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Sammanfattning
av Bokslutskommuniké oktober-december 2017

Kvartal fyra (oktober-december) 2017 

 » Rörelseresultatet uppgick till -19 455 TSEK 
(-24 719 TSEK) 

 » Periodens resultat uppgick till 
-18 826 TSEK (-24 809 TSEK) 

 » Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till -0,73 SEK (-0,96 SEK) 

Januari-december 2017 

 » Rörelseresultatet uppgick till 
-80 700 TSEK (-61 333 TSEK) 

 » Periodens resultat uppgick till 
-80 338 TSEK (-61 423 TSEK) 

 » Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till -3,09 SEK (-2,65 SEK) 

 » Likvida medel uppgick per den 31 december 
2017 till 128 883 TSEK (102 899 TSEK) 

 » Eget kapital per aktie uppgick till 3,72 SEK (3,94 SEK) 

 » Antal anställda var vid periodens slut 13 (11)
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 » Sharon Longhurst rekryterades till Head of Chemistry, 
Manufacturing & Controls (CMC). Hon ska arbeta med 
att utveckla en kommersiellt färdigställd tillverknings-
process för bolagets ledande produkt, ilixadencel. 

 » Data gällande ilixadencels verkningsmekanism pre-
senterades på Society for Immunotherapy of Cancers 
(SITC) 32:a årsmöte. De prekliniska resultaten visar hur 
ilixadencel genererar komplementära immunologiska 
processer som är nödvändiga för att lära immunsyste-
met att känna igen och döda cancerceller. 

 » Immunicum tillkännagav onlinepublikationer av 
två prekliniska studier som undersöker ilixadencels 
verkningsmekanism i den prestigefyllda vetenskap-
liga tidskriften Oncoimmunology. Studierna visar de 
olika sätt som ilixadencel, eller motsvarande allogena 
proinflammatoriska dendritceller från möss, skapar en 
immunaktiverande miljö.  

 » Nasdaq Stockholms noteringskommitté godkände 
Immunicums aktier för notering på Nasdaq Stockholm, 
förutsatt att Företrädesemissionen genomförs. God-
kännandet var villkorat av att Immunicum uppfyller det 
formella noteringskravet på att ha säkerställt tillräckligt 
rörelsekapital för den kommande tolvmånaderspe-
rioden efter den första dagen för handel på Nasdaq 
Stockholm. 

 » Bolaget offentliggjorde preliminära resultat från 
koncepttest från prekliniska studier som utvärderar en 
potentiell förbättring av anti-tumör effekten när den 
ledande läkemedelskandidaten ilixadencel kombineras 
med checkpointhämmaren anti-PD-1. 

 » Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna 
styrelsens förslag till beslut om en nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare. 

 » Immunicum tillkännagav att den till 90 procent 
garanterade företrädesemissionen som meddelades 
den 2 november 2017 (”Företrädesemissionen”) har 
slutförts. Immunicums emissionslikvid från Före-
trädesemissionen uppgick till cirka 200 MSEK före 
transaktionskostnader.  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 » Immunicum meddelade att patientrekryteringen 
slutförts till den pågående, globala kliniska Fas II-stu-
dien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). 
Studiens primära syfte är att visa ”proof of concept” 
för ilixadencel baserat på ett flertal effektmått avse-
ende klinisk effekt samt att studera säkerhet under en 
18-månadersperiod. 

 »  Immunicum meddelade att dess aktier (IMMU.ST) 
upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvud-
marknad. Bolaget är noterat på small cap-listan, inom 
hälsovårdsektorn. 

 » Michaela Gertz rekryterades till CFO på Immunicum 
och bidrar med omfattande erfarenhet inom finans och 
kapitalanskaffningar till Immunicum, däribland sju års 
erfarenhet som CFO på PledPharma, ett läkemedelsut-
vecklingsbolag noterat på Nasdaq First North.

 » Immunicum presenterade en fallstudie med en patient 
ur Fas I/II HCC-studien vid Cholangiocarcinoma Foun-
dation Annual Conference i Salt Lake City, USA.  Fallstu-
dien belyser den långa överlevnaden för en patient med 
långt framskriden kolangiokarcinom (gallgångscancer) 
efter att cancerimmunaktiveraren ilixadencel kombi-
nerats med standardläkemedel som är kända för att 
stimulera immunogen celldöd och hämma tumördri-
ven immunsuppression.
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VD-Kommentar  
 » År 2017 och de första veckorna av 2018 har inneburit stora förändringar för Immunicum. 

Under perioden har vi uppnått de mål vi satte upp i början av 2017. Dessa var följande:

 » Att offentliggöra  de viktigaste resultaten från den klinis-

ka Fas I/II-studien av levercancer (HCC) som uppvisade 

mycket positiva data för säkerhet och immunaktivering.

 » Att slutföra rekryteringen till Fas II-studien MERECA, 

vilket tillkännagavs den 8 januari 2018.

 » Att fastställa en uppdaterad klinisk utvecklingsstrategi för 

ilixadencel som bygger på dess förmåga att agera som 

immunaktiverare i ett flertal solida tumörformer samt 

dess potential i kombination med checkpointhämmare.

 » Att genomföra listbytet till Nasdaq Stockholms 

huvudmarknad.

 » Att anskaffa tillräckligt med kapital genom en nyemis-

sion för att kunna slutföra MERECA-studien och nå nästa 

viktiga brytpunkt för ilixadencel och bolaget. 

 » Att validera våra kliniska och prekliniska data för ilixaden-

cel genom refereegranskade publikationer och presenta-

tioner på medicinska konferenser.

 » Att stärka ledningen med ytterligare branscherfarenhet.

 » Att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet i 

EU, USA och övriga världen genom att delta i finansiella 

konferenser och branschevenemang.

Under 2018 kommer vi att fokusera på den fortsatta kliniska 

utvecklingen av ilixadencel, främst genom att inleda en 

multi-indikationsstudie i kombination med checkpoint-

hämmare samt att driva vidare de pågående studierna 

MERECA och GIST. Vi kommer fortsätta att sprida kunskap 

om vår immunaktiveringsmetod och vår teknologi. Detta 

kommer vi främst att göra genom att presentera våra pre-

kliniska och kliniska data på medicinska konferenser och 

genom publikationer i vetenskapliga tidskrifter, där våra 

resultat valideras av experter på området. Vi kommer också 

att presentera bolaget på branschevenemang och finan-

siella konferenser för att ytterligare öka kännedomen om 

Immunicum. Det är även viktigt för oss att bygga vidare på 

de relationer vi hittills har skapat. 

Jag vill rikta ett hjärtligt tack till våra medarbetare, led-

ning, styrelse samt våra aktieägare för deras engagemang i 

Immunicum det senaste året. Vi är nu väl rustade för 2018 

och vårt fortsatta arbete med målet att erbjuda cancer-

patienter en ny behandling och samtidigt skapa värde för 

våra aktieägare. 

CARLOS DE SOUSA
VD



Verksamhetsöversikt
» Immunicum är på väg att etablera en ledande position vad gäller nyskapande
cellbaserade angreppssätt  inom immunonkologi. Bolaget har utvecklat en egen
metod för att producera lagringsbara (off-the-shelf) cellbaserade produkter som
kan lära en cancerpatients immunsystem att känna igen och angripa cancerceller.
Immunicums teknik är utformad för att både öka immunsystemets förmåga att

bekämpa cancer samt att göra andra befintliga behandlingar mot cancer mer effektiva.

Immunicums angreppssätt, som representeras av den ledan-

de produkten ilixadencel, använder sig av dendritceller från 

friska donatorer. Dendritcellerna aktiveras genom bolagets 

innovativa process och administreras sedan direkt i patien-

tens tumör. Dessa celler rekryterar och aktiverar därefter 

patientens egna dendrit- och NK-celler till tumörområdet, 

vilket leder till ett patientspecifikt anti-tumörsvar. 

Ilixadencel är en unik produkt eftersom den kan skapa ett im-

munsvar som är specifikt för varje patient utan behovet av att 

modifiera patientens egna celler under produktionsproces-

sen. Den har också en bred potential att behandla ett flertal 

former av solida cancertumörer. För patienter med solida 

tumörer föreligger ett stort och icke tillgodosett medicinskt 

behov av effektiva immunonkologiska behandlingar, och ett 

antal bolag tävlar om att utveckla nya mediciner som kan dra 

nytta av immunsystemets styrka för dessa indikationer. Im-

municum ligger i framkant vad gäller cellbaserade metoder 

som hjälper immunsystemet att tillgodose dessa medicinska 

behov. 

Nedan följer en översikt av den nuvarande kliniska ak-

tiviteten med ilixadencel, däribland de två pågående 

studierna, den nyligen slutförda HCC-studien samt den 

planerade multi-indikationsstudien i kombination med 

checkpointhämmare.

Njurcancer (RCC) – Rekryteringen har slutförts till den 

pågående randomiserade Fas II-studien MERECA, där pa-

tienter som nyligen har diagnostiserats med metastaserad 

njurcancer behandlas med ilixadencel i kombination med 

sunitinib eller enbart sunitinib. Det slutliga antalet inklu-

derade patienter är 88 vid 28 olika center i åtta europeiska 

länder och i USA. Den sista patientens sista besök inom 

ramen för MERECA, samt en initial analys och topline-re-

sultat väntas under tredje kvartalet 2019.

Gastrointestinala Stromacellstumörer (GIST) – Efter ändring-

en i protokollet i mars 2017 har bolagets samarbetspartner vid 

Karolinska Universitetssjukhuset nu rekryterat 4 patienter till 

den kliniska Fas I/II-studien med ilixadencel hos patienter med 

GIST. GIST är en mycket ovanlig och komplex sjukdom med 

enbart 200 diagnosticerade fall i Sverige varje år. Det är en all-

varlig cancerindikation med stort behov av nya behandlingar. 

Analysen av de primära resultatmåtten gällande säkerhet och 

tolerabilitet, samt de första sekundära resultaten för effekt, tu-

mörsvar och PFS (progression-free survival) från Fas I/II-studien 

inom GIST planeras att slutföras i slutet av 2019.

Levercancer (HCC) – Immunicum tillkännagav nyligen 

positiva topline-resultat gällande säkerhet och tolererabi-

litet från den slutförda Fas I/II-studien med den ledande 

produkten ilixadencel som genomförts i 18 patienter med 

långt framskriden levercancer. Ilixadencel visade sig vara 

säker och tolererades väl av dessa patienter både när den 

gavs som enskild behandling och i kombination med den 

befintliga första linjens standardbehandling, sorafenib. 

Dessutom gav resultaten belägg för tumörspecifik im-

munaktivering hos merparten av patienterna. Baserat på 

dessa positiva data kommer Immunicum utvärdera möjlig-

heten att ta nästa steg i den kliniska utvecklingen av denna 

indikation. Levercancer är en allvarlig cancerform som ökar 

snabbt och för vilken det finns ett begränsat antal behand-

lingsalternativ. Slutlig analys pågår.

Fas Ib/II multi-indikationsstudie – Immunicum har uppda-

terat den kliniska utvecklingsplanen för att på bästa möjli-

ga sätt positionera ilixadencel som en del av de mest ban-

brytande nya kombinationsbehandlingarna mot cancer. 

Bolaget ska genomföra en Fas Ib/II multi-indikationsstudie 

inom huvud- och halscancer, magcancer samt icke-små-

cellig lungcancer i kombination med checkpointhämmare. 

De här indikationerna har valts därför att de representerar 

patientgrupper med icke tillgodosedda medicinska behov, 

och eftersom patienterna som lider av dessa cancerformer 

i lägre grad svarar på checkpointhämmare. Utformningen 

av studien möjliggör en effektiv beslutsprocess för den 

fortsatta utvärderingen av ilixadencel tillsammans med 

checkpointhämmare samt för att identifiera de mest lo-
vande indikationerna. Den stora fördelen för bolaget blir 

att det öppnar för ytterligare strategiska alternativ, och att 

det även stödjer utvecklingen av ilixadencel som en grund-

stomme i bäst tillgängliga kombinationsbehandlingar för 

cancer. 
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Klinisk pipeline

 » Immunicums pipeline omfattar för närvarande två pågående kliniska studier 

och två prekliniska program i vilka den ledande produkten ilixadencel testas. 

Njurcancer (RCC): Den mest framskridna studien är en 

internationell, explorativ, randomiserad, kontrollerad och 

öppen Fas II-studie.  Rekryteringen till studien slutfördes i 

januari 2018 med totalt 88 patienter. Omkring två tredje-

delar av patienterna kommer att erhålla behandling med 

ilixadencel i kombination med efterföljande nefrektomi 

(kirurgiskt borttagande av den tumördrabbade njuren), 

samt standardbehandlingen med tyrosinkinashämmaren 

sunitinib. Omkring en tredjedel av patienterna utgör en 

kontrollgrupp och kommer endast genomgå nefrektomi 

och få standardbehandling med sunitinib.

Levercancer (HCC): I september 2017 tillkännagav Immuni-

cum de finala resultaten från den slutförda Fas I/II-studien 

med ilixadencel för behandlingen av långt framskriden 

levercancer. Studien, som har genomförts vid Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg, har visat på god säkerhet  

och tolerans hos 18 deltagande patienter samt aktivering 

av immunsystemet. Baserat på dessa positiva data har 

Immunicum möjlighet att gå vidare till nästa steg i den 

kliniska utvecklingen.

GIST: I samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset har 

Immunicum en pågående klinisk Fas I/II- studie med ilixa-

dencel för behandling av patienter med obotlig GIST. Det 

är en mycket ovanlig sjukdom med enbart 200 diagnosti-

serade fall i Sverige varje år. Det primära syftet med studien 

är att undersöka om ilixadencel i kombination med en ty-

rosinkinashämmare är säkert och tolereras av patienterna.

SUBCUVAX: SUBCUVAX och relaterade metoder bygger 

till viss del på samma teknologiska bas som används för 

produktionen av ilixadencel. Målsättningen är att utforska 

möjligheterna att använda Immunicums  adenovirusvek-

tor Ad5f35PTD  för transfektion av allogena dendritceller 

med gener som kodar för önskvärda tumörantigener för 

att ta fram en cancerimmunaktiverare som är laddad med 

tumörantigen för subkutan administrering (injektion i 

underhuden).

CD70: Immunicums CD70-plattform är en behandlings-

strategi som kan användas för att förbättra befintlig och ny 

adaptiv immunterapi. Inom adaptiv immunterapi används 

patientens T-celler som isoleras och vanligen genetiskt ma-

nipuleras till att specifikt känna igen cancerceller, sådana 

celler kallas CAR-T-celler. Den primära målsättningen är 

att etablera CD70-konceptet som en optimal metod för 

ex-vivo-expansion av CAR-T-celler för behandling av solida 

tumörer. 

Ilixadencel IM-201

Ilixadencel IM-102

Ilixadencel IM-103

SUBCUVAX®
/Adenovirus vector

CD70

Preklinisk

Njure

Lever

Gastrointestinal

Fas I/IIIndikation Fas II Fas III

 » Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling 
av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer 
genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra 
överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-
inflammatoriska allogena dendritceller, har potential att bli en grundstomme i modern 
kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat 
och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
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Finansiell information 

Resultat 

Rörelseresultat och periodens resultat uppgick till 

-80 700 TSEK (-61 333 TSEK) respektive -80 338 TSEK 

(-61 423 TSEK), varav fjärde kvartalet -19 455 TSEK 

(-24 719 TSEK) respektive -18 826 TSEK (-24 809 TSEK). 

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick 

till -3,09 SEK (-2,65 SEK), varav fjärde kvartalet -0,73 SEK 

(-0,96 SEK).

Fjärde kvartalets rörelsekostnader är lägre än föregående år 

på grund av minskade kostnader för kliniska prövningar då 

HCC-studien stängdes under hösten 2017, samt minskade 

kostnader för CMC-aktiviteter (Chemistry, Manufacturing 

and Control). 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter för-

ändring i rörelsekapitalet uppgick till -46 447 TSEK 

(-59 157 TSEK), varav fjärde kvartalet 12 866  TSEK 

(-16 607 TSEK).  Perioden uppvisar positiv förändring av rö-

relsekapitalet främst på grund av reservering av upplupna 

emissionskostnader.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 

10 162 TSEK (- TSEK), varav fjärde kvartalet 10 162 TSEK 

(- TSEK) beroende på försäljning av fondplacering. Försälj-

ningen av bolagets kortfristiga placering medförde realisa-

tionsvinst om 636 TSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 

till 62 269 TSEK (118 476 TSEK), varav fjärde kvartalet 

62 269 TSEK (-TSEK) då bolaget tillfördes 94 761 TSEK 

(130 688 TSEK) från genomförd nyemission före emis-

sionskostnader som uppgick till 32 492 TSEK (12 212 TSEK). 

Efter periodens utgång har bolaget tillförts ytterligare 

105 239 TSEK avseende tecknat kapital som ej var inbetalt 

per balansdagen.

Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2017 till 

128 883 TSEK (102 899 TSEK). 

Eget kapital 

Totalt eget kapital uppgick per 31 december 2017 till 

189 556 TSEK (102 386 TSEK), vilket motsvarar 3,72 SEK 

(3,94 SEK) per aktie. 

Bolagets soliditet vid periodens utgång var 77% (84%).

Soliditeten har beräknats som periodens utgående eget 

kapital dividerat med periodens utgående balansomslut-

ning.  Bolaget anser att nyckeltalet ger investerare använd-

bar information om bolagets kapitalstruktur. 

Den 4 december 2017 fattade extra bolagsstämma beslut 

om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för 

befintliga aktieägare om sammanlagt 27 812 715 aktier 

till en teckningskurs om 8 SEK per aktie. Teckningstiden 

löpte ut 22 december 2017. Totalt tecknades omkring 

100 MSEK, motsvarande 44,9% av företrädesemissionen. 

Omkring 95 MSEK, motsvarande 42.6% av företrädese-

missionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och 

omkring 5 MSEK, motsvarande 2,3% av företrädesemissio-

nen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat 

aktier utan stöd av teckningsrätter. Resterande del av den 

garanterade delen av företrädesemissionen, motsvarande 

omkring 100 MSEK, tilldelades emissionsgaranter. Genom 

denna emission tillförs bolaget således 200 MSEK före 

emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 

1 250 000 SEK.
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Övrig information 
Aktien 
Aktien har handlats sedan den 22 april 2013 på Nas-

daq First North under kortnamnet IMMU med ISIN-kod 

SE0005003654 samt med en listning på segmentet 

First North Premier sedan 4 maj 2016. Från och med 

15 januari 2018 handlas aktien på Nasdaq Stockholms 

huvudmarknad. 

Antal aktier 
Antalet aktier i bolaget uppgår per 31 december 2017 till 

25 958 541 (25 958 541). Vid denna tidpunkt fanns pågående 

företrädesemission avseende 24 999 990 aktier. Efter att 

emissionen blivit registrerad i januari 2018 uppgår antal 

aktier till 50 958 531.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen 

utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Aktieägare per 2018-01-19

Ägare Antal aktier
Andel kapital/

röster

Försäkringsaktiebolaget, Avanza 
Pension

3 799 786 7,4%

Loggen Invest AB 3 000 101 5,9%

Holger Blomstrand Byggnads AB 2 975 386 5,8%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 080 276 4,1%

AAGCS NV RE AACB NV RE EURO 
CCP FORTIS

1 813 233 3,6%

Lars Wingefors Kapitalförvaltning 1 250 506 2,5%

Rothesay Limited 1 250 506 2,5%

Ålandsbanken i ägares ställe 915 811 1,8%

Swedbank Robur Fonder AB 725 000 1,4%

Olle Stenfors 625 254 1,2%

Totalt tio största aktieägarna 18 435 859 36,2%

Övriga aktieägare 32 522 672 63,8%

Totalt 50 958 531 100,0%

Incitamentsprogram 
Det finns för närvarande inga utestående teckningsop-

tioner eller andra aktierelaterade incitamentsprogram i 

bolaget. 

Personal 
Immunicum har valt att driva verksamheten med ett be-

gränsat antal anställda kompletterat med konsulter för att 

kunna hålla en hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. Per 

den 31 december 2017 hade bolaget 13 (11) anställda, varav 8 

(6) kvinnor och 5 (5) män. 

Information om transaktioner med närstående
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som 

är aktieägare i bolaget har åtagit sig att teckna för totalt 

0,9 MSEK genom teckningsrätter i under december 2017 

genomförd företrädesemission. 

Margareth Jorvid, Head of Regulatory Affairs and Quality 

System och medlem i Immunicums ledningsgrupp, har 

via bolaget Methra i Uppsala AB under räkenskapsåret 

2017 fakturerat Immunicum 2 002 TSEK i konsultarvode, 

varav fjärde kvartalet 468 TSEK. Prissättningen har skett på 

kommersiella villkor.

Utsikter, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Immunicum är ett utvecklingsbolag som befinner sig i 

ett tidigt skede. Bolaget har inte genererat några intäkter 

historiskt och förväntas inte heller göra det på kort sikt. Bo-

lagets kandidater för immunaktiverare och teknologiplatt-

formar är beroende av forskning och utveckling och kan 

försenas och fördyras. Bolaget är beroende av att kunna 

ingå licens- och samarbetsavtal samt av ett stort antal olika 

tillstånd och ersättningssystem och därtill hörande lagar, 

regelverk, beslut och praxis (vilka kan förändras). Bolaget är 

vidare beroende av immateriella rättigheter. Den risk som 

bedöms ha särskild betydelse för Immunicums framtida 

utveckling är kopplad till tillgången på finansiella medel.

För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer 

hänvisas till Immunicums senaste prospekt (Prospekt för 

företrädesemission 2017) samt årsredovisning som finns på 

bolagets hemsida www.immunicum.com. 

Finansiell Kalender 
Årsstämma 2018-04-25

Delårsrapport Q1 2018 2018-05-04

Delårsrapport Q2 2018 2018-08-17

Delårsrapport Q3 2018 2018-11-07

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15
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Totalresultaträkning i sammandrag

Belopp i SEK
2017-10-01 

- 2017-12-31
2016-10-01 

- 2016-12-31
2017-01-01 

 - 2017-12-31
2016-01-01 

 - 2016-12-31
2016-07-01 

 - 2016-12-31

Övriga rörelseintäkter 83 322 - 217 903 - -

83 322 - 217 903 - -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -12 490 429 -17 582 754 -61 532 932 -44 611 571 -26 302 897

Personalkostnader -6 879 553 -7  015 256 -19 020 400 -16 253 133 -10 204 531

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

-17 798 -19 718 -71 191 -81 754 -40 397

Övriga rörelsekostnader -150 300 -101 014 -293 374 -386 702 -189 305

Rörelseresultat -19 454 758 -24 718 742 -80 699 994 -61 333 160 -36 737 130

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter

635 756 115 635 847 42 230 33 468

Räntekostnader och liknande 
resultatposter

-6 533 -90 255 -273 496 -132 180 -90 255

Resultat efter finansiella poster -18 825  535 -24 808 882 -80 337 643 -61 423 110 -36 793 917

RESULTAT FÖRE SKATT -18 825  535 -24 808 882 -80 337 643 -61 423 110 -36 793 917

Skatt på årets resultat - - - - -

PERIODENS RESULTAT -18 825 535 -24 808 882 -80 337 643 -61 423 110 -36 793 917

Totalresultatet överensstämmer med periodens resultat.

Resultat per aktie före och efter 
utspädning

-0,73 -0,96 -3,09 -2,65 -1,42

9W W W . I M M U N I C U M . C O M



Balansräkning i sammandrag
Belopp i SEK 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 105 239 280 -

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 69 205 140 396

Summa materiella anläggningstillgångar 69 205 140 396

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000

Summa anläggningstillgångar 70 205 141 396

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar 343 672 263 218

Övriga fordringar 3 156 359 1 883 976

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 453 611 6 856  161

Summa kortfristiga fordringar 11 953 642 9 003 355

Kortfristiga placeringar - 9 526 626

Kassa och bank 128 882 939 102 898 565

Summa omsättningstillgångar 140 836 581 121 428 546

SUMMA TILLGÅNGAR 246  146 066 121 569 942

10W W W . I M M U N I C U M . C O M



Balansräkning i sammandrag forts.
Belopp i SEK 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPTIAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 297 927 1 297 927

Pågående nyemission 1 250 000 -

Summa Bundet eget kapital 2 547 927 1 297 927

Fritt eget kapital

Överkursfond 418 793 309 252 535 222

Balanserat resultat -151 447 096 -90 023 986

Periodens resultat -80 337 643 -61 423 110

Summa Fritt eget kapital 187 008 570 101 088 126

Summa Eget kapital 189 556 497 102 386 053

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 850 000 850 000

Summa långfristiga skulder 850 000 850 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 11 714 437 5 040 848

Övriga skulder 331 186 1 043 987

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 693 946 12 249 054

Summa kortfristiga skulder 55 739 569 18 333 889

Summa skulder 56 589 569 19 183 889

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 246  146 066 121 569 942
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Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

Belopp i SEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserat resultat 
inkl. periodens 

resultat Totalt

Ingående eget kapital 2016-01-01 1 001 500 134 355 491 -90 023 986 45 333 005

Nyemissioner 296 427 130 391 475 130 687 902

Kostnader hänförliga till nyemissioner -12 211 744 -12 211 744

Periodens resultat -61 423 110 -61 423 110

Eget kapital 2016-12-31 1 297 927 252 535 222 -151 447 096 102 386 053

Ingående eget kapital 2017-01-01 1 297 927 252 535 222 -151 447 096 102 386 053

Pågående nyemission 1 250 000 198 749 920 199 999 920

Kostnader hänförliga till nyemission -32 491 833 -32 491 833

Periodens resultat -80 337 643 -80 337 643

Eget kapital 2017-12-31 2  547 927 418 793 309 -231 784 739 189 556 497
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Kassaflödesanalys i sammandrag

Belopp i SEK
2017-10-01  

- 2017-12-31
2016-10-01  

- 2016-12-31
2017-01-01  

- 2017-12-31
2016-01-01  

- 2016-12-31
2016-07-01  

- 2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -19 454 758 -24 718 742 -80 699 994 -61 333 160 -36 737 130

Avskrivningar och andra icke 
kassaflödespåverkande poster

17 798 19 718 71 191 81 754 40 397

Erhållen ränta - 115 91 42 230 225

Erlagd ränta -6 533 -90 255 -273 496 -132 180 -90 255

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet

-19 443 493 -24 789 164 -80 902 208 -61 341 356 -36 786 763

Ökning/minskning av övriga kortfristiga 
fordringar

-5 532 861 -2 537 366 -2 950 287 -7 388 235 -1 075 765

Ökning/ minskning av leverantörsskulder 9 091 571 2 900 982 6 673 589 1 993 732 -2 758

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga 
skulder

28 750 856 7 818 873 30 732 091 7 579 268 4 127 091

Förändring i rörelsekapitalet 32 309 566 8 182 489 34 455 393 2 184 765 3 048 568

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 866 073 -16 606 675 -46 446 815 -59 156 591 -33 738 195

Investeringsverksamheten

Försäljning av kortfristig placering 10 162 382 - 10 162 382 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 162 382 - 10 162 382 - -

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner 94 760 640 - 94 760 640 130 687 902 16 687 902

Emissionskostnader -32 491 833 - -32 491 833 -12 211 744 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 268 807 - 62 268 807 118 476 158 16 687 902

Periodens kassaflöde 85 297 262 -16 606 675 25 984 374 59 319 567 -17 050 293

Likvida medel vid periodens början 43 585 677 119 505 240 102 898 565 43 578 998 119 948 858

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 128 882 939 102 898 565 128 882 939 102 898 565 102 898 565
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Not 1 Redovisningsprinciper 
Bolaget upprättar delårsrapport enligt IAS 34 med beak-

tande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i 

RFR2 samt årsredovisningslagen. Bolaget ingår inte i någon 

koncern, varför en fullständig IFRS-redovisning inte blir 

tillämplig. 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oför-

ändrade från de som tillämpades i årsredovisningen för 

räkenskapsåret 1 juli-31 december 2016. 

Upplysningar i enlighet med IAS 34.16A lämnas såväl i noter 

som på annan plats i delårsrapporten.

IFRS 9 ”Finansiella instrument” kommer att ersätta nu-

varande IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning och 

värdering” från och med 2018. Utifrån den information som 

idag är känd eller uppskattad kommer IFRS 9 inte ha en 

väsentlig påverkan på Immunicums resultat och ställning.

I oktober 2016 beslutade årsstämman om omläggning av 

bolagets räkenskapsår till kalenderår. I samband med detta 

beslutades också om ett förkortat räkenskapsår omfat-

tande perioden 1 juli 2016 till 31 december 2016. Jämförel-

seperioden 1 januari - 31 december 2016 har framräknats 

på basis av delårsrapporten för 1 juli 2015-31 mars 2016, 

bokslutskommunikén för 2015/2016 samt bokslutskommu-

nikén för 1 juli 2016 till 31 december 2016. 

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument 
Det redovisade värdet bedöms vara en rimlig uppskattning 

av det verkliga värdet för bolagets finansiella instrument. 

Bolagets innehav av kortfristiga placeringar värderas i enlig-

het med lägsta värdets princip. 

Not 3 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter uppgår till 565 537 SEK (565 537 SEK).

Granskning av revisorer 
Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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Göteborg den 16 februari 2018

Agneta Edberg 

Styrelseordförande

Charlotte Edenius

Styrelseledamot 

Steven Glazer

Styrelseledamot

Martin Lindström

Styrelseledamot

Magnus Nilsson

Styrelseledamot

Magnus Persson

Styrelseledamot 

Kerstin Valinder Strinnholm

Styrelseledamot 

Carlos de Sousa

Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:  

Carlos de Sousa, VD 
Adress Grafiska vägen 2

412 63 Göteborg 

Telefon 031-41 50 52

Mail info@immunicum.com 

Hemsida www.immunicum.se 

Organisationsnr 556629-1786 

Denna information är sådan information som bolaget är skyl-

digt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson, 

för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00. 
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