel att ha god kontroll över samt-

liga steg i denna process. Idogen har under det gångna 

året framgångsrikt inlett arbetet med att etablera en 

egen anläggning som kan förse oss med prövnings- 

läkemedel till de kommande kliniska studierna, och vi 

förväntar oss en myndighetscertifiering av produktions-

anläggningen under 2018. 

Prestigefullt EU-stöd bidrar till  
finansieringen
Att utveckla nya läkemedelsterapier kräver betydande 

finansiella resurser, och ett litet bolag som Idogen är 

beroende av kapitaltillskott från aktiemarknaden fram 

till dess ett positivt kassaflöde kan genereras baserat på 

kommersiella samarbetsavtal eller egen försäljning.  

VD har ordet
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För att minimera utspädningseffekten för bolagets 

aktieägare i samband med nyemissioner, strävar vi 

efter att säkra delar av vårt kapitalbehov genom andra 

finansieringskällor. I maj förra året beviljades vi ett 

bidrag om totalt 2,9 miljoner euro från EU-programmet 

HORIZON 2020. Det är ett betydande och prestigefullt 

anslag som, i kombination med den framgångsrika 

nyemission vi genomförde i juni, ger en stabil finansiell 

situation inför den fortsatta utvecklingen av projekten 

IDO 8 och IDO T. 

Nu närmar sig starten av Idogens första 
kliniska studie
Under 2018 kommer vi fortsätta utvecklingen av produk-

tionsprocessen för att säkra tillgången till material för 

kliniska studier. Parallellt med detta genomförs pre- 

kliniska säkerhetsstudier inför den planerade starten  

av en första klinisk studie med IDO 8 i slutet av året. 

Dessutom hoppas vi kunna presentera intressanta  

prekliniska resultat inom njurtransplantationsområdet. 

Det finns naturligtvis inga garantier för att framtida 

studier ger de resultat vi hoppas på – det är ju just 

därför de utförs – och baserat på de data vi hittills 

genererat ser jag fortsatt goda möjligheter för Idogen 

att kunna bidra till att revolutionera behandlingen av 

en lång rad sjukdomstillstånd. Blödarsjuka och avstöt-

ning av transplanterade njurar är förhoppningsvis bara 

början.

Lars Hedbys Verkställande direktör
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När immunsystemet
blivit din fiende
En unik behandlingsmetod för att

inducera immunologisk tolerans
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Idogen (AktieTorget: IDOGEN) är ett svenskt bioteknik- 

bolag 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 immun-

försvaret efter behandling med Idogens terapi selek-

tivt 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 auto- 

immuna sjukdomar, organavstötning efter transplan-

tation 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 organ-avstötning vid trans-

plantation, primärt vid njurtransplantation. IDO T för-

väntas minska behovet av immunhämmande läkemedel 

och förbättra transplantat-överlevnaden, samt därmed 

minska risken för cancer och infektioner.

Kort om Idogen
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När immunsystemet blivit din fiende
Det finns många situationer då kroppens immun- 

försvar skadar oss istället för att skydda oss. Ett exem-

pel är då det orsakar bortstötning av transplanterade 

organ. Ett annat är då immunförsvaret inaktiverar 

biologiska läkemedel, som till exempel vid behandling 

av blödarsjuka med faktor VIII. Ett tredje exempel är 

auto-immuna sjukdomar som reumatism (reumatoid 

artrit), inflammatoriska tarm-sjukdomar, typ 1-diabetes 

och MS (multipel skleros) – sjukdomar där immunsyste-

met 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 – behandling som skiljer sig från traditionell 

läkemedelsbehandling. Istället för att tillföra kroppen 

en kemisk substans behandlas patienten med kropps- 

egna celler.

Idogens behandling baseras på dendritiska celler, 

en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i 

imtmunförsvaret, då de styr andra immuncellers igen-

känning av vad som är kroppseget respektive främ-

mande. 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 aktive-

ring av immunförsvaret mot kroppens egna, friska celler 

kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att ta 

fram tolerogena dendritiska celler som är programme-

rade för definierade molekyler eller antigen.

Idogens teknologi bygger på upptäckten att zebula-

rin kan uppreglera enzymet IDO1, som då det uppregle-

ras 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 i behandlingsmetoden och 

har identifierat ytterligare substanser som i likhet med 

zebularin har förmåga att uppreglera IDO1.

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 immunakti-

vering mot oss själva och skapa tolerans (gröna).

Immunitet 
(främmande)

Tolerans
(jag)

Tolerogen cellterapi
– skräddarsydd för varje patient
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IDO 8 – när kroppens immunförsvar angri-
per 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 behand-

ling. 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 särläkemedels-

status (orphan drug designation) för behandlingen i 

Europa – ett viktigt värdehöjande steg för bolaget då 

särläkemedelsstatus innebär en rad fördelar, som min-

dre omfattande kliniska studier, stöd från myndigheter 

under utvecklingen och tio års marknadsexklusivitet 

efter lansering. 

Bolaget bedömer att de första stegen för den  

kliniska studien kan inledas i slutet av 2018 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 tole-

rans, 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 inhiberande 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.

Ett nytt läkemedel med effekt i just denna patient-

grupp är på väg att lanseras i USA. Prislappen för en 

årsbehandling är uppskattad till nära fyra miljoner  

kronor, och analytiker bedömer att preparatet kan 

nå en årlig försäljning om över 17 miljarder kronor. 

Dessvärre är detta läkemedel förknippat med risk för 

allvarliga biverkningar, och behandlingen är livslång. 

Behovet av säkrare och mer kostnadseffektiva terapier 

är därför fortsatt stort.

Idogens utvecklingsprojekt

1 https://www.fiercepharma.com/regulatory/roche-nabs-pair-blockbuster-fda-approvals-for-hemlibra-gazyva
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IDO T – när kroppens immunförsvar  
angriper ett transplanterat organ
Samma metod som nu utvecklas för behandling av blödar- 

sjuka kan användas inom ytterligare terapiområden 

med endast mindre justeringar av produktionsproces-

sen. Bolaget har därför tagit ett strategiskt beslut att 

parallellt starta utvecklingen av en produktkandidat 

för njurtransplantation, IDO T. 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 behand-

ling för att undvika risken för organavstötning. 

Utvecklingsarbetet för IDO T drivs med avsikt att initiera 

en klinisk fas I/IIa-studie under 2019.

Njurtransplantation är den vanligaste typen av  

organtransplantation och globalt genomförs knappt 

 80 000 njurtransplantationer varje år, varav cirka 20 000 

i Europa2. 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 patien-

ter som får behålla en fungerande transplanterad njure 

det första året har ökat under de senaste årtiondena, 

har det inte skett någon förbättring av långtids-överlev-

naden av transplantat3.

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 immunhämman-

de läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden.

2 Global Observatory on Donation & Transplantation in collaboration with WHO.
3 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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Karin, du har många års erfarenhet inom bioteknik-

industrin och speciellt från att arbeta med gen- och 

cellterapiprodukter. Vad specifikt var det som lockade 

dig att gå in som styrelseledamot i Idogen?

– Det stämmer, jag har jobbat i ganska många år inom 

Johnson&Johnsons dotterbolag Janssen Biologics med 

regulatoriska frågor, strategier och CMC*, särskilt när 

det gäller cellterapiprodukter. Jag har även arbetat 

med utvecklingen av cell- och genterapiprodukter vid 

Novartis huvudkontor i Basel, t.ex. deras CAR-T-pro-

dukt. Vad som framförallt lockade mig till Idogen är 

företagets innovativa tolerogena dentritiska celltek- 

nologi och deras unika strategi, som jag menar är 

mycket spännande.

(*CMC: Chemistry, Manufacturing and Control)

Vilken kompetens bidrar du med till Idogens styrelse?

– Jag tillför kompetens inom CMC när det gäller utveck-

lings- och regulatoriska frågor ur ett globalt perspektiv. 

Dessutom omfattar min erfarenhet från de tjugo år jag 

tillbringat i branschen med inriktning mot CMC-utveck-

ling också flertalet aspekter av tillverkningsprocessen 

och testning av produkter, från preklinisk och klinisk 

utveckling till fasen efter marknadsgodkännande.

Vad skulle du säga karaktäriserar cellterapier i allmän-

het när det gäller dess marknadspotential och framtida 

roll som ett viktigt vapen i kampen mot sjukdomar?

– Cellterapi innebär individanpassad behandling i 

ordets mest konkreta bemärkelse, där man inte bara 

fokuserar på en specifik sjukdom utan också på den 

genetiska profilen hos en person vid behandlingen av 

patienterna. Generellt anser jag att de terapeutiska 

fördelarna klart överväger de möjliga riskerna. Cell- 

terapier ger oss intressanta möjligheter inom kroniska 

sjukdomar, som t.ex. inom hemofili där jag tror att 

Idogens teknologi kan komma att göra viktig skillnad 

och fylla ett mycket stort medicinskt behov.

Kan du kortfattat kommentera Idogens aktuella status, 

vad har företaget uppnått hittills och vad dess fokus är 

idag?

– Företaget har redan uppnått flera betydande milstol-

par, till exempel har ett omfattande prekliniskt arbete 

genomförts i labb och i djurmodeller för att undersöka 

hur bolagets dendritiska cellterapiprodukt fungerar i 

dess mest avancerade indikation, hemofili A-patienter 

som lider av immunreaktion mot standardbehandling 

med faktor VIII. Vidare arbetar Idogen med att få sin 

INTERVJU

Karin Hoogendoorn
styrelseledamot

Karin Hoogendoorn är styrelseledamot i Idogen och väl- 
renommerad expert inom läkemedelsutveckling och myndig-
hetsprocesser relaterade till cell- och genterapiprodukter, så 
kallade ATMP:s eller advanced therapy medicinal products. 
I en intervju med BioStock ger hon sin syn på cellterapins 
genombrott och de stora fördelarna, samt de potentiella 
utmaningarna, med Idogens koncept för individanpassad 
cellterapibehandling.
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produktionsanläggning för tillverkning av de dendritiska 

cellerna för klinisk tillämpning certifierad. Vid sidan av 

certifieringen av produktionsanläggningen fokuserar 

bolaget på förberedelserna för den första kliniska 

prövningen i ovanstående indikation, vilken kommer 

att inledas i slutet av 2018.

Vilka specifika faktorer tror du kommer att leda till ett 

större genombrott inom cellterapi?

– Främst dess mycket fördelaktiga förhållande mellan 

risk-reward, där behandlingseffekten väger klart tyngre 

än säkerhetsriskerna – vi talar ju om produkter som 

verkligen har potential att bota sjukdomar, särskilt 

inom områden där det idag inte finns några tillgängliga 

behandlingsalternativ. En viktig förutsättning är också 

flexibla, säkra och automatiserade produktionssystem 

som möjliggör konsekvent produktframställning, 

gärna i nära anslutning till kliniker där produkterna ska 

administreras till patienten.

Idogen utvecklar nya behandlingar baserat på de 

enskilda patienternas egna celler. Vilka skulle du säga 

är de största fördelarna och utmaningarna med detta 

specifika tillvägagångssätt inom individualiserad 

medicin?

– De största fördelarna enligt mig är den lägre risken 

för oönskade immunreaktioner, eftersom cellerna är 

patientens egna. Det gör att immunsystemet kan känna 

igen dessa celler som ”egna” och inte som ”främmande”. 

En annan aspekt är att det kan finnas en högre accep-

tans hos patienterna för att använda sina egna celler 

jämfört med att använda celler från en annan donator.

– Utmaningar som vi står inför när det gäller verk-

ligt individanpassad medicin är hur man kan sänka 

kostnaderna för produkterna, för tillverkning och för 

kvalitetskontroll. Men även hur man skall utveckla helt 

automatiserade, slutna och säkra tillverkningsprocesser 

för att möjliggöra en ”one stop shop”-produktion med 

möjlighet att kvalitetskontrollera produkterna internt.

Idogen sätter upp en egen produktionsanläggning, 

vilket inte är så vanligt bland små bioteknikföretag. 

Vilka är de främsta fördelarna med att driva produktio-

nen internt?

– Jag anser att Idogen är unika i detta hänseende, 

särskilt som litet bioteknikföretag. Några av fördelarna 

är att man säkerställer en hög grad av flexibilitet när 

det gäller planering av sin FoU när man utvecklar 

produktionsprocessen och planerar GMP-tillverkningen 

för kliniska prövningar internt.

Dessutom vinner man genom intern tillverkning och 

testning en hel del praktisk erfarenhet och kunskap 

relaterat till processen och produkten, vilket aldrig 

är fallet när CMC-utvecklingen och produktionen 

outsourcas till en extern kontraktstillverkare (CMO). 

Att ha etablerat intern produktion kan också utgöra en 

unique selling point och vara en mycket stark tillgång 

när företaget går in i förhandlingar med potentiella 

partners.

De största läkemedelsbolagens prissättning av nya 

cellterapier har blivit ett hett debatterat ämne, inte 

minst i USA. Vad är din syn på det här problemet?

– Cellterapi är generellt inte billigt och det kommer 

troligtvis heller aldrig att bli det. Men man måste ju 

fråga sig – om vi kan möjliggöra att människor kan leva 

längre, med ökad livskvalitet och en hanterbar kronisk 

sjukdom, eller till och med bota sjukdomen, så skulle 

det verkligen göra en enorm skillnad för patienterna. 

Det finns också stora pengar att spara i det längre 

perspektivet. Titta exempelvis på organtransplantatio-

ner eller hemofili, där patienterna ofta är mycket unga 

och står inför utsikten att tvingas genomgå många års 

behandling. Om vi kan förhindra att de blir inlagda på 

sjukhus, eller tvingas åka in för regelbunden behand-

ling under flera år – då adderar det mycket livskvalitet, 

samtidigt som det innebär stora kostnadsbesparingar. 

Jag tror också att vi måste titta närmare på att förändra 

eller förbättra ersättningssystemen för denna typ av 

behandlingar.

Du har bidragit till utvecklingen av flera nya produkter 

inom gen- och cellterapi, vilket specifikt mål ser du 

fram emot mest att jobba mot i Idogen?

– Det finns flera viktiga milstolpar när vi blickar framåt. 

Men om jag måste välja en, måste jag säga att jag 

verkligen ser fram emot när vi behandlat den första 

patienten, det är en milstolpe väl värd att fira!
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Idogen har som ambition att ingå kommersiella samar-

betsavtal baserat på kliniska resultat i respektive pro-

jekt 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 blödarsjuka, där 

det totala avtalsvärdet uppgår till 545 miljoner USD, 

inklusive en förskottsbetalning på 70 miljoner USD samt 

tvåsiffrig royalty på framtida försäljning. Som ett stra-

tegiskt 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 – ett 

av världens största läkemedelsbolag. Godkännandet 

bedöms vara ett historiskt steg i etablerandet av cellte-

rapier, 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 behandlingsmetod kan genom små föränd-

ringar 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 kropps- 

egna antigener, men genom omprogrammeringen av 

immunförsvaret med Idogens teknologi skulle detta 

kunna undvikas. Det finns idag drygt 100 autoimmuna 

sjukdomar som alla saknar bot och där de flesta patien-

ter tvingas till livslång medicinering och ofta stort lidande.  

Exempel på sådana sjukdomar är reumatism, typ 

1-diabetes och multipel skleros (MS). På de åtta största 

marknaderna – USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spa-

nien, Storbritannien, Japan och Australien – finns det 

uppskattningsvis 4,4 miljoner patienter som diagnosti- 

cerats och behandlas för reumatism och det tillkommer 

cirka 200 000 nya fall varje år. 

Idogen har även genom nya upptäckter utökat port-

följen till sammanlagt fem substanser som oberoende 

av varandra har potential att utvecklas till egna behand-

lingsmetoder. Detta ökar möjligheten till utlicensiering 

av delar av projektportföljen, vilket kan komma att bli 

en viktig komponent i marknadsstrategin. Egen till-

verkningskompetens kan underlätta sådana avtal och 

bolaget har därför tagit ett strategiskt beslut att bygga 

upp kompetens och faciliteter i Lund för produktion av 

tolerogen cellterapi till de kliniska studierna för indika-

tionerna som presenterats ovan.

Med den starka kassapositionen kan såväl IDO 8 som 

IDO T drivas framåt med högsta hastighet. Idogen har 

även möjlighet att säkra ytterligare finansiella resurser 

genom konvertering av två teckningsoptionsprogram, 

vilka löper ut under våren 2018 respektive våren 2019.

Framtid och strategi

Idogens vision är att utveckla 
den första tolerogena cell- 
terapin med långvarig effekt  
för behandling av patienter  
med stora medicinska behov

4 Global Data, PharmaPoint. Rheumatoid Arthritis – Global Drug Forecast and Market Analysis to 2025. January 2017.
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Idogen har en offensiv patentstrategi som går hand i 

hand med utvecklingsplanen. Som patentbyrå använder 

Idogen Sagittarius IP i Storbritannien. Idogens patent-

portfölj består av sju patentfamiljer, där den första 

patentfamiljen är godkänd i flera europeiska länder 

samt under handläggning i USA. Den andra patent- 

familjen avser Idogens teknologi för tolerogen cell- 

terapi och är godkänd i Japan, Europa och USA samt är 

under handläggning i Kanada. Patentskyddet för de två 

tidiga patentfamiljerna gäller till 2028 respektive 2031.

Patentfamilj 3 täcker förutom behandling av anti-

kroppar mot faktor VIII, även Idogens metod för 

behandling av läkemedelsantikroppar vid flera andra  

sjukdomstillstånd. Denna patentfamilj är under hand- 

läggning i bl.a. Europa, USA, Kanada och Japan. 

Patentfamilj 4–7 täcker de nya substanser som i likhet 

med zebularin visat sig kunna öka uttrycket av enzymet 

IDO1. Dessa patentfamiljer gick in i PCT-fas under 2017. 

Bolaget känner inte till några behandlingsmetoder lik-

nande Idogens, vare sig i utvecklingsfas, klinisk fas och/

eller som kommersialiserats.

Patent
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Steven, du har mångårig internationell erfarenhet av 

klinisk läkemedelsutveckling, berätta lite om din bak-

grund och vad du gjort innan du kom till Idogen?

– Det stämmer bra, jag har under 30 år jobbat på 

läkemedels-, diagnostik- och bioteknikbolag i Europa 

och USA. Innan jag började på Idogen har jag haft 

positioner som Chief Medical Officer på Hansa Medical, 

Senior Vice President Development på BioInvent, Vice 

President Development på Zealand Pharma och Medical 

Director på Novo Nordisk.

Vilka är de potentiella fördelarna med Idogens tolero-

gena cellterapi jämfört med de behandlingar som för 

närvarande används för att återställa responsen på 

faktor VIII hos patienter som lider av hemofili A?

– Immuntoleransinduktion (ITI) är den standard- 

behandling som används i dagsläget för patienter som 

har utvecklat faktor VIII-hämmare. Behandlingen kräver 

upprepade intravenösa injektioner, i vissa fall under 

längre perioder – uppåt ett år, och leder till framgång 

i ca 70 procent av fallen. Om vår behandling är fram-

gångsrik, skulle vi kunna uppnå samma eller ännu 

bättre effekt redan med några få infusioner av Idogens 

tolerogena cellterapi.

Idogen närmar sig nästa utvecklingsfas där ni kommer 

att inleda studier på patienter. Hur ser studiedesignen 

ut för er första kliniska prövning och vad förväntar du 

dig att ni skall uppnå?

– Huvudsyftet med alla initiala studier i människa är att 

utvärdera behandlingens säkerhet och tolererbarhet. 

Vår målsättning är att fastställa optimalt antal infusioner 

och antal celler per infusion, och vi kommer därför att 

utforma studien på ett sätt som gör det möjligt för oss 

att undersöka minst två olika dosnivåer i förhållande till 

antalet celler per infusion, samt även olika infusionstill-

fällen. Under studien kommer patienterna att över- 

vakas noggrant.

– Den första studien kommer att inkludera vuxna 

patienter med en historik av minst en tidigare icke 

framgångsrik ITI-behandling. Förutom säkerheten 

kommer vi att utvärdera effekten av vår cellterapi med 

hjälp av immunologiska biomarkörer, Bethesda-enheter 

och en testdos av faktor VIII som sätts in vid slutet av 

behandlingen. Denna testdos av faktor VIII kommer att 

avslöja om det normala svaret på faktor VIII-infusion 

har återställts.

– Utifrån den initiala prövningen förväntar vi oss också 

att kunna identifiera en optimal dosnivå för de därpå 

följande studierna.

Vad kan du berätta generellt om det kliniska utveck-

lingsprogrammet för IDO 8, och vilka är de viktigaste 

specifika milstolparna på vägen mot ett potentiellt 

marknadsgodkännande?

– Vi kommer att arbeta i nära dialog med de regulato-

riska myndigheterna under programmets fortskridan-

de. Jag förutser att vägen till ett myndighetsgodkän-

nande kommer att kräva en pivotal studie med vuxna 

patienter, respektive en med barn. Idag finns flera olika 

slags ITI-behandlingar som används kliniskt och som 

uppvisar likartade behandlingsresultat. Jag bedömer 

att randomiserade och kontrollerade studier inte kom-

mer att krävas för ett godkännande av vår behandling, 

förutsatt att den visar gynnsam säkerhetsprofil och 

Som specialist på invärtesmedicin med en läkarexamen från Köpen-
hamns universitet i grunden har Steven Glazer, Chief Medical Officer 
på Idogen, bred erfarenhet av terapeutiska områden som hematologi, 
onkologi, hemofili, transplantation, diabetes samt allergi- och 
hjärt-kärlsjukdomar. I en intervju med BioStock berättar Steven 
om bolagets kliniska utvecklingsprogram, kommenterar det 
skiftande konkurrenslandskapet inom hemofili A, samt var 
han ser Idogen som bolag om tre år.

INTERVJU

Steven Glazer
CMO
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likvärdiga resultat med den första studien. Det blir  

givetvis också viktigt att följa den långsiktiga tolero- 

gena effekten av vår cellterapibehandling och utvärdera 

vilka specifika fördelar patienterna kan dra av den.

Just nu ser vi en intressant utveckling med nya behand-

lingar på frammarsch, såsom Roches Hemlibra och även 

inom genterapi. Finns det fortfarande ett stort medi-

cinskt behov inom hemofili A?

– Profylaktisk behandling med faktor VIII, d.v.s. behand-

ling för att förebygga blödning, är mycket effektiv för 

att minska uppkomsten av blödningar och långvariga 

komplikationer därav. Det finns etablerade doserings-

regimer med faktor VIII för att förebygga och även be-

handla mild till allvarlig och livshotande blödning, där 

effekten utvärderas vartefter och dosen kan justeras 

efter behov. 

– Svenska forskare har spelat en viktig roll i att 

utveckla dessa riktlinjer och även faktor VIII-behand-

lingsprotokoll för immuntoleransinduktion (ITI) hos 

personer med hemofili A som utvecklat hämmare mot 

faktor VIII.

– Hemlibra godkändes 2017 som rutinprofylax för att 

förebygga eller minska frekvensen av blödningsepiso-

der hos vuxna och barn med hemofili A med faktor 

VIII-hämmare. Det är en bispecifik faktor IXa- och faktor 

X-riktad antikropp. Genom att den ersätter funktionen 

hos naturligt aktiverad faktor VIII, främjar Hemlibra 

blodkoagulering. Hemlibra kan dock inte användas vid 

akut blödning. Behandlingen kan vara tillräcklig för att 

förhindra spontan blödning men är det inte nödvän-

digtvis vid trauma, kirurgi eller för patienter med en 

mer aktiv livsstil, där faktor VIII-behandling är det enda 

behandlingsalternativet.

– Det är förstås viktigt att poängtera att den lång-

siktiga säkerheten av Hemlibra måste fastställas. För 

närvarande är fortfarande det gängse behandlings- 

alternativet immuntoleransinduktion vid hemofili A 

med hämmare.

– När det gäller genterapi så är hemofili A i sig en 

lämplig indikation, eftersom redan en blygsam ökning 

i faktor VIII-nivå kan visa stora effekter på blödnings-

risken. Två nya studier inom hemofili A har visat på 

lovande möjligheter för genterapi. Patienter med 

faktor VIII-hämmare samt barn var dock inte inkludera-

de i dessa försök. Genterapi som behandlingsalternativ 

kommer inte att vara kliniskt tillgänglig förrän om ett 

antal år. 

Idogen fokuserar också på att förebygga vävnads- 

avstötning vid njurtransplantationer. Hur ser det med-

icinska behovet ut på detta område och vad hoppas 

Idogen att kunna uppnå här?

– Data som tillhandahålls av det amerikanska organ-

transplantationsregistret Scientific Registry of Trans-

plant Recipients (SRTR) visar på en transplantatöver- 

levnad på 10 års sikt om cirka 55 till 60 procent, både vid 

transplantation från levande och avlidna donatorer.

– För att förhindra kronisk avstötning krävs en livs-

lång medicinering med en kombination av immunsupp-

ressiva mediciner som är både kraftiga och ospecifika, 

något som dessvärre är förknippat med hög risk för 

både infektion och cancer. Njurtransplantation är där-

för en indikation som kännetecknas av ett stort medi-

cinskt behov. Idogens tolerogena cellterapi förväntas 

både minska behovet av immunsuppressiva läkemedel 

och förbättra livslängden av transplantatet. 

Njurtransplantationsprojektet (IDO T) befinner sig fort-

farande i en tidig fas, men kan du kortfattat beskriva 

den kommande kliniska utvecklingsprocessen, i mer 

generella termer?

– Projektet befinner sig mycket riktigt på ett tidigt 

stadium, men jag förväntar mig att de första försöken 

kommer att utföras i samband med transplantation 

från en levande donator, troligen ett fall där en familje-

medlem donerar en njure. Under mycket kontrollerade 

former, och med noggrann övervakning av biomarkörer 

och genom biopsier, kommer därefter den immunsupp-

ressiva behandlingen att trappas ned över tid.

Vilka prekliniska milstolpar måste uppfyllas innan ni 

går vidare till klinisk utveckling, och vad är nästa kon-

kreta steg utifrån var ni befinner er i projektet idag?

– Vi utformar och genomför nu studier i prekliniska 

djurmodeller av transplantation. Nästa steg blir att dis-

kutera våra planer med de regulatoriska myndigheter-

na, när vi har samlat in tillräckliga data för att gå vidare.

Ur ett utvecklingsperspektiv: Var ser du Idogen som 

företag inom tre år från nu?

– Jag förväntar mig att vi inom tre år kommer att 

ha genererat lovande resultat inom hemofili A och 

befinna oss långt framme även i pivotala studier med 

vår cellterapi. Vi bör då också ha sett initiala resultat 

inom njurtransplantation. Jag kan också mycket väl se 

framför mig att Idogen då har etablerat samarbeten 

med andra bolag.
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År Milstolpar

2017 •  Stärkt patentstatus genom godkännande av patent gällande bolagets  

teknologi för tolerogen cellterapi i Europa, Japan och USA.

 •  Den europeiska kommissionen beviljade Idogen formellt särläkemedelsstatus (orphan 

drug designation) i Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

 •  Lokaler på Medicon Village i Lund utformas i enlighet med gällande regelverk för 

tillverkning av bolagets cellterapi i egen regi för kommande kliniska studier.

 •  Idogen beviljades i stor konkurrens ett anslag om 2,9 miljoner Euro från Horizon 2020, 

EUs ramprogram för forskning och innovation, för utveckling av bolagets tolerogena 

cellterapi för behandling av svårt blödarsjuka patienter med hämmande antikroppar 

mot faktor VIII. 

 •  Idogen är partner i ett Vinnovaprojekt som sammanlagt beviljats anslag på 48 mil-

joner kronor för att driva cell- och genterapiprojektet CAMP – Centre for Advanced 

Medical Products.

 •  Bolaget tar ett strategiskt beslut att parallellt starta utvecklingen av en produkt- 

kandidat för njurtransplantation, IDO T.

2016 •  Idogen visar proof-of-concept i djurmodell av hemofili A-behandling med tolerogena 

dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande antikroppar mot faktor VIII 

och behandlingen har en långvarig effekt.

 •  En proof-of-concept-studie påvisar att bolagets teknologi framgångsrikt  

överförts till humana celler.

 •  Bolaget identifierar och patentsöker nya substanser. I samarbetet med  

University of Oxford visar bolaget att två av dem signifikant minskar de kliniska  

symtomen i en modell av reumatoid artrit.

 •  Teckningsoptioner tillför bolaget 19,9 MSEK före emissionskostnader.

2015 •  Bolaget fastställer utvecklingsstrategi och första indikation hemofili A och lämnar in 

sin tredje patentansökan relaterad till antikroppar mot biologiska läkemedel.

 •  En övertecknad nyemission tillför Idogen 17,1 MSEK före emissionskostnader och 

bolagets aktie noteras på AktieTorget.

2014 • Nordic Innovation Invest investerar 5 MSEK i Idogen.  

2013 •  Patentfamilj 1 blir godkänd i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland  

och Sverige. 

 •  I samarbete med University of Oxford påvisar bolaget att zebularin ger  

långvarig positiv effekt i musmodell för reumatisk artrit. 

2012 • Idogen påvisar delar av konceptet i råttmodell avseende transplantation. 

2010 • Idogen lämnar in andra patentansökan.

2009 •  Idogen påvisar synergieffekter av zebularin och andra molekyler och  

IDO1-beroende hämning av vita blodkroppars immunreaktivitet med zebularin.

2008 •  Ventac Partners och de fyra professorerna Leif G. Salford, Bengt Widegren,  

Bertil Persson och Hans-Olov Sjögren grundar Idogen i Lund.

2007 •  Fyra professorer gör upptäckten som ligger till grund för Idogen  

och skickar in första patentansökan.

Idogens historiska milstolpar
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Agneta Edberg 

Styrelseordförande sedan 2016

Född: 1956 

Utbildning: Hälsoekonomiutbild-

ning från Stockholm School of  

Economics och biomedicinsk utbild-

ning från Högskolan i Sundsvall 

Övriga pågående uppdrag: Styrelse-

ordförande i Ambulanssjukvården  

i Storstockholm Aktiebolag  (”AI-

SAB”), Likvor AB och IMMUNICUM 

Aktiebolag (publ). Styrelseledamot 

i Temperature Sensitive Solutions 

Systems Sweden AB, Probac AB,  

A Edberg Consulting AB, TSS Hol-

ding AB och Svenska Läkemedels-

försäkringen AB.

Tidigare uppdrag: Olika ledande 

positioner inom life science från 

Pfizer, Pharmacia och Mylan. 

Innehav i Idogen: 20 612 aktier,  

10 878 TO2 och 9918 TO3 (direkt 

och via bolag).

Styrelse

Ulf Blom 

Invald 2015

Född: 1965 

Utbildning: Civilekonomexamen 

från Lunds universitet 

Övriga pågående uppdrag: EVP 

Marketing inom Enzymatica AB 

(publ), Verkställande direktör  

i Medzyme Invest Öresund AB.  

Styrelseledamot i Enzymatica  

Care AB 

Tidigare uppdrag: Olika chefs- 

positioner inom läkemedelsindustrin 

bla Novo Nordisk och Astra Zeneca. 

Blom är även en av medgrundarna  

i Enzymatica AB (publ). 

Innehav i Idogen: 13 400 aktier,  

8 400 TO2 och 8 400 TO3.

Leif G. Salford 

En av grundarna till Idogen  

och i styrelsen sedan 2008

Född: 1941

Utbildning: Medicine Doktors- 

examen från Lunds Universitet

Övriga pågående uppdrag: Styrelse-

ordförande i Neuroinvent Aktie-

bolag. Salford är senior professor i 

neurokirurgi och chef för Rausing-

laboratoriet för translationell  

neuro-onkologi vid Lunds Universitet. 

Tidigare uppdrag: Flertal  

befattningar inom universitet  

och sjukhus.

Innehav i Idogen: 751 585 aktier,  

(direkt och via bolag).
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Karin Hoogendoorn 

Invald 2017

Född: 1970

Utbildning: Pharm.D-examen från 

Utrecht University, Nederländerna

Övriga pågående uppdrag:  

ATMP-forskare vid universitetet  

i Leiden, Nederländerna

Tidigare uppdrag: 20 års erfaren-

het från olika uppdrag inom Life 

Science och har en stark vetenskap-

lig bakgrund inom cellterapi och 

tillverkning och kontroll (CMC). 

Novartis AG, Janssen Biologics BV 

(tidigare Centocor BV), OctoPlus 

Development BV och Yamanouchi.

Innehav i Idogen: -

Christina Herder

Invald 2017

Född: 1961

Utbildning: Doktorsexamen från 

Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm och en Executive MBA 

från Stockholms Universitet.

Övriga pågående uppdrag: Executive 

Vice President, Strategic Business 

Development på Medivir AB.  

Styrelseledamot i PCI Biotech  

Holding ASA. Styrelsesuppleant  

i Herder Consulting Aktiebolag, 

Tidigare uppdrag: 25 års erfarenhet 

från utveckling av läkemedel och 

affärsutveckling inom läkemedels-

industrin. VD i Modus Therapeutics 

Holding AB (publ) o, Akinion  

Pharmaceuticals AB (2009-2014). 

Innehav i Idogen: 8400 aktier,  

8400 TO2 och 8400 TO3.
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Ledning

Lars Hedbys  

Verkställande direktör

Medgrundare till Idogen  

och VD sedan 2014

Född: 1957

Utbildning: Civilingenjörs- 

examen i kemiteknik från 

Chalmers Tekniska Högsko-

la och en doktorsexamen i 

Tillämpad Biokemi från Lunds 

Tekniska Högskola.

Övriga pågående uppdrag: 

Styrelseordförande i IAm-

Patient AB. Styrelseledamot 

i Vagnlyftaren AB, Ventac 

Partners AB och RhoVac AB. 

Partner i Ventac Partners. 

Tidigare uppdrag: Styrelse-

ordförande i smiLe INCUBA-

TOR AB (2011–2016).  

Över 30 års erfarenhet inom 

life-science, inklusive 20 år  

på ledande befattningar.

Innehav i Idogen:  

9 108 aktier.  

Lars Hedbys äger därtill indi-

rekt cirka 5,26 % av aktierna 

i Ventac Holdings (Cyprus) 

Limited som äger 896 527 

aktier.

Ingvar Karlsson

CFO

Arbetar sedan 2016 som CFO

Född: 1956

Utbildning: Civilekonomexa-

men från Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: 

Styrelseordförande i St Jacob 

Finans AB. 

Tidigare uppdrag: Senast var 

Ingvar CFO i Lekolar Group, 

dessförinnan var han CFO i  

Doro AB. Ingvar har även haft 

befattningar som controller 

vid Gambro group och som 

CFO och controller inom 

Perstorp AB.

Innehav i Idogen: 23 000 

aktier, 18 000 TO2 och  

18 0000 TO3.

Anette Sundstedt

CSO

Anställd sedan 2016

Född: 1967

Utbildning: M.Sc. i cell- och 

molekylärbiologi och en 

Ph.D. i tumörimmunologi 

från Lunds universitet.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag: Styrelse-

ledamot (arbetstagarrepre-

sentant) i ACTIVE Biotech 

AB (2008–2013) och styrel-

sesuppleant (arbetstagarre-

presentant) i ACTIVE Biotech 

AB (2013 - 2016). Drygt 15 års 

erfarenhet av forskning och 

utveckling inom läkemedels-

industrin.

Innehav i Idogen: 8 400 aktier, 

8 400 TO2 och 8 400 TO3.

Dennis Henriksen

CTO

Arbetar i bolaget sedan 2015 

Född: 1962

Utbildning: M.Sc. i kemi-

teknik från Köpenhamns 

Tekniska Universitet och en 

Ph.D. i bioorganisk kemi från 

Köpenhamns universitet.

Övriga pågående uppdrag: 

Verkställande direktör i 

DBH Bion ApS (Danmark). 

Partner i Ventac Partners A/S 

(Danmark). Projektledare 

i PledPharma AB. Ledande 

befattningshavare i Avexxin 

AS (Head of CMC, Norge) och 

Wntresearch AB (CTO).

Tidigare uppdrag: Stor erfa-

renhet av att utveckla och  

implementera cGMP i små 

och medelstora bioteknik- 

företag. Olika positioner 

inom Novo Nordisk och life 

science.

Innehav i Idogen: Indirekt 

cirka 0,44 % aktierna i Ventac 

Holdings (Cyprus) Limited 

som äger 896 527 aktier. 
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Neil Thomas

CBO och Patentansvarig

Arbetar i bolaget sedan 2015

Född: 1971

Utbildning: B.Sc. och Ph.D. i 

biokemi och molekylärbiologi.

Övriga pågående uppdrag: 

Partner i Ventac Partners, 

verkställande direktör i Neuro- 

science Technologies SLP 

(Spanien), medgrundare av 

ZipPrime LTD.

Tidigare uppdrag: Styrelse- 

ledamot i Biobide SL 

(Spanien, 2008 - 2012) och 

Genetrix Life Sciences AB 

(2007 - 2012). Director of 

Business Development & IP 

i Genetrix SL (Spanien, 2006 

–2012), Technology Transfer 

Advisor på University of 

Tartu (Estland, 2012–2015), 

Adjunct Professor på IE  

Business School (Spanien, 

2010 - 2015). Drygt 15 års  

erfarenhet från bioteknik- 

branschen, med stor erfaren-

het av bland annat bolags-

bildning, kapitalanskaffning, 

IP-portföljförvaltning, 

verksamhetsutveckling  

och licensiering.

Innehav i Idogen: 14,67 % av 

aktierna i Ventac Holdings 

(Cyprus) Limited som äger 

896 527 aktier.

Steven Glazer

CMO

Arbetar i bolaget sedan 2017

Född: 1948

Utbildning: Medicine  

Doktorsexamen från  

Köpenhamns universitet.

Övriga pågående uppdrag: 

Styrelseledamot i IMMU-

NICUM Aktiebolag (publ). 

Innehavare av den enskilda 

firman Glazer Consulting v/

Steven Glazer (Danmark).

Tidigare uppdrag: Mångårig 

internationell erfarenhet 

inom hälsovård och bioteknik 

med kunskap inom läke-

medelsutveckling avseende 

medicinska och regulatoriska 

frågor, med flera ledande 

poster inom läkemedels- och 

bioteknikföretag i Europa  

och USA bland annat 

som Senior Vice President 

Development för BioInvent 

International. Närmast kom-

mer Steven Glazer från rollen 

som CMO i Hansa Medical AB 

(publ).

Innehav i Idogen: 8 400  

aktier, 8400 TO2 och 8400 

TO3.

Erika Samuelsson

Project & Comm Manager

Anställd sedan 2017

Född: 1976

Utbildning: M.Sc. i molekylär- 

biologi och en Ph.D. i immun- 

teknologi från Lunds univer-

sitet.

Övriga pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag: Drygt 15 års 

erfarenhet av forskning  

och utveckling inom life  

science, senast som Senior  

projektledare vid Alligator  

Bioscience AB. 

Innehav i Idogen: - 
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Vetenskapligt råd

Leif G. Salford

Ordförande i vetenskapliga rådet

Leif G. Salford är en av grundarna 

av Idogen, senior professor i neuro-

kirurgi och chef för Rausinglabora-

toriet för translationell neuro- 

onkologi vid Lunds Universitet. 

Hans vetenskapliga arbete kombi-

nerar immun- och genterapi mot 

de mest maligna hjärntumörerna 

och han har också uppmärksam-

mats för sina arbeten om effekten 

av elektromagnetisk strålning på 

blod-hjärnbarriären.

Anette Sundstedt – CSO

Anette Sundstedt har drygt 15 års 

erfarenhet av forskning och utveck-

ling inom läkemedelsindustrin och 

kommer närmast från en roll som 

senior forskare och projektledare 

på Active Biotech AB. Anette har 

dessförinnan lett en forskargrupp 

med fokus på immunologisk tole-

rans samt forskat inom immunte-

rapi vid autoimmuna sjukdomar i 

Storbritannien.

Peter Ericsson 

Dr Peter Ericsson har mer än tio års 

forskningserfarenhet som sträcker 

sig över både farmakologi, endo-

krinologi och immunologi, med 

särskilt fokus på dendritceller, im-

muntolerans och immunhämmande 

mekanismer och är anställd som 

forskare vid institutionen för kliniska 

vetenskaper vid Biomedicinskt  

Centrum, Lunds universitet.
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Richard Williams

Richard Williams är senior forskare  

och gruppledare vid Kennedy 

Institute of Rheumatology, Oxfords 

universitet, och bedriver framstå-

ende grundforskning om enzymet 

IDO1 och reumatoid artrit. Kennedy 

Institute är ett världsberömt institut 

inom reumatid artrit och forskning 

därifrån har lett till utveckling av 

den viktigaste läkemedelsbehand-

lingen av reumatoid artrit.

Rolf Ljung

Rolf Ljung är verksam som professor 

i pediatrik vid Lunds universitet och 

överläkare i pediatrisk hematologi 

med särskild inriktning koagulation 

vid Skånes universitetssjukhus. Hans 

forskning är inriktad på blödnings- 

och koagulationssjukdomar hos 

barn och särskilt genetiska och 

kliniska studier inom hemofili. 

Ljung är även vetenskaplig ord-

förande för ”European Paediatric 

Network for Haemophilia Manage-

ment” (PedNet) och ”International 

Network on Pediatric Hemophilia” 

(INPH).

Hans-Olov Sjögren

Hans-Olov Sjögren är en av grun-

darna av Idogen och professor 

emeritus i tumörimmunologi vid 

Lunds Universitet. Sjögrens forsk-

ning fokuserar på mekanismen 

som balanserar immunaktivering 

och -hämning vid tumörsjukdom 

och ledde till upptäckten av ett 

molekylärt verktyg för att öka 

en immunhämmande mekanism, 

principen som Idogen nu bygger 

vidare på.
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Idogen AB är publikt bolag och är noterat på Aktietorget sedan 12 juni 2015. Under 2017 har antalet aktieägare 

ökat från 1600 till cirka 2200. Bolaget saknar exakt antal aktieägare då flera aktieägare har sina aktier i kapitalför-

säkringar och därför kan inte exakta antalet ägare anges. Kursen sjönk från början av 2017 om 13,25 SEK till 4,52 i 

slutet av december 2017. I januari 2017 nåddes den hittills högsta kursen om 21,10 SEK/aktie.

Aktien

Ägarförhållanden
Ägarförteckning över 10 största ägare per den 31 december 2017.

Aktiekapital
• Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 260 000 kronor och högst 5 040 000 kronor.

• Antalet aktier ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000.

• Registrerat aktiekapital är 1 454 493,04 kronor.

• Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till  

 en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.

• Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), Box 7822, 103 97 Stockholm.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)

HCN Group AB 2 252 934 10,8

Avanza pension AB 1 017 009 4,9

Ventac Holding (Cyprus) Ltd 896 527 4,3

Leif G Salford direkt och via bolag 751 585 3,6

Nils Berntsson  700 000 3,4

Hans Olov Sjögren 680 190 3,3

Nordnet pension  472 586 2,3

Anding Group AB 377 601 1,8

Mikael Lönn 355 663 1,7

Tipajumanica AB 300 213 1,4

Övriga 12 974 164 62,4

Totalt 20 778 472 100,00

År Händelse Kvotvärde Ökning av Ökning av Totalt antal Totalt

antalet aktier aktiekapital aktier aktiekapital

2008 Nybildning 1 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00

2012 Nyemission 1 27 660 27 660,00 127 660 127 660,00

2013 Nyemission 1 1 596 1 596,00 129 256 129 256,00

2014 Nyemission 1 64 628 64 628,00 193 884 193 884,00

2015 Nyemission 1 14 403 14 403,00 208 287 208 287,00

2015 Fondemission 2,45 - 302 016,15 208 287 510 303,15

2015 Aktieuppdelning 35:1 0,07 7 081 758 - 7 290 045 510 303,15

2015 Emission 0,07 2 500 000 175 000,00 9 790 045 685 303,15

2016 Teckningsoptioner av serie TO 1 0,07 2 432 544 170 278,08 12 222 589 8 555 883

2017 Nyemission 0,07 855 581,23 598 911,81 20 778 472 1 454 493,04

Aktiekapitalets utveckling
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Styrelsen och verkställande direktören för Idogen AB 

(publ) (org.nr. 556756-8521) får härmed avge årsredo-

visning för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Om inget annat anges redovisas samtliga belopp i SEK 

och uppgifter inom parantes avser motsvarande period 

föregående år.

Information om verksamheten 
Idogen AB (publ) har sitt säte i Lunds kommun och är 

ett biotekniskt forsknings-och utvecklingsbolag. Idogen 

utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att 

biologiska läkemedel, transplanterade organ eller 

kroppens egen vävnad angrips av patientens immun-

försvar. 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 autoim-

muna sjukdomar, organavstötning efter transplanta-

tion och hos patienter som har utvecklat antikroppar 

mot behandling med biologiska läkemedel. Bolaget 

grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid 

Lunds Universitet. 

Ägarförhållanden
Idogen AB är ett publikt bolag som är noterat på Aktie-

Torget (Ticker: IDOGEN) sedan 12 juni 2015.  Under året 

har en nyemission genomförts som tillfört cirka 600 nya 

aktieägare. Totalt fanns 2 200 aktieägare vid årets slut. 

Idogens störste aktieägare HCN Group AB deltog fullt 

ut i emissionen och hade vid årsskiftet 2 252 234 aktier 

(10,8 % av rösterna och kapitalet).  Näst störste ägaren 

är Ventac Holdings (Cyprus) Ltd som hade 896 527 aktier 

och har därmed 4,3 % av aktierna. Tredje störste ägare 

är Leif G Salford (direkt och via bolag) som innehade 

751 585 per 31 december (3,6 % av aktierna). Avanza 

pension är officiellt näst störste ägare med 1 017 009 

aktier men här finns ett flertal kapitalförsäkringar.  

För ytterligare detaljer hänvisas till sidan om aktien. 

Förvaltningsberättelse

Flerårsjämförelse

2017 2016 2015

Nettoomsättning, KSEK  - - -

Övriga rörelseintäkter, KSEK 0 53 341

Rörelsens kostnader, KSEK -21 299 -12 636 -10 002

Rörelseresultat, KSEK -21 299 -12 583 -9 661

Årets resultat, KSEK -21 322 -12 599 -9 658

Genomsnittligt antal aktier 16 207 516 10 308 456 5 838 642

Genomsnittligt antal optioner 7 969 864 1 871 585 1 465 753

Resultat per aktie före utspädning -1,32 -1,22 -1,65

Resultat per aktie efter utspädning -0,88 -1,03 -1,32

Kassaflöde från den löpande verksamheten, KSEK -19 906 -11 407 -9 431

Balansomslutning, KSEK 44 187 20 668 13 279

Rörelsekapital, KSEK 33 894 16 794 11 026

Kassalikviditet, KSEK 888 911 1 092

Soliditet, % 90,3 90,0 91,6

Resultat per aktie före utspädning SEK/aktie -1.32 -1,22 -1,32

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg

Ekonomisk översikt
Idogen noterades under 2015 och historiska jämförelser från tidigare år är icke relevanta. 
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Tillämpade redovisningsprinciper
För 2017 och 2016: Enligt Årsredovisningslagen och  

RFR 2 (Rådet för finansiell rapportering).

För 2015: Enligt årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och  

koncernredovisning (K3).

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 aktie före utspädning 

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt  

antal aktier för perioden.

Finansiell utveckling 
Rörelsens intäkter och resultat

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter för helåret uppgick till 0 (53) 

TSEK. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för helåret uppgick till  -21 299  

(-12 583) TSEK, vilket är en förändring med -8 716 TSEK 

jämfört med motsvarande period föregående år.  

Under året har betydande resurser tillförts de olika 

utvecklingsprojekten. 

Årets resultat

Årets resultat uppgick till -21 322 (-12 599) TSEK. Resul-

tat per aktie före utspädning uppgick till -1,32 (-1,22) 

SEK och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 

-0,88 (-1,03) SEK.

Likviditet och kassaflöde

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 

till -19 906 (-11 407) TSEK.

•  Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 

till -4 266 (-661) TSEK.

•  Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 42 613 (19 028) TSEK.

•  Kassaflödet för helårsperioden uppgick till 18 441  

(6 960) TSEK.

•  Vid utgången av året var likvida medel 36 943  

(18 502) TSEK.

Idogen beviljades i maj 2017 ett anslag om 2,9 M Euro 

(drygt 28 MSEK) från Horizon 2020, EU:s ramprogram 

för forskning och innovation, för utveckling av bolagets 

tolerogena cellterapi för behandling av svårt blödarsju-

ka patienter med hämmande antikroppar mot Faktor 

VIII. Projektet löper över 33 månader och anslaget kom-

mer att betalas ut i delar under projektets löptid. Den 

3 januari 2018 har 1,2 M EUR utbetalats och resterande 

belopp kommer att utbetalas under de kommande 

åren. 

Finansiell ställning

Soliditeten uppgick till 90 (90) procent den 31 december 

2017 och det egna kapitalet till 39 888 (18 597) TSEK.  

Totala tillgångar uppgick den 31 december 2017 till  

44 187 (20 668) TSEK. 

Nyemission av aktier och två  
teckningsoptioner
Idogen genomförde under maj och juni månad 2017 

en emission av units bestående av aktier och två serier 

av teckningsoptioner. Emissionen registrerades och 

tillförde efter andra kvartalets slut bolaget 42,6 MSEK 

efter avdrag för emissionskostnader. Kapitaltillskottet 

från emissionen och konvertering av teckningsoptioner 

förväntas, tillsammans med forskningsanslaget från EU 

om drygt 28 MSEK, möjliggöra genomförandet av två 

kliniska fas I/II-studier.

De som tecknade i emissionen erhöll förutom aktier 

också två serier av optioner. Det finns 8 555 883 ute-

stående teckningsoptioner av serie TO2 och 8 555 883 

teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna 

handlas på AktieTorget. Vid fullt utnyttjande av teck-

ningsoptionerna kommer Idogen att tillföras mellan  

48 MSEK och 73 MSEK för TO2 och mellan 48 MSEK 

och 106 MSEK för TO3 efter emissionskostnader. Totalt 

tillförs Idogen vid full teckning av teckningsoptioner 

således lägst 96 MSEK och högst 179 MSEK, efter  

emissionskostnader.

Villkor för TO2 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje 

teckningsoption, teckna en ny aktie till en tecknings-

kurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt 

av handelskursen för Bolagets aktier under perioden  

9 – 27 april 2018. Teckningskursen kan dock inte un-

derstiga 6 SEK/aktie eller överstiga 9 SEK/aktie. Teck-

ning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga 

rum under perioden 3 – 18 maj 2018.
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Villkor för TO3 i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje 

teckningsoption, teckna en ny aktie till en tecknings-

kurs 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.

Investeringar
Idogens investeringar har tidigare enbart bestått av 

kostnader för patent.  Under perioden har lokaler 

byggts om för produktion av tolerogena cellterapier 

till kliniska studier. Maskiner har köpts in till laborato-

rium och för produktion. Under året har 4,3 MSEK (0,6) 

investerats. 

Ändrad redovisningsprincip
Under året har Idogen AB bytt redovisningsprincip 

från att redovisa enligt Bokföringsnämndens allmänna 

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-

ning (K3) till att redovisa i enlighet med RFR 2 (Rådet 

för finansiell rapportering) Redovisning för juridiska 

personer.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsre-

dovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer.  Bolaget ingår inte i någon koncern, varför 

IFRS-redovisning inte blir tillämplig. 

RFR 2 anger att ett moderföretag ska tillämpa IFRS 

sådana de antagits av EU, i den utsträckning detta är 

möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryg-

gandelagen, samt med hänsyn till sambandet mellan 

redovisning och beskattning. Rekommendationen 

anger vilka undantag och tillägg som kan tillämpas i 

förhållande till IFRS.

Detta är den första årsredovisningen för Bolaget som 

upprättas enligt RFR 2. Jämförande perioder justeras i 

enlighet med IAS 8. Övergången till redovisning enligt 

RFR 2 har inte haft någon effekt på balansräkningen 

vid ingången av 2016. Övergången har inte heller haft 

någon effekt på jämförande perioder.

Väsentliga händelser under året
Under 2017 har Idogen gjort många framsteg inom 

flera områden. 

Patentskyddet har stärkts genom utökat skydd i Europa, 

USA och Japan.

Den europeiska kommissionen beviljade Idogen for-

mellt särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i 

Europa för behandling av patienter med blödarsjuka.

Hyresavtal tecknades med Medicon Village för lokaler 

att i egen regi tillverka bolagets tolerogena vaccin för 

kommande kliniska studier. Under året har utrustning 

köps in och arbetet med att kvalitetssäkra produktions-

lokalerna har inletts. Avtal har vidare tecknats för att 

flytta utvecklingslaboratoriet till anslutande lokaler.

Kapitalförsörjningen säkrades genom en nyemission i 

maj/juni (se avsnittet nyemission och teckningsoptioner). 

Idogen fick två viktiga vetenskapliga erkännande under 

året då först anslag erhölls från EU om 2,9 MEUR (drygt 

28 MSEK) i anslag från Horizon 2020 i hård konkurrens. 

Projektbidragets mål är att genomföra prekliniska 

säkerhetsstudier, skapa en egen produktionskapacitet 

för tillverkning av tolerogent vaccin för kliniska studier, 

samt genomföra den första fas I/IIa-studien inom hemo-

fili A. 

Efter detta blev Idogen partner i cell-och genterapipro-

jeket CAMP (Centre for Advanced Medical Products) 

tillsammans med bland andra AstraZeneca, GE Health-

care, Pfizer, Sveriges samtliga universitet och flertalet 

sjukvårdsregioner och forskningsinstitutioner. Det är 

ett projekt finansierat av Vinnova för att göra Sverige 

ledande inom biologiska läkemedel.

Väsentliga händelser efter årets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räken-

skapsårets utgång som påverkar årsbokslutet.

Forskning och utveckling
IDO 8 är Idogens längst framskridna projekt och syftar 

till att utveckla en tolerogen cellterapi för patienter 

med svår blödarsjuka som står utan fullgod behandling 

efter att ha utvecklat antikroppar mot sin ordinarie be-

handling, faktor VIII. 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 den-

na patientgrupp. Detta projekt förväntas gå in i klinisk 

fas under 2018.

Samma metod som nu utvecklas för behandling av blö-

darsjuka kan användas inom ytterligare terapiområden 

med endast mindre justeringar av tekniken. Bolaget har 
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därför tagit ett strategiskt beslut att parallellt starta  

utvecklingen av en produktkandidat för njurtransplan-

tation, IDO T. Grundprincipen är att lära immunförsva-

ret att känna igen och tolerera det transplanterade  

organet så att det inte attackeras. Detta projekt förvän-

tas gå in i klinisk fas under 2019.

Organisation
Antalet anställda per den 31 december 2017 uppgick 

till 10 (föregående år 4). Utöver anställda finns kon-

sultavtal med ett antal personer som arbetar i olika 

omfattning efter det behov bolaget har. Steven Glazer 

har engagerats som CMO (Chief Medical Officer) under 

året. Idogens totala 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, tillverk-

ning, dokumentation, kvalitetssäkring, finans, IR och 

juridik.

Ersättning till ledande befattninshavare
Idogen skall betala marknadsmässiga och konkurrens-

kraftiga löner. Ersättningen till anställda består av lön 

och pension. Ersättningen till konsulter består av dags/

tim ersättning.  Ersättningen redovisas i not 8 (styrelsen) 

och not 9 (ledande befattningshavare).

Miljöinformation
Idogen AB bedriver en verksamhet som inte är  

tillstånds- eller anmälningspliktig. 

Riskhantering
Preklinisk fas

Idogen bildades 2008 och har sedan dess bedrivit pre-

klinisk utveckling. Bolaget har i dagsläget inte, varken 

enskilt eller via partners, lanserat någon behandling 

och har således inte bedrivit försäljning eller genererat 

några intäkter. Det finns utifrån ovan en risk att intäk-

ter helt eller delvis uteblir. 

Prekliniska och kliniska studier

Innan en behandling kan lanseras på marknaden måste 

säkerhet och effektivitet vid behandling av människor 

säkerställas för varje enskild indikation, vilket visas 

genom prekliniska studier som görs på mänskliga celler 

i laboratorieförsök och kliniska studier i människor. 

Resultat från prekliniska studier överensstämmer inte 

alltid med resultat i kliniska studier. Det finns därför en 

risk att de planerade studierna inte kommer att indike-

ra tillräcklig säkerhet och effekt för att behandlingar 

ska kunna lanseras. Kliniska studier är förknippade 

med stor osäkerhet och risker avseende tidsplaner och 

resultat i studierna. Idogen kan även komma att behöva 

göra mer omfattande kliniska studier än vad styrelsen 

i Bolaget i dagsläget bedömer, vilket kan komma att 

föranleda ökade kostnader eller försenade intäkter. 

Finansieringsbehov

Idogens utvecklingsplaner innebär ökade kostnader 

för Bolaget. För att genomföra utvecklingsplanerna 

är Idogen i behov av finansiering. För att förverkliga 

sina målsättningar i framtiden kommer Bolaget också 

i framtiden att behöva anskaffa ytterligare kapital och 

det föreligger en risk att eventuellt ytterligare kapital 

inte kan anskaffas. Detta kan medföra att utveckling-

en tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva 

verksamheten i lägre takt än önskat, vilket kan leda till 

försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter. 

Nyckelpersoner och kvalificerad personal

Om Bolaget skulle förlora nyckelpersoner kan det leda 

till förseningar eller avbrott i Idogens verksamhet och 

fortsatta utveckling. Kan Bolaget framöver inte fortsät-

ta att rekrytera kvalificerade medarbetare skulle detta 

kunna leda till att tillväxtmålen inte uppnås. 

Konkurrenter

Idogens koncept som bygger på att framkalla immu-

nologisk tolerans med kroppsegna celler är ett nytt 

område varför konkurrenssituationen kan vara svår 

att utvärdera. Det finns många universitet och forsk-

ningsinstitutioner som bedriver forskning och utveck-

ling inom området. En omfattande satsning och utveck-

ling från en konkurrent kan medföra risker i form av 

begränsade eller uteblivna intäkter för Bolaget. Vidare 

kan företag med global verksamhet som i dagsläget 

arbetar med närliggande områden bestämma sig för att 

etablera sig inom Idogens verksamhetsområde. Ökad 

konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och 

resultateffekter för Bolaget i framtiden. 

Immateriella rättigheter 

Patent och andra immateriella rättigheter har en be-

gränsad livslängd. Det föreligger risk att befintlig och/

eller framtida patentportfölj och övriga immateriella 

rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att 

utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget 

tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkur-

rent kan detta medföra betydande kostnader, vilket 

kan komma att påverka verksamheten, resultatet och 

den finansiella ställningen negativt. Vidare är det alltid 
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en risk i denna typ av verksamhet att Idogen kan kom-

ma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda 

av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma 

att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets 

eventuella framtida samarbetspartners att fritt använ-

da Idogens behandlingsmetod. Den osäkerhet som är 

förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana 

tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om 

immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, 

förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyl-

dighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna 

för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, 

bli betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets 

resultat och finansiella ställning negativt. Ovanstående 

skulle kunna innebära svårigheter och/eller förseningar 

vid framtida lansering eller eventuell utlicensiering/

försäljning.

Finansiell riskhantering

Med finansiella risker avses i första hand risker rela-

terade till valuta- och ränterisker samt kreditrisker. 

Riskhanteringen regleras av en av styrelsen fastställd 

finanspolicy. Det övergripande ansvaret för att hantera 

bolagets finansiella risker samt att utveckla metoder 

och principer för att hantera bolagets finansiella risker 

ligger inom företagsledningen och finansfunktionen. 

För mer detaljerad information om finansiella risker 

hänvisas till Not 4 Finansiell riskhantering.

Framtida utveckling
Idogen AB har under 2017 gjort väsentliga framsteg 

inom forskningen och planerar för att utveckla nuva-

rande teknologi ytterligare. Bolaget ser möjligheter för 

en fortsatt positiv utveckling av bolagets behandling av 

antikroppar vid hemofili A (IDO 8) och transplantation 

(IDO T). 

Styrelsen 
Styrelsens övergripande uppdrag är att svara för 

bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Styrelsen har att vid genomförandet 

av sitt uppdrag tillvarata samtliga aktieägares intres-

sen. Av bolagsordningen följer att styrelsen skall bestå 

av lägst 3 och högst 8 ledamöter. Styrelseledamöterna 

väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa 

årsstämma. 

Styrelsen bestod av Agneta Edberg (ordförande)A,  

Mikael Ørum, Leif G Salford, Cecilia Hollerup och Ulf 

Blom fram till bolagsstämman 17 maj 2017. Till styrelse-

ordförande omvaldes Agneta Edberg. Leif G Salford och 

Ulf Blom omvaldes som ledamöter medan Christina  

Herder och Karin Hoogendoorn nyvaldes som ledamöter. 

Styrelsen har under året haft 9 möten (under före- 

gående år 11 möten). Styrelsen har under året följt 

forskningsresultaten noga och löpande tillsatt större  

resurser. Styrelsen har lagt betydande tid på finansie-

ring av projekten. Under året har styrelsen haft en stra-

tegigenomlysning med ledningsgruppen. I slutet av året 

har styrelse inrättat två kommittéer. Revisionsutskottet 

består av Ulf Blom, ordförande och Christina Herder. 

Ersättningsutskottet består av hela styrelsen. 

VD lämnar varje månad en rapport till styrelsen över 

månadens utveckling inklusive riskhantering.

Stämma 
Årsstämma 2017 hölls 17 maj. Sedvanliga val genom- 

fördes. Stämman biföll förslag om företrädesemission 

av nya aktier med medföljande teckningsoptioner. 

Utöver detta bemyndigades styrelsen att genomföra en 

eller flera riktade emissioner om totalt 2 540 000 aktier.  

Detta bemyndigande har under 2017 inte använts.

Årsstämma kommer att hållas den 24 april 2018 kl 15.00 

i Gamla Gästmatsalen, Medicon Village, Scheelevägen 

2, Lund. Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse 

i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats 

och även genom upplysning i Svenska Dagbladet att 

kallelse skett, tidigast sex veckor och senast fyra veckor 

före stämman.

Valberedning
I enlighet med årsstämmans beslut ombads de tre 

största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 

2017 att nominera sina representanter i valberedning-

en. Till valberedningen utsågs Cecilia Hollerup för HCN 

Group, Rolf Ehrnström för Ventac Holdings (Cyprus) Ltd 

och Leif G Salford. Valberedningens förslag kommer att 

presenteras i mitten av mars. 
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Förslag till vinstutdelning
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att 

ingen utdelning (0,0 SEK/aktie, samma som föregående 

år) lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Förslag till vinstdisposition
Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

  

Överkursfond 42 014 639 

Balanserade vinstmedel 15 653 661 

Årets resultat -21 322 335

 36 345 965

Styrelsen föreslår att vinstmedlendisponeras 

så atti ny räkning överförs 36 345 965

Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt 

hänvisas till efterföljande rapporter över resultat- och 

balansräkningar, rapport över förändringar i eget kapi-

tal, kassaflödesanalyser samt tillhörande bokslutskom-

mentarer och noter.
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Belopp i SEK Not 2017 2016 

Nettoomsättning - -

Övriga rörelseintäkter 5 0 53 013

Summa intäkter 0 53 013

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6, 7 -16 452 007 -9 928 383

Personalkostnader 8, 9 -4 772 048 -2 707 408

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 13 -75 258 -

Summa rörelsens kostnader -21 299 313 -12 635 791

Rörelseresultat -21 299 313 -12 582 778

Resultat från finansiella poster 10

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 35 1 826

Övriga räntekostnader och liknande kostnader -23 057 -18 135

Summa resultat från finansiella poster -23 022 -16 309

Resultat efter finansiella poster -21 322 335 -12 599 087

Skatt på årets resultat 11 - -

Årets resultat -21 322 335 -12 599 087

Resultaträkning

Rapporter över totalresultat
Belopp i SEK

Årets resultat -21 322 335 -12 599 087

Övrigt totalresultat - -

Årets totalresultat -21 322 335 -12 599 087
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Balansräkning

Belopp i SEK Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12

Patent 3 229 590 1 802 898

Summa immateriella anläggningstillgångar 3 229 590 1 802 898

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 663 785 -

Inventarier, verktyg och installationer 2 099 992 -

Summa materiella anläggningstillgångar 2 763 777 -

Summa anläggningstillgångar 5 993 367 1 802 898

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 751 951 218 503

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 498 017 144 938

Summa kortfristiga fordringar 1 249 968 363 441

Kassa och bank 36 943 334 18 502 092

Summa omsättningstillgångar 38 193 302 18 865 533

SUMMA TILLGÅNGAR 44 186 669 20 668 431

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 454 493 855 581

Fond för utvecklingsutgifter 2 087 376 660 684

Summa bundet eget kapital 3 541 869 1 516 265

Fritt eget kapital

Överkursfond 42 014 639 18 857 595

Balanserat resultat 15 653 660 10 821 844

Årets resultat -21 322 335 -12 599 087

Summa fritt eget kapital 36 345 964 17 080 352

Summa eget kapital 39 887 833 18 596 617

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 342 776 995 706

Övriga skulder 250 261 88 515

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 705 799 987 593

Summa kortfristiga skulder 4 298 836 2 071 814

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 186 669 20 668 431
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Rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i SEK Aktiekapital Fond för utveck-
lingsutgifter

Överkursfond Övrigt fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2016 685 303 0 23 147 677 -11 665 149 12 167 831

Resultatdisposition enligt årsstämma - - -23 147 677 23 147 677

Nyemission 170 278 - 19 727 932 - 19 898 210

Kapitalanskaffningsutgifter - - -870 337 - -870 337

Avsättning till fond för utvecklings-

utgifter

- 660 684 - -660 684 -

Årets totalresultat - - -12 599 087 -12 599 087

Utgående balans 31 december 2016 855 581 660 684 18 857 595 -1 777 243 18 596 617

Aktiekapital Fond för utveck-
lingsutgifter

Överkursfond Övrigt fritt 
eget kapital

Summa 
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2017 855 581 660 684 18 857 595 -1 777 243 18 596 617

Resultatdisposition enligt årsstämma - - -18 857 595 18 857 595

Nyemission 598 912 - 50 736 386 - 51 335 298

Kapitalanskaffningsutgifter - - -8 721 747 - -8 721 747

Avsättning till fond för 

utvecklingsutgifter

- 1 426 692 - -1 426 692 -

Årets totalresultat - - - -21 322 335 -21 322 335

Utgående balans 31 december 2017 1 454 493 2 087 376 42 014 639 -5 668 675 39 887 833

Upplysningar om aktier Antal aktier

Antal 2017-01-01 12 222 589

Antal 2017-12-31 20 778 467

Utställda teckningsoptioner, TO2 8 555 883

Utställda teckningsoptioner, TO3 8 555 883

Totalt antal aktier efter full teckning 37 890 233
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Belopp i SEK 2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -21 299 313 -12 582 778

Avskrivningar, ej kassaflödespåverkande 75 258

Erhållen ränta 35 1 826

Erlagd ränta -23 057 -18 135

Kassaflöden från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapitalet

-21 247 077 -12 599 087

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -886 527 230 847

Ökning/minskning leverantörsskulder 2 347 070 606 602

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -120 048 354 193

Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 906 582 -11 407 446

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 426 692 -660 681

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 839 035 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 265 727 -660 681

Finansieringsverksamheten

Nyemission 42 613 551 19 027 873

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42 613 551 19 027 873

Årets kassaflöde 18 441 242 6 959 744

Likvida medel vid årets början 18 502 092 11 542 348

Likvida medel vid årets slut 36 943 334 18 502 092

Rapport över kassaflöden
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Noter med redovisningsprinciper 
och bokslutskommentarer

Not 1   Allmän information

Idogen AB är ett aktiebolag registrerat i Sverige och 

med säte i Lund och med kontor i Lund (Medicon Village, 

Scheelevägen 2). Bolagets verksamhet framgår av  

förvaltningsberättelsen.

Årsredovisningen för det verksamhetsår som slutar  

den 31 december 2017 har godkänts av styrelsen den  

23 mars 2018 och kommer att föreläggas årsstämman 

den 24 april 2018 för fastställande.

Not 2   Redovisningsprinciper

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats 

när denna årsredovisning upprättats anges nedan. 

Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla  

presenterade år, om inte annat anges.

Bolagets funktionella valuta är SEK (svenska kronor) 

som även utgör rapporteringsvaluta för bolaget. Det 

innebär att de finansiella rapporterna presenteras i SEK. 

Samtliga belopp är angivna i SEK om inte annat anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Årsredovisningen upprättas enligt Årsredovisningslagen 

och RFR 2 (Rådet för finansiell rapportering) Redovis-

ning för juridiska personer. Bolaget ingår inte i någon 

koncern, varför IFRS-redovisning inte blir tillämplig. 

RFR 2 anger att ett företag ska tillämpa IFRS sådana de 

antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom 

ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, 

samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 

och tillägg som kan tillämpas i förhållande till IFRS.

Detta är den första årsredovisningen för Bolaget som 

upprättas enligt RFR 2. Jämförande perioder justeras i 

enlighet med IAS 8. Övergången till redovisning enligt 

RFR 2 har inte haft någon effekt på balansräkningen 

vid ingången av 2016. Övergången har inte heller haft 

någon effekt på jämförande perioder.

Bolaget driver enbart ett rörelsesegment.

Effekter av nya eller ändrade IFRS standarder på  

*bolagets redovisningsprinciper 

Ändrade redovisningsprinciper

De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska personer 

som har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2017 

avser främst följande områden:

•  Ändringar i IAS 7 Rapport över kassaflöden  

(”Disclosure Initiative”)

•  Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter (Redovisning av 

uppskjutna skattefordringar på orealiserade förluster)

Ändringarna har inte inneburit några effekter för 

bolaget.

Beslutade ändringar av RFR 2 som ännu inte har trätt 

ikraft

Rådet för finansiell rapportering har även beslutat om 

följande ändringar som ännu inte har trätt ikraft. 

IFRS 9 Finansiella instrument

Den nya standarden för finansiella instrument behand-

lar klassificering, värdering och redovisning av finansiel-

la tillgångar och skulder. Ändringarna i RFR 2 avseende 

IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar  

1 januari 2018 eller senare. I nuläget har standarden 

inte någon effekt för bolaget.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder

IFRS 15 kommer att ersätta IAS 18 Intäkter, IAS 11 

Entreprenadavtal samt tillhörande tolkningar. Den nya 

standarden innebär en ny modell för intäktsredovisning 

(fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av 

en vara eller tjänst överförs till kunden. Ändringarna i 

RFR 2 avseende IFRS 15 ska tillämpas 1 januari 2018 eller 

senare. I nuläget har standarden inte någon effekt för 

bolaget.

IFRS 16 Leasing

Den nya leasing standarden innebär framför allt 

förändringar i det sätt som leasingavtal ska redovisas 

hos leasetagaren. En leasetagare ska redovisa samtliga 

leasingavtal som tillgångar och skulder i balansräkning-

en, med undantag för kortfristiga leasingavtal och lea-

singavtal där värdet på de underliggande tillgångarna 

är ringa. Ändringarna i RFR 2 avseende IFRS 16 ska börja 
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tillämpas räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller 

senare. Bolaget har ännu inte utvärderat effekterna av 

IFRS 16.

2.2 Utländska valutor

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta 

värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk 

valuta omräknas enligt transaktionsdagens kurs.

2.3 Inkomstskatter

Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 

och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträk-

ningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas 

direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även 

skatten i eget kapital. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmeto-

den på alla väsentliga temporära skillnader. En tempo-

rär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång 

eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den 

skattesats som har beslutats per balansdagen (för 

närvarande 22 %). Uppskjuten skattefordran redovisas i 

den omfattning det är troligt att framtida skattemässigt 

överskott kommer att finnas mot vilka de temporära 

skillnaderna kan nyttjas. 

Uppskjuten skattefordran avseende outnyttjade skatte-

mässiga underskottsavdrag uppgår per 2017-12-31 till 

56,5 MSEK, vilket medför en uppskjuten skattefordran 

om 12,4 MSEK. Uppskjuten skatt har inte redovisats på 

det skattemässiga underskottet då ledningen ännu inte 

kan bedöma när i tiden underskottet kan utnyttjas mot 

framtida överskott. Bolaget har således ingen skatte-

kostnad och inte heller någon värdering av uppskjuten 

skatt. 

2.4 Immateriella anläggningstillgångar

Bolaget befinner sig i en forskningsfas varför utgifterna 

redovisas som kostnad.

Utvecklingsutgifter redovisas som immateriell anlägg-

ningstillgång då följande kriterier är uppfyllda:

- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att 

  färdigställa tillgången

- avsikt och förutsättning finns att sälja eller 

  använda tillgången

- det är troligt att tillgången kommer generera intäkter 

eller leda till kostnadsbesparingar

- utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt

Anskaffningsvärdet för en intern upparbetad imma-

teriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter 

som krävs för att tillgången ska kunna användas på det 

sätt som företagsledningen avsett. Internt upparbetade 

immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda 

nyttjandeperioden. 

Inga avskrivningar har påbörjats då redovisat värde 

avser pågående patentansökningar. Först när det 

kommersiella användande sker av olika patent startar 

avskrivning.

2.5 Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar omfattar förbättrings-

utgifter på annans fastighet och inventarier. Förbätt-

ringsutgifter på annans fastighet skrivs av över den 

utestående hyresperioden för lokalen. Inventarier skrivs 

av enligt plan.

 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaff-

ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 

förvärvet av tillgången. 

Avskrivningar sker linjärt över den beräknade  

nyttjandeperioden enligt följande:  

Förbättringsutgifter på 

annans fastighet (hyrestiden)  4 år

Inventarier  5 år

2.6 Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redo-

visas som operationell leasing. Leasingavgiften redovi-

sas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

2.7 Avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses 

ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad hän-

delse och det är sannolikt att utbetalningar kommer att 

krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är 

att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det 

belopp som skall utbetalas.

2.8 Finansiella instrument

Med hänsyn till sambandet mellan redovisning och be-

skattning har företaget i enlighet med RFR2 valt att inte 

tillämpa IAS 39 utan tillämpar en metod med utgångs-

punkt i anskaffningsvärde i enlighet med årsredovis-

ningslagen.
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Fordringar

Övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar 

då inga poster finns med förfallodag mer än 12 måna-

der då de skall redovisas som anläggningstillgångar.  

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 

inbetalt efter individuell prövning.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och banktillgodohavan-

den. I det fall kortfristiga placeringar görs med förfallo-

dag under tre månader.

Skulder

Skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, med 

tillämpning av effektivräntemetoden. 

2.9 Ersättningar till anställda

Ersättningen till anställda är i form av utbetalda löner 

samt inarbetad semester med reservering för sociala 

kostnader. Pension betalas enligt ITP1. Pension är av-

giftsbestämd.

Ersättning till olika personer som är konsulter görs 

enligt konsultavtal där den enskilde konsulten har 

ansvar för lön, pension och sociala kostnader samt egna 

arbetsredskap.

2.10 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-

tioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida 

medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, till-

godohavanden på kortfristiga likvida placeringar som 

lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt 

för en obetydlig risk för värdefluktuation. 

Not 3   Uppskattningar och bedömningar

För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet 

med RFR 2 krävs att företagsledningen gör bedömning-

ar och uppskattningar samt antaganden, vilka påver-

kar de redovisade tillgångs- och skuldbeloppen, övrig 

information som lämnas i bokslutet samt de intäkter 

och kostnader som redovisas under perioden. Uppskatt-

ningar, bedömningar och antaganden ses över regel-

bundet. Det faktiska utfallet kan skilja sig från dessa 

bedömningar, uppskattningar och antaganden. De upp-

skattningar och antaganden som kan komma att leda 

till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 

tillgångar och skulder är främst immateriella tillgångar. 

Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande 

en tillgång föreligga, fastställs dess återvinnings värde. 

Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvär-

det skrivs tillgången ned till detta värde. 

Not 4   Finansiell riskhantering

Bolaget är exponerad för flera olika typer av finansiella 

risker som kan ge upphov till variationer i årets resultat, 

kassaflöde och eget kapital. Därutöver exponeras bola-

get för finansierings- och likviditetsrisk.

De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande 

kategorier; marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk 

och prisrisk), Kreditrisk och finansierings- och likvidi-

tetsrisk.

Valutarisk

Den framtida försäljningen kommer att ske i såväl SEK 

som utländsk valuta. De olika inköpen sker i SEK och 

utländsk valuta (ökad andel). Idogen har idag ingen 

betydande valutarisk och har inga aktiviteter för att 

fördröja effekter av valutasvängningar.

EU bidraget som utbetalas i EUR ger en valutarisk som 

reduceras genom att delar av bidraget växlas till SEK 

och delar används för att betala projektkostnader i EUR.

Ränterisk

Idogen har inga lån, men en större kassa som inte är 

räntebärande idag. En stigande ränta kan komma att 

medföra finansiella intäkter för kassan. 

Prisrisk

Bolaget har inga placeringar som kan ge upphov till 

prisrisk.

Kreditrisk

Bolaget har inga kundfordringar och därmed ingen 

Kreditrisk.

Finansierings- och likviditetsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att kostnaden blir 

högre och finansieringsmöjligheterna begränsas sant 

att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en 

följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla 

finansiering.

Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och 

kapitalförsörjning. Kapitalförsörjningen kan komma 

från riktade och företrädesemissioner, olika bidrag och i 

framtiden genom intäkter.
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Not 5   Övriga rörelseintäkter (bidrag)

    2017  2016

Övriga intäkter (nystartsjobb)   0  53 013

EU-bidrag om totalt 2 868 734 EUR skall erhållas. Härav har erhållits 1 290 930 EUR (12,7 MSEK) den 3 januari 2018. 

Bidraget kommer att redovisas som intäkter i takt med att projektredovisning lämnas in som visar att olika delmål 

har uppnåtts.

Not 6   Operationella leasingavtal

    2017  2016

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas 

avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:  

  

Förfaller till betalning inom ett år  416 400  60 000

Förfaller till betalning inom ett-två år  236 400 

Förfaller till betalning inom två-tre år  236 400 

Förfaller till betalning inom fyra år  98 500 

    987 700  60 000

  

Under perioden kostnads förda leasingavgifter  250 833  120 000

Hyresavtalen avser kontorslokaler på Medicon Village. Avtalet klassas som operationell leasing

vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

 

Not 7   Ersättningar till revisor (Mazars SET revisionsbyrå AB)

    2017  2016

Revision    147 052   51 157

Övriga uppdrag   32 910  -   

    179 962  51 157

 

Arvoden och kostnadsersättningar delas upp i fyra delar; Revisionsarbete (avser granskning av årsredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning), övriga revisionsarbeten, skatter och övriga 

uppdrag. Mazars har utfört arbeten kring revision och övriga uppdrag.
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Not 8   Ersättningar till styrelsen

2017 Arvode Övrig ersättning Pension Övriga förmåner Total

Styrelsen ordförande 346 423 35 400 0 0 391 823

Övriga styrelseledamöter 645 505 0 0 0 645 505

Totalt 991 928 35 400 0 0 1 027 328

 

Beslutade arvoden är 300 000 SEK för styrelsens ordförande och 150 000 SEK per styrelseledamot. 

Under 2017 har dels arvodet för 2016 och dels delen för 2017 betalats.

2016 Arvode Övrig ersättning Pension Övriga förmåner Total

Styrelsens ordförande 119 330 0 0 0 119 330

Övriga styrelseledamöter 132 900 48 000 0 0 180 900

Totalt 252 230 48 000 0 0 300 230

Not 9    Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda  2017 2016

Kvinnor  6 2

Män  1 2

Totalt  7 4

  

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till övriga anställda  3 369 496 2 073 924

Sociala avgifter enligt lag och avtal  850 343 443 942

Pensionskostnader för övriga anställda  294 245 108 482

Totalt  4 514 084 2 626 348

2017 Lön/Arvode Övrig ersättning Pension Övriga förmåner Total

VD  1 474 400 0 0 0 1 474 400

Övrig ledningsgrupp (6 personer) 3 663 615 0 149 200 0 3 813 190

Totalt 5 138 015 0 149 200 0 5 287 590

2016 Lön/Arvode Övrig ersättning Pension Övriga förmåner Total

VD 1 483 200 0 0 0 1 483 200

Övrig ledningsgrupp (5 personer) 1 931 745 0 65 609 0 1 997 354

Totalt 3 414 945 0 65 609 0 3 480 554

Av de ledande befattningshavarna är två anställda med en uppsägningstid mellan 3–6 månader.  

Anställda har normal pension enligt ITP1. Ledande befattningshavare för 2017 var 7 personer (5 föregående år).

De ledande befattningshavare som har konsultavtal har fast ersättning per timme eller dag.  

De har inga förmåner därutöver.  De olika konsultavtalen har en uppsägningstid mellan 1 och 6 månader.
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Not 10   Resultat från finansiella poster

  2017 2016

Ränteintäkter  35 1 826

Räntekostnader  -226 -

Valutakursdifferenser  -22 831 -18 135

Totalt  -23 022 -16 309

Not 11   Skatt på årets resultat

  2017 2016

Redovisat resultat före skatt  -21 322 335 -12 599 087

  

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)  4 690 914 2 771 799

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  -7 -402

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  7 505 3 671

Skatteeffekt av ej bokförda kostnader  1 918 784 191 474

Ej värderade underskottsavdrag  -6 617 196 -2 966 542

Redovisad skattekostnad  0 0

  

Outnyttjade underskottsavdrag uppgår till 56,5 MSEK (föregående år 26,8 MSEK).

Bolagets underskottsavdrag är inte värderade som tillgång i enlighet med redovisningsprinciperna.

  

Not 12   Immateriella anläggningstillgångar

  

Patent  2017 2016

Ingående anskaffningsvärden  1 802 898 1 142 214

Årets aktiverade utgifter  1 426 692 660 684

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 229 590 1 802 898  

Utgående restvärde enligt plan  3 229 590 1 802 898

Redovisat värde är godkända och pågående patentansökningar.

Patenten har inte börjat användas varför inga avskrivningar påbörjats.

Not 13   Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet  2017 2016  

Ingående anskaffningsvärden    - -   

Årets aktiverade utgifter, inköp  663 785 -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  663 785 -  

Utgående restvärde enligt plan  663 785 - 

Inventarier, verktyg och installationer  2017 2016   

Ingående anskaffningsvärden  0 -   

Årets aktiverade utgifter, inköp  2 175 250  -  

Årets avskrivningar enligt plan  -75 258 -  

Utgående restvärde enligt plan  2 099 992 -
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Not 14 Eget kapital 

En aktie i Idogen AB har ett kvotvärde om 0,07 SEK. 

Antalet aktier var vid slutet av förra räkenskapsåret 12 222 589 st och aktiekapitalet var 855 581 SEK.  

Under juni genomfördes en nyemission med medföljande teckningsrätter (TO2 och TO3). Genom nyemissionen  

tillfördes Idogen 8 555 883 aktier. Vid årets slut uppgår antalet aktier till 20 778 472 aktier och aktiekapitalet till  

*1 454 493 SEK (855 581).

Not 15 Transaktioner med närstående

Verkställande direktören är ej anställd i bolaget utan arbetar under ett konsultkontrakt. För 2017 har VD Lars  

Hedbys (Ventac Partners AB) fakturerat konsultersättning om totalt 1 474 400 SEK (1 483 200). Lars Hedbys är  

delägare i Ventac Holdings (Cyprus) Ltd.

Styrelsens ordförande Agneta Edberg har utöver arbetet i styrelsen ersatts för arbete med Vinnovas CAMP projekt 

om 35 400 SEK (0).
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Bolagets resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-24 för fastställelse och är därmed 

godkända för offentliggörande.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisnings-

sed och RFR 2 (Rådet för finansiell rapportering) och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. 

Förvaltningsberättelsen för bolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av bolagets verksamhet, resultat och 

ställning samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bolaget står inför.

 

 

Lund den 23 mars 2018

Agneta Edberg     Ulf Blom

Styrelseordförande    Styrelseledamot

Christina Herder     Karin Hoogendoorn

Styrelseledamot     Styrelseledamot

Leif G Salford     Lars Hedbys

Styrelseledamot     Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2018

MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Karin Löwhagen

Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Idogen 

AB för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 

25-42 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av Idogen ABs 

finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-

redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-

träkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 

”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till Ido-

gen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-

ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för den andra informationen. Den andra infor-

mationen återfinns på sidorna 3 – 24.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 

inte denna information och vi gör inget uttalande med 

bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 

vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig ut-

sträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 

inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-

tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-

de denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 

i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 

den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 

att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-

ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 

och verkställande direktören för bedömningen av bola-

gets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 

direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 

till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-

rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-

tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentli-

ga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 

med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-

nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-

ning under hela revisionen. Dessutom:

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-

ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 

inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ända-

målsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-

aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 

innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 

av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 

interna kontroll som har betydelse för vår revision för 

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 

om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-

lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Idogen AB

Org.nr. 556756-8521
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•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 

ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-

turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-

ningarna, och om årsredovisningen återger de underlig-

gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger 

en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-

ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 

en revision av styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för Idogen AB för år 2017 samt av förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Re-

visorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till Idogen 

AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 

vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 

och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 

av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 

som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer 

på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbe-

hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-

ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 

bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska 

situation och att tillse att bolagets organisation är utfor-

mad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 

betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 

den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i över-

ensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 

skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller
•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalan-
de om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen ga-
ranti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bola-
get, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på vår professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktie-

bolagslagen.

Lund den 26 mars               

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Karin Löwhagen

Auktoriserad revisor
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Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari – mars 2018  24 april 2018

Bolagstämma    24 april 2018

Delårsrapport januari – juni 2018  21 augusti 2018

Delårsrapport januari – september 2018 23 oktober 2018

Bokslutskommuniké 2018   12 februari 2019

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

Bilder tagna av Kennet Ruona

Produktion av Jens Martin Design

Tryckeri: Media-Tryck, Lund
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