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Bokslutskommuniké 2020
Immunicum – koncernen

* Den 21 december 2020 förvärvade Immunicum AB DCprime BV. Transaktionen ledde till att det förvärvade bolaget DCprime BV:s tidigare 

ägare, utifrån ett redovisningsperspektiv, erhöll bestämmande inflytandet över det förvärvande bolaget Immunicum. Förvärvet redovisas därför 

som ett omvänt förvärv. Koncernredovisningen utgörs således endast av DCprime BV fram till förvärvstillfället den 21 december 2020. Denna 

koncernredovisning är Immunicums första koncernredovisning vilken upprättas i enlighet med IFRS. För vidare information se not 2.1 samt not 8.

Oktober-december i sammandrag
 » Nettoomsättning för kvartalet uppgick till - (-).*

 » Periodens resultat uppgick till KSEK -47 568 (-19 409).*

 » Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till SEK -0,57 (-0,26).*

 » Immunicum tillkännagav en säkerhets- och 
inklusionsuppdatering för den pågående Fas I/
II-kombinationsstudien ILIAD. Per den 6 oktober 
hade totalt 15 patienter inkluderats i prövningen 
och ilixadencel har uppvisat en konsekvent 
säkerhetsprofil i studien. Doseskaleringskommittén 
bekräftade att det inte förekommit några 
dosbegränsande toxiciteter.

 » Styrelseledamoten Magnus Persson lämnade 
styrelsen i oktober.

 » Den 18 november offentliggjorde Immunicum 
att bolaget ingått ett bindande avtal med Van 
Herk Investments BV om att förvärva samtliga 
aktier i DCprime BV för att skapa ett ledande 
bolag inom cellbaserade immunterapier. Vid extra 
bolagsstämman den 18 december godkändes 
styrelsens beslut om riktad nyemission om aktier 
till Van Herk Investments. Transaktionen slutfördes 
den 21 december.*  

 » Immunicum erhöll Fast Track Designation 
från FDA för ilixadencel för behandling av 
den sällsynta sjukdomen gastrointestinal 
stromacellstumör (GIST).  

 » Immunicum meddelade i december att 
patientrekryteringen till Fas Ib-delen av 
kombinationsstudien ILIAD slutförts.

 » Immunicum erhöll särläkemedelsstatus, Orphan 
Drug Designation, från FDA för ilixadencel för 
behandling av levercancer, specifikt hepatocellular 
carcinoma (HCC).

Covid-19
 » Immunicum har hittills inte haft någon 

väsentlig påverkan på verksamheten på grund 
av covid-19-pandemin. För mer information se 
riskavsnittet sidan 21.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 » Inför extra bolagsstämma den 22 januari 

2021 meddelade styrelseordförande Michael 
Oredsson sitt utträde ur styrelsen varvid styrelsen 
utsåg nuvarande styrelseledamot Christine Lind 
till tillförordnad ordförande fram till den ordinarie 
stämman den 4 maj 2021. Vid extra bolagsstämman 
valdes Dharminder Chahal och Andrea van Elsas, 
Ph.D., nominerade av bolagets största ägare Van 
Herk Investments, till nya ledamöter i styrelsen. 

 » Immunicum erhöll särläkemedelsstatus, ODD, 
från FDA för ilixadencel för behandling av 
mjukdelssarkom, vilket inkluderar GIST.

 » Immunicum meddelade planer på att expandera 
bolagets anläggning för forskning och 
processutveckling i Leiden, Nederländerna.

 » Immunicum utsåg Lotta Ferm till tillförordnad 
finanschef. 

Finansiellt sammandrag*

okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

KSEK om inget annat anges 2020 2019 2020 2019

Rörelseresultat -46 346 -18 643 -86 027 -44 856

Periodens resultat -47 568 -19 409 -89 248 -47 771

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,57 -0,26 -1,17 -0,65

Likvida medel 167 643 14 032 167 643 14 032

Eget kapital 661 094 -5 677 661 094 -5 677

Antal anställda vid periodens slut 29 30 29 30

2 B O K S L U T S K O M M U N I K É  J A N U A R I  -  D E C E M B E R  2 0 2 0



Vd-kommentar
Fjärde kvartalet

 » Med den sammanslagna styrkan som följer av det 
nyligen genomförda samgåendet, vilket inkluderar 
både ilixadencel och DCP-001 i klinisk utveckling, så 
ser vi fram emot Immunicums potential att kunna 
erbjuda patienter framtidens behandlingar. 

2020 var året då Immunicums 
ansträngningar för att säkra 
förutsättningarna för den pågående 
regulatoriska kliniska utvecklingen av 
ilixadencel belönades. De beviljade 
s.k. designations från amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA och 
europeiska läkemedelsmyndigheten 
EMA ökar vårt hopp om att våra 
nya terapier baserade på bolagets 
egen banbrytande forskning snabbt 
kommer att kunna utvecklas vidare 
och ge oss ytterligare kliniska 
data som visar att ilixadencel kan 
förbättra överlevnadsresultat och öka 
livskvaliteten för cancerpatienter. 

Under 2020 beviljade den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA 
Immunicum Regenerative Medicine 
Advanced Therapy (RMAT) designation 
för njurcancer (RCC) och Fast Track 
Designation (FTD) för ilixadencel för 
behandling av den sällsynta sjukdomen 
gastrointestinal stromalcellstumör 
(GIST). Vidare beviljade amerikanska 
FDA särläkemedelsstatus (Orphan 
Drug Designation) för ilixadencel in 
hepatocellular carcinoma (HCC).

Vidare har ilixadencel utvecklats enligt 
plan i de pågående kliniska studierna. 
I december avslutade vi framgångsrikt 
patientrekryteringen till Fas Ib-delen av 
ILIAD-studien med ilixadencel. Genom 
att ha uppnått denna milstolpe har vi 
kommit ett steg närmare tidpunkten 
för topline-data som vi förväntar 
oss att få under tredje kvartalet 
2021. Resultaten kommer att ge oss 

ytterligare kunskap om ilixadencels 
potential i en rad indikationer. 

Under det fjärde kvartalet 
meddelade vi att Immunicum hade 
gått samman med DCprime, ett 
holländskt bolag i klinisk fas, som 
utvecklar återfallsvacciner (relapse 
vaccines) baserade på allogen 
dendritcellsbiologi. DCprime är 
kompletterande och synergistiskt 
till Immunicums angreppssätt. 
Sammanslagningen av de två bolagen 
utökar vår pipeline, skapar flera möjliga 
terapeutiska alternativ och förbättrar 
plattformen som behövs för att 
etablera Immunicum som ett ledande 
cellterapibolag. 

DCprime har kommunicerat lovande 
kliniska resultat för sin ledande 
kandidat DCP-001 i blodburna 
tumörer inklusive interimsdata från sin 
pågående Fas II-studie i akut myeloisk 
leukemi (AML), som presenterades 
vid en muntlig presentation på ASH 
2020-konferensen i december. 

Immunicum kommer nu att 
fortsätta driva en synergistisk 
pipeline som omfattar både 
stora och små indikationer i 
solida och blodburna tumörer 
med två kliniska huvudprogram, 
ilixadencel och DCP001, i klinisk 
Fas-II utveckling. Förutom Fas-II 
kandidaterna har bolaget en bred 
portfölj av prekliniska kandidater 
i sen fas. Den nya forsknings- och 
utvecklingsanläggningen i Leiden, 

i Nederländerna, öppnar upp för 
ytterligare expansion av vår pipeline när 
flytten dit har avslutats under 2022. 

Utifrån min erfarenhet från 
läkemedelsindustrin är jag övertygad 
om att sammanslagningen av 
processutveckling, tillverkning och 
egen specialiserad forsknings- 
och utvecklingsexpertis i det nya 
Immunicum kommer att stödja 
vårt mål om att bli en ledare inom 
cellbaserade immunterapier. 
Den ökade kontrollen av 
alla utvecklingsprocesser i 
läkemedelsutveckling är avgörande för 
att Immunicum ska kunna etableras 
som ett fullt integrerat bioteknikbolag. 

Jag vill välkomna Erik Manting, 
Ph.D., Chief Business Officer & vice 
vd, och Jeroen Rovers, MD, Ph.D., 
Managing Director för DCprime till 
Immunicum-teamet. Båda tillträdde 
Immunicums ledningsgrupp från 
DCprime efter sammanslagningen. 
Vi är ett nytt team och vi är alla 
fast beslutna om att se till att våra 
program med de kompletterande 
terapeutiska angreppssätten, baserade 
på intratumoral immunaktivering och 
canceråterfallsvaccin, för närvarande 
i klinisk Fas II-utveckling fortsätter 
att utvecklas mot kommersialisering. 
Vi ser fram emot att hålla dig 
informerad om våra framsteg när 
våra produktkandidater avancerar i 
utvecklingsprogrammen. 

SVEN ROHMANN, M.D., Ph.D. 
Verkställande direktör
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Introduktion till Immunicum

 » Immunicum och DCprime gick samman i slutet av 2020 för att 
etablera ett integrerat bolag byggt på decennier av kombinerad 
immunonkologi- och cellterapiexpertis inom området allogen 
dendritcellsbiologi. Förutom de operativa synergierna vid 
sammanslagningen stärktes Immunicums aktieägarbas med Van 
Herk Investments, en ledande europeisk life-science investerare.

Immunicum har satt målet att bli en ledare i cellterapi 
genom att bredda sin plattform med lagringsbara, 
cellbaserade immunaktiverare med ett kompletterande 
angreppssätt som återfallsvaccin (relapse vaccination), 
vilket stärker bolagets gemensamma expertis inom 
immunonkologi.

Hittills har Immunicum uppnått kliniskt proof-of-concept 
för sitt huvudprogram, ilixadencel. Ilixadencel har testats 
i flera olika solida tumörtyper och senast i bolagets Fas 
II MERECA-studie i njurcancer. DCprime har uppvisat 
lovande kliniska resultat för blodburna tumörer med dess 
huvudprogram, DCP-001, i patienter med avancerad akut 
myeloisk leukemi (AML). Vidare har DCP-001 visat en 
positiv säkerhetsprofil i kliniska studier. Resultaten från Fas 
II-studien förväntas under fjärde kvartalet 2021. Därutöver 
är en Fas I-studie med DCP-001 i äggstockscancer under 
initiering, vilket är första gången DCP-001 testas i en solid 
tumörindikation.

Immunicum grundades i Sverige med huvudkontor i 
Stockholm. Forskning, processutveckling och framtida 
tillverkningssatsningar kommer att konsolideras till 
anläggningen i Leiden, i Nederländerna. Immunicum är 
noterat under kortnamnet IMMU på Nasdaq Stockholm.

Kompletterande angreppssätt
Efter sammanslagningen kommer bolagets angreppssätt 
med cellbaserad immunterapi som stärker patientens 
tumörspecifika immunförsvar att breddas till att 
både omfatta terapeutisk behandling av etablerade 
cancersjukdomar (ilixadencel) och behandling som syftar 
till att minska risken för återfall i cancer (DCP-001).

Ilixadencel – en unik primer/immunaktiverare
Bolaget utvärderar ilixadencel i flera solida 
tumörindikationer. Genom att kombinera ilixadencel 
med moderna immunterapier och standardbehandling 

är Immunicums mål att förbättra behandlingsresultat 
och livskvalitet för cancerpatienter. Ilixadencel består av 
allogena (från en främmande donator) inflammatoriska 
dendritceller och har potential att etableras som en viktig 
stomme inom kombinationsbehandlingar i modern 
cancerterapi. Ilixadencel har utvecklats med syftet att kunna 
utnyttja patienternas eget tumörspecifika antigen genom 
att injicera ilixadencel direkt in i tumören. Därigenom 
elimineras behovet av att karaktärisera och därefter 
framställa tumörspecifika antigener innan behandlingen.

Etablerat proof-of-concept för ilixadencel 
Immunicum har uppnått kliniskt proof-of-concept 
genom att visa att ilixadencel möjliggör mer bestående 
och starkare tumörresponser när ilixadencel kombineras 
med standardbehandling. Verkningsmekanismen 
hos ilixadencel kompletterar dessutom andra 
cancerbehandlingar. Med en konsekvent och positiv 
säkerhets- och tolerabilitetsprofil, även när ilixadencel 
kombineras med andra immunterapier, har ilixadencel 
potential att optimera och förbättra behandlingsresultatet 
för cancerpatienter. 

Validering av angreppssätt – solida tumörer 
Hittills har Immunicum fått bekräftelse från regulatoriska 
myndigheter genom Regenerative Medicine Advance 
Therapy (RMAT) Designation från den amerikanska 
läkemedelsmyndigheten FDA och Advanced Therapy 
Medicinal Product-certifieringen (ATMP) från den 
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Sammantaget 
stödjer detta ilixadencels väg mot marknaden. 
Dessutom representerar samarbetet med de två ledande 
läkemedelsbolagen Merck KGaA och Pfizer ytterligare en 
branschvalidering av Immunicums angreppssätt för att 
aktivera immunförsvaret. 
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DCOne® – en ny plattform för återfallsvaccin
DCprime utvecklar sin patenterade teknologiplattform 
DCOne®. Huvudkandidaten DCP-001 har genererats 
genom att transformera en egenutvecklad patenterad 
cell-linje av leukemiceller, DCOne®, till ett helt cellbaserat 
cancervaccin. DCprime presenterade nyligen omfattande 
prekliniska resultat som visade att denna transformation 
leder till en immunogen förändring. De ursprungliga 
cellerna hade en låg immunogenicitet, medan DCP-
001 visade sig vara mycket immunogent och täcker en 
mängd tumörantigener, vilket har gjort den till en attraktiv 
cancervaccinkandidat för ett antal blodburna och solida 
tumörindikationer. DCOne® gör det möjligt att utveckla 
återfallsvaccin som har en mycket positiv säkerhetsprofil 
och är lagringsbara (eng. ”off the shelf”) vilket ökar dess 
tillgänglighet för patienterna. Kandidater baserade på 
DCOne® kan kombineras med T-cellsterapier eller andra 
immunonkologiska behandlingar. 

Stärkt ledarskap 
Genom tillskotten av styrelseledamöter, utnämningen 
av ny vd i augusti samt två nya medlemmar i 
ledningsgruppen i slutet av 2020, har Immunicum stärkt 
sin erfarenhet internt för att förflytta bolaget till nästa 
utvecklingsfas och mot kommersialisering. 

Solid grund för cellterapiexpertis
Immunicum har samlat ett team av högt specialiserade 
experter inom cellterapi och immunonkologi med 
omfattande branscherfarenhet för att kunna maximera 
potentialen för produktkandidaterna, men också för att 
skapa en ledande och oberoende aktör inom cellterapi. 
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Finansiell information
Koncernen 

Administrationskostnader 
Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick 
till 28 145 (3 764) KSEK och för helåret till 38 080 
(12 565) KSEK. De högre kostnaderna under kvartalet 
och för helåret är huvudsakligen beroende på externa 
transaktions-relaterade kostnader med anledning av 
sammanslagningen.

Resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -46 346 (-18 643)
KSEK och för helåret till -86 027 (-44 856) KSEK. Kvartalets 
resultat uppgick till -47 568 (-19 409) KSEK och för helåret 
uppgick resultatet till -89 248 (-47 771). Resultatet per aktie 
före och efter utspädning uppgick till -0,57 (-0,26) SEK för 
kvartalet och till -1,17 (-0,65) SEK för helåret.

Skatt

Ingen skattekostnad redovisades för kvartalet - (-) eller för 
helåret - (-).

Kassaflöde, investeringar 
och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
för kvartalet till -16 283 (-14 307) KSEK och för helåret 
till -56 626 (-57 569). Det negativa kassaflödet är enligt 
utvecklingsplan och förklaras av bolagets forsknings- och 
utvecklingsaktiviteter för den tekniska plattformen DCOne® 
och produktkandidaten DCP-001. Det ökade negativa 
kassaflödet under fjärde kvartalet 2020 jämfört med 2019 
beror huvudsakligen på transaktionskostnader relaterade 
till sammanslagningen.  

Under kvartalet uppgick kassaflödet från 
investeringsverksamheten till -17 (-37) KSEK och 
för helåret till -464 (-809) KSEK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 
170 458 (-209) KSEK och för helåret till 208 666 (67 058) 
KSEK utgörs av aktieägartillskott från DCprimes ägare 
samt förvärvade likvida medel vid det omvända förvärvet/
sammanslagningen. 

Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2020 till  
167 643 (14 032) KSEK.

Totalt eget kapital uppgick per 31 december 2020 till 
661 094 (-5 677) KSEK, vilket motsvarar 3,98 (neg.) SEK per 
aktie. Bolagets soliditet vid kvartalets utgång var 91% (neg.).

Omvänt förvärv

Förvärvet av DCprime BV redovisas som ett omvänt 
förvärv. Det innebär att Immunicum är det legala 
moderbolaget men behandlas redovisningsmässigt 
som det förvärvade bolaget. DCprime BV är det legala 
dotterbolaget men behandlas redovisningsmässigt som 
det förvärvande bolaget. Koncernredovisningen utgörs 
således endast av DCprime BV fram till förvärvstillfället, 
21 december 2020. Det innebär att resultatet 2019 endast 
avser DCprime och resultatet 2020 avser DCprime BV:s 
resultat för räkenskapsåret samt Immunicum AB:s resultat 
för de sista 10 dagarna 2020. Jämförelsetalen 2019 avser 
således DCprime.

Intäkter

Ingen omsättning redovisades för kvartalet - (-) eller 
helåret - (-). Övriga rörelseintäkter uppgick till - (5) KSEK för 
kvartalet och till - (16 675) KSEK för helåret, och bestod 2019 
av EU bidrag, Horizon 2020.

Rörelsens kostnader

Rörelsens totala kostnader för kvartalet uppgick till 46 346 
(18 648) KSEK och för helåret till 86 027 (61 530) KSEK. 
Kostnaderna är huvudsakligen hänförliga till forsknings- 
och utvecklingskostnader relaterade till teknikplattformen 
DCOne® och produktkandidaten DCP-001. De högre 
kostnaderna under fjärde kvartalet och för helåret, 
jämfört med föregående år, beror huvudsakligen av på 
transaktionsrelaterade kostnaderna med anledning av 
sammanslagningen mellan DCprime och Immunicum.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnader för forskning och utveckling uppgick för 
kvartalet till 18 157 (14 881) KSEK och för helåret till 47 883 
(48 980) KSEK. Kostnaderna förklaras framförallt av 
preklinisk forskning, processutveckling, produkttillverkning, 
samt den kliniska studien ADVANCE i Fas II. De högre 
kostnaderna under kvartalet är huvudsakligen beroende 
på ersättningar, med anledning av sammanslagningen, till 
ledningen inom DCprime som är del inom FoU. De lägre 
kostnaderna för helåret är huvudsakligen beroende på 
lägre tillverkningskostnader.
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Finansiell information
Moderbolaget Immunicum AB

Resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -25 949 (-40 052)
KSEK och för helåret till -106 621 (-132 324) KSEK. Kvartalets 
resultat uppgick till -25 940 (-42 012) KSEK och för helåret 
uppgick resultatet till -106 308 (-134 016). Resultatet per 
aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,46) SEK 
för kvartalet och till -1,13 (-1,46) SEK för helåret.

Skatt

Ingen skattekostnad redovisades för kvartalet - (-) eller för 
helåret - (-).

Kassaflöde, investeringar 
och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
för kvartalet till -21 192 (-35 314) KSEK och för helåret till 
-120 690 (-145 808). Det fortsatta negativa kassaflödet är 
enligt utvecklingsplan och förklaras av bolagets kliniska 
aktiviteter samt arbete med processutveckling för 
tillverkning av ilixadencel. Det lägre negativa kassaflödet 
under fjärde kvartalet och helåret 2020 jämfört med 2019 
beror på de högre kostnaderna generellt under 2019.

Under kvartalet uppgick kassaflödet från investerings- 
verksamheten till -16 597 (-) KSEK och för helåret till -16 597 
(-251) KSEK. Kassaflödet 2020 avser externa kostnaderna 
med anledning av förvärvet av 100% av aktierna i DCPrime 
BV. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för 
kvartalet uppgick till -2 052 (-) KSEK och för helåret till 
-2 063 (756) KSEK. Kassaflödet under det fjärde kvartalet 
avser kostnaderna för den emission av aktier som bolaget 
genomförde som betalning till ägaren av DCprime BV för 
aktierna i DCprime BV.

Bolagets likvida medel uppgick per 31 december 2020 till 
157 762 (296 811) KSEK.

Totalt eget kapital uppgick per 31 december 2020 till 
726 123 (272 781) KSEK, vilket motsvarar 4,37 (2,96) SEK per 
aktie. Bolagets soliditet vid kvartalets utgång var 98% (90%).

Intäkter

Ingen omsättning redovisades för kvartalet eller helåret 
- (-). Övriga rörelseintäkter uppgick till 346 (727) KSEK för 
kvartalet och till 2 444 (893) KSEK för helåret, och bestod av 
valutakursvinster på leverantörsfakturor.

Rörelsens kostnader

Rörelsens totala kostnader för kvartalet uppgick till 
26 295 (40 780) KSEK och för helåret till 109 065 (133 217) 
KSEK. Bolagets huvudsakliga kostnader är hänförliga till 
kliniska studier och utveckling av produkter till de kliniska 
studierna samt processutveckling av bolagets produkt 
ilixadencel. De lägre kostnaderna under kvartalet och 
helåret jämfört med föregående år beror huvudsakligen på 
lägre kostnaderna för MERECA-studien samt lägre CMC/
tillverkningskostnader.

Forsknings- och utvecklingskostnader
Kostnader för forskning och utveckling uppgick för 
kvartalet till 21 492 (30 444) KSEK och för helåret 
till 79 191 (103 144) KSEK. Kostnaderna förklaras 
framförallt av utvecklingskostnaderna inom CMC för de 
processutvecklingsaktiviteter som genomförs för att stärka 
tillverkningsprocessen av ilixadencel samt kostnader 
för pågående kliniska och prekliniska studier. De lägre 
kostnaderna under kvartalet och helåret jämfört mot 
föregående år är hänförliga huvudsakligen till att MERECA-
studien slutfördes under 2019 med lägre kostnader för 
kliniska prövningar samt lägre CMC-kostnader under 2020.

Administrationskostnader 
Administrationskostnaderna för kvartalet uppgick till 4 373 
(9 212) KSEK och för helåret till 27 726 (28 498) KSEK. De 
högre kostnaderna under kvartalet föregående år jämfört 
med innevarande år är huvudsakligen hänförliga till 
organisatoriska förändringar. Administrationskostnaderna 
inkluderar bland annat ekonomi- och finansavdelningen, 
kostnader för verkställande ledningen, affärsutveckling, 
strategiarbete, stöd till ledningen under perioden för 
rekrytering av ny vd.
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Övrigt

Väsentliga händelser under 
perioden januari – december
 » Immunicum presenterade uppdaterade data från 

MERECA-studien med ilixadencel i njurcancer vid ASCO-
SITC Immuno-Oncology-symposiet. Data från december 
2019 visade en skillnad i överlevnadskurvor till förmån för 
ilixadencel-gruppen.

 » Immunicum meddelade att Michaela Gertz lämnar sin 
tjänst som finanschef.

 » Immunicum meddelade att Peter Suenaert återvänder 
till rollen som Chief Medical Officer.

 » Immunicum erhöll en s.k. Regenerative Medicine 
Advance Therapy (RMAT) Designation från amerikanska 
FDA för ilixadencel i njurcancer.

 » Immunicum utsåg Peter Hein till tillförordnad 
finanschef.

 » Immunicum meddelade publicering av kliniska Fas 
I/II-studieresultat av ilixadencel i gastrointestinal 
stromacellstumör (GIST) i tidskriften Cancer 
Immunology, Immunotherapy.

 » Immunicum tillkännagav en uppdatering av 
överlevnadsdata från Fas II-studien MERECA som 
utvärderade ilixadencel i kombination med Sutent® 
(sunitinib).

 » Immunicum tillkännagav att Sven Rohmann utnämnts 
till verkställande direktör.

 » Immunicum presenterade prekliniska data som stöder 
kombinationen av ilixadencel med cancerbehandlingar 
och immunterapier inklusive anti-VEGF, anti-PD1 och 
anti-CTLA4 vid ESMO Virtual Congress 2020.

 » Immunicum presenterade en uppdaterad översikt av 
den kliniska utvecklingsstrategin.

 » Immunicum tillkännagav en säkerhets- och 
inklusionsuppdatering för Fas Ib-delen av 
kombinationsstudien ILIAD. Per den 6 oktober hade 
totalt 15 patienter inkluderats i prövningen och 
ilixadencel har uppvisat en konsekvent säkerhetsprofil 
i studien. Doseskaleringskommittén bekräftade att det 
inte förekommit några dosbegränsande toxiciteter.

 » Styrelseledamoten Magnus Persson lämnade styrelsen 
i oktober.

 » Den 18 november offentliggjorde Immunicum att 
bolaget ingått ett bindande avtal med Van Herk 
Investments BV om att förvärva samtliga aktier i 
DCprime BV för att skapa ett ledande bolag inom 
cellbaserade immunterapier. Vid extra bolagsstämman 
den 18 december godkändes styrelsens beslut om 
riktad nyemission om aktier till Van Herk Investments. 
Transaktionen slutfördes den 21 december.

 » Immunicum erhöll Fast Track Designation från FDA för 
ilixadencel för behandling av den sällsynta sjukdomen 
gastrointestinal stromacellstumör (GIST).  

 » Immunicum meddelade i december att 
patientrekryteringen till Fas Ib-delen av 
kombinationsstudien ILIAD slutförts.

 » Immunicum erhöll särläkemedelsstatus, Orphan Drug 
Designation, från FDA för ilixadencel för behandling av 
levercancer, specifikt hepatocellular carcinoma (HCC).

Händelser efter balansdagen
 » Inför extra bolagsstämman den 22 januari 

2021 meddelade styrelseordförande Michael Oredsson 
sitt utträde ur styrelsen varvid styrelsen utsåg nuvarande 
styrelseledamot Christine Lind till tillförordnad 
ordförande fram till den ordinarie stämman den 4 maj 
2021. Vid extra bolagsstämman valdes Dharminder 
Chahal och Andrea van Elsas, Ph.D., nominerade av 
bolagets största ägare Van Herk Investments, till nya 
ledamöter i styrelsen. 

 » Immunicum erhöll särläkemedelsstatus, ODD, från FDA 
för ilixadencel för behandling av mjukdelssarkom, vilket 
inkluderar GIST.

 » Immunicum meddelade planer på att expandera 
bolagets anläggning för forskning och 
processutveckling i Leiden, Nederländerna.

 » Immunicum utsåg Lotta Ferm till tillförordnad 
finanschef.
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Övriga upplysningar

Incitamentsprogram
Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att 
främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera 
och belöna bolagets ledande befattningshavare och 
övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. 
Det finns för närvarande ett aktivt program i bolaget. Vid 
årsstämman den 25 april 2019 beslutades om att införa 
ett teckningsoptionsprogram ”LTI 2019/2022”. För mer 
information om programmet se protokoll från årsstämman 
2019 publicerad på bolagets hemsida www.immunicum.se.

Med anledning av att ett par nyckelpersoner har lämnat 
sina anställningar i Immunicum har bolaget utnyttjat 
en återköpsrätt av 538 168 teckningsoptioner från de 
anställda som slutat. Av dessa 538 168 optioner, har 368 812 
optioner makulerats medan 169 356 optioner har sålts till 
en medarbetare i enlighet med beslut vid årsstämman i 
april 2020.

Efter ovan förändringar uppgår totalt antal tecknade 
teckningsoptioner till 1 809 277 som ger en rätt att 
teckna lika många aktier. Fullt utnyttjande av samtliga 
teckningsoptioner skulle medföra en utspädning av 
befintliga aktieägare med 1,1 procent. Optionsinnehavaren 
ska ha rätt att under perioden från och med den 28 maj 
2022 till och med den 28 juli 2022 för varje optionsrätt 
teckna en ny aktie i bolaget.

Medarbetare
Per den 31 december 2020 hade koncernen 29 (30) 
anställda, varav 17 (18) kvinnor och 12 (12) män.

Immunicums aktie
Aktien handlas på Nasdaq Stockholm Main Market under 
kortnamnet IMMU med ISIN-kod SE0005003654.

Antalet aktier i bolaget uppgick per 31 december 2020 
till 166 167 166 (92 257 531) och aktiekapitalet till 8 308 358 
(4 612 876) SEK. Samtliga aktier har lika röstvärde samt äger 
lika rätt till andel i Immunicums tillgångar och resultat.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 
räkenskapsåret 2020.

Aktieägare per 2020-12-31 
Källa: Euroclear Sweden AB.

Ägare Antal aktier Kapital/röster

Adrianus Van Herk 72 055 738 43,36%

Avanza Pension 7 561 965 4,55%

Fjärde AP-fonden (AP4) 7 500 000 4,51%

Nordnet Pensionsförsäkring 6 876 545 4,14%

Martin Lindström 3 085 000 1,86%

Holger Blomstrand Byggnads AB 2 975 386 1,79%

Alfred Berg Fonder 957 450 0,58%

Göran Källebo 931 863 0,56%

Elivågor AB 875 000 0,53%

Ivar Nordqvist 830 256 0,50%

Swedbank Försäkring 790 513 0,48%

Alex Karlsson-Parra 621 736 0,37%

Hans Edvin Ståhlgren 600 000 0,36%

Bengt Andersson 571 319 0,34%

SEB Fonder 557 363 0,34%

Övriga 5 377 032 35,73%

Total 166 167 166 100,00%

Årsstämma 2021 
Immunicums årsstämma äger rum den 4 maj. Mer 
information om stämman och hur anmälan till 
årsstämman går till kommer att presenteras i kallelsen 
till stämman. 

Valberedning
I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 har 
valberedningen inför årsstämman 2021 utsetts och 
offentliggjorts. Valberedningen utgörs av: Erik Esveld (Van 
Herk Investments BV), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), 
Martin Lindström (Loggen Invest AB) och Jamal El-Mosleh 
(Holger Blomstrand Byggnads AB). 

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Stockholm 17 februari 2021 
Immunicum AB (publ)

Sven Rohmann, M.D., P.h.D.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Koncernens resultaträkning

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Övriga rörelseintäkter - 5 - 16 675

- 5 - 16 675

RÖRELSENS KOSTNADER

Administrationskostnader -28 145 -3 764 -38 080 -12 565

Forsknings- och utvecklingskostnader -18 157 -14 881 -47 883 -48 980

Övriga rörelsekostnader -44 -3 -65 15

Rörelseresultat -46 346 -18 643 -86 027 -44 856

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansnetto -1 222 -766 -3 220 -2 915

Resultat efter finansiella poster -47 568 -19 409 -89 248 -47 771

Resultat före skatt -47 568 -19 409 -89 248 -47 771

Inkomstskatt - - - -

PERIODENS RESULTAT -47 568 -19 409 -89 248 -47 771

Resultat per aktie före och efter utspädning 
(SEK), räknat på årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare. -0,57 -0,26 -1,17 -0,65

Koncernens rapport över totalresultat

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat -47 568 -19 409 -89 248 -47 771

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verkamheter 2 977 2 164 3 231 301

Övrigt totalresultat för perioden 2 977 2 164 3 231 301

Periodens totalresultat -44 591 -17 245 -86 017 -47 470

Periodens resultat och totalresultat för perioden är i sin helhet 
hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i KSEK Not 31 dec 2020 31 dec 2019 1 jan 2019

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill 8 108 350 - -

Teknologi 8 424 091 - -

Nyttjanderättstillgångar 1 204 2 135 2 577

Inventarier 1 705 2 193 2 182

Övriga långfristiga fodringar 677 442 420

Summa omsättningstillgångar 536 028 4 770 5 179

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Övriga fordringar 20 230 18 695 2 438

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 760 423 2 717

Likvida medel 167 643 14 032 4 415

Summa kortfristiga fordringar 192 634 33 150 9 569

SUMMA TILLGÅNGAR 728 661 37 920 14 748

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 8 308 593 584

Övrigt tillskjutet kapital 1 003 044 260 910 190 162

Reserver 3 532 301 0

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -353 790 -267 480 -216 771

Summa eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

661 094 -5 677 -26 026

SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga skulder 18 982 31 062 27 923

Leasingskulder 303 1 230 1 799

Summa långfristiga skulder 19 285 32 292 29 722

KORTFRISTIGA SKULDER

Leasingskulder 880 871 711

Leverantörsskulder 10 365 1 898 2 605

Övriga skulder 23 179 575 491

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 857 7 962 7 245

Summar kortfristiga skulder 48 282 11 306 11 052

Summa skulder 67 567 43 597 40 774

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 728 661 37 920 14 748
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Hänförligt till Immunicum AB (publ) aktieägare

Belopp i KSEK Not Aktiekapital
Övrigt 

tillskjutet kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens resultat Totalt

Ingående eget kapital 2020-01-01 586 257 980 301 -264 542 -5 675

Periodens resultat -89 248 -89 248

Periodens övrigt totalresultat 3 231 3 231

Periodens totalresultat 586 257 980 3 532 -353 790 -91 692

Transaktioner med ägare

Nyemission 5 452 -5 452 0

Apportemission 8 3 695 697 462 701 157

Aktieägartillskott 0 53 681 53 681

Omfördelning vid omvänt förvärv -1 425 1 425 0

Emissionskostnader 8 0 -2 052 -2 052

Summa transaktioner med ägare 7 722 745 064 0 0 752 786

Eget kapital 2020-12-31 8 308 1 003 044 3 532 -353 790 661 095

Ingående eget kapital 2019-01-01 586 190 162 0 -216 771 -26 024

Periodens resultat -47 771 -47 771

Periodens övrigt totalresultat 301 301

Periodens totalresultat 0 0 301 -47 771 -47 470

Transaktioner med ägare

Aktieägartillskott 67 818 67 818

Summa transaktioner med ägare 0 67 818 0 0 67 818

Utgående eget kapital 2019-12-31 586 257 980 301 -264 542 -5 675
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Koncernens rapport över kassaflöden

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK Not okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -46 346 -18 643 -86 029 -44 856

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 437 442 1 774 1 638

Erlagd ränta -19 -74 -103 -166

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -45 928 -18 275 -84 358 -43 383

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 21 421 322 22 204 -14 118

Ökning/minskning av leverantörsskulder 1 677 -2 183 761 -3 278

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 6 547 5 829 4 766 3 210

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 283 -14 307 -56 626 -57 569

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -17 -37 -464 -809

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 -37 -464 -809

Finansieringsverksamheten

Aktieägartillskott 18 553 - 53 681 67 818

Apportemission 8 157 762 - 157 762 -

Emissionsutgifter -2 052 - -2 052 -

Upptagna lån - - 3 798 -

Amortering av lån -3 805 -209 -4 523 -760

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 170 458 -209 208 666 67 058

Likvida medel vid periodens början 13 620 28 567 14 032 4 405

Periodens kassaflöde 154 158 -14 553 151 576 8 680

Kursdifferens likvida medel -134 19 2 035 947

Likvida medel vid periodens slut 167 643 14 032 167 643 14 032
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Moderbolagets resultaträkning 

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Övriga rörelseintäkter 346 727 2 444 893

Rörelsens kostnader

Administrationskostnader -4 373 -9 212 -27 726 -28 498

Forsknings- och utvecklingskostnader -21 492 -30 444 -79 191 -103 144

Övriga rörelsekostnader -430 -1 124 -2 148 -1 576

Rörelseresultat -25 949 -40 052 -106 621 -132 324

Resultat från finansiella poster

Finansnetto 9 -1 960 313 -1 692

Resultat efter finansiella poster -25 940 -42 012 -106 308 -134 016

Skatt på årets resultat -   -   -   -   

Periodens resultat -25 940 -42 012 -106 308 -134 016

Moderbolagets rapport över totalresultat

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Periodens resultat -25 940 -42 012 -106 308 -134 016

Övrigt totalresultat -   -   -   -   

Periodens totalresultat -25 940 -42 012 -106 308 -134 016
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK Not 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar

Andelar i koncernföretag 9 578 311 - 

Andra långfristiga tillgångar 252 252 

Summa finansiella anläggningstillgångar 578 563 252 

Summa anläggningstillgångar 578 563 252 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 3 333 2 983 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 509 3 783 

Summa kortfristiga fordringar 7 842 6 766 

Kassa och bank 157 762 296 811 

Summa omsättningstillgångar 165 604 303 577 

SUMMA TILLGÅNGAR 744 167 303 829 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 308 4 613 

Summa bundet eget kapital 8 308 4 613 

Fritt eget kapital

Överkursfond 1 287 784 731 828 

Balanserat resultat -463 661 -329 645 

Periodens resultat -106 308 -134 016 

Summa fritt eget kapital 717 815 268 168 

Summa eget kapital 726 123 272 781 

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 850 850

Summa långfristiga skulder 850 850

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 7 811 12 819 

Övriga skulder 2 013 1 644 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 369 15 736 

Summa kortfristiga skulder 17 193 30 199 

Summa skulder 18 043 31 049 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 744 167 303 829 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital  

Belopp i KSEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat resultat inkl. 

periodens resultat Totalt

Ingående eget kapital 2020-01-01 4 613 731 828 -463 661 272 781

Periodens resultat -106 308 -106 308

Periodens totalresultat -106 308 -106 308

Transaktioner med ägare

Premier för återköpta teckningsoptioner -187 -187

Premier för sålda teckningsoptioner 176 176

Nyemission, apportemission 3 695 555 966 559 661

Summa transaktioner med ägare 3 695 555 955 559 650

Utgående eget kapital 2020-12-31 8 308 1 287 784 -569 969 726 123

Ingående eget kapital 2019-01-01 4 613 731 073 -329 645 406 041

Periodens resultat -134 016 -134 016

Periodens totalresultat -134 016 -134 016

Transaktioner med ägare

Premier for teckningsoptioner 756 756

Summa transaktioner med ägare 756 756

Utgående eget kapital 2019-12-31 4 613 731 828 -463 661 272 781

Moderbolagets kassaflödesanalys 

2020 2019 2020 2019

Belopp i KSEK okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -25 949 -40 052 -106 621 -132 324

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -6 0 0 9

Erhållen ränta 15 10 15 10

Erlagd ränta - -7 -2 -17

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -1 502 -2 231 -1 076 -202

Ökning/minskning av leverantörsskulder 2 944 2 720 -5 008 -18 447

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 3 306 4 247 -7 998 5 164

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 192 -35 314 -120 690 -145 808

Investeringsverksamheten

Investering i finansiella anläggningstillgångar -16 597 - -16 597 -251

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 597 - -16 597 -251

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner -2 052 - -2 052 -

Premier för återköpta teckningsoptioner - - -187 756

Premier för sålda teckningsoptioner - - 176 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 052 - -2 063 756

Likvida medel vid periodens början 197 603 334 088 296 811 443 798

Periodens kassaflöde -39 841 -35 314 -139 350 -145 303

Kursdifferens likvida medel 0 -1 963 300 -1 684

Likvida medel vid periodens slut 157 762 296 811 157 762 296 811
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Noter

Not 1 - Allmän information
Immunicum AB (publ) (nedan ”Immunicum”), 556629-1786 
är ett svenskt publikt bolag med säte i Göteborg. Adressen 
till bolagets huvudkontor är Östermalmstorg 5, 114 42 
Stockholm. Styrelsen har den 17 februari 2021 godkänt 
denna bokslutskommuniké för publicering.

Not 2 - Redovisningsprinciper
Noten innehåller en förteckning över de väsentliga 
redovisningsprinciper som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte 
annat anges. 

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Immunicum har upprättats i 
enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar 
från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de 
antagits av EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering och årsredovisningslagen.

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 2. Moderbolagets 
redovisningsprinciper är oförändrade och framgår av 
årsredovisningen för 2019 (not 1 sid. 46-47).

Första gången International Financial 
Reporting Standards (IFRS) tillämpas
Denna koncernredovisning är Immunicums första 
koncernredovisning som upprättas i enlighet med IFRS. 
Koncernen anses bildad genom ett så kallat omvänt förvärv 
där DCprime BV anses vara den redovisningsmässiga 
förvärvaren i transaktionen. Koncernredovisningen 
upprättas således som en fortsättning av DCprime BV 
finansiella rapporter. Koncernens tidpunkt för övergång till 
IFRS är 2019-01-01. 

Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget 
kapital och summa totalresultat som redovisats enligt 
tidigare redovisningsprinciper för tidigare perioder 
med motsvarande poster enligt IFRS. Detta är första 
gången Immunicum publicerar en koncernredovisning. 
Det finns därför inte någon tidigare avgiven finansiell 
rapport innehållande en koncernredovisning enligt 
tidigare tillämpade principer att stämma av mot. 
Inga avstämningar mellan tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper och IFRS presenteras således för 
koncernen.

Val som gjorts i samband med upprättande av 
ingångsbalansen för redovisning enligt IFRS
Första gången IFRS tillämpas i en koncernredovisning 
ska redovisning ske i enlighet med IFRS 1, Första gången 
IFRS tillämpas. Huvudregeln är att all tillämpliga IFRS- 
och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU, 
ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller 
dock övergångsbestämmelser som ger bolagen en viss 
valmöjlighet. Immunicum har valt att tillämpa följande 
frivilliga undantag i IFRS 1:

 » Den ackumulerade omräkningsdifferensen för 
utländska verksamheter antas vara noll i den ingående 
balansen för 2019. 

 » Statliga lån redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper, 
IFRS 9 och IAS 20 tillämpas inte retroaktivt.

 » Den praktiska lösningen har tillämpats innebärande att 
leasingskulden värderas vid tidpunkten för övergången 
till IFRS motsvarande nuvärdet av återstående 
leasingavgifter diskonterade med den marginella 
låneräntan vid tidpunkten för övergången till IFRS. 
Nyttjanderätten värderas till ett belopp som motsvarar 
leasingskulden justerat för eventuell förutbetalda eller 
upplupna leasingavgifter. Härutöver har uppskattningar 
gjorda i efterhand använts vid exempelvis fastställandet 
av leasingperioden om avtalet innehåller möjligheter att 
förlänga eller säga upp leasingavtalet. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör 
vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en 
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana 
områden där antaganden och uppskattningar är av 
väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 3.

Övrigt 
Inga av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på 
koncernen.

2.2 Koncernredovisning
Dotterbolag 
Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett 
företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig 
avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet 
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 
Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet överförs 
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör.
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Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
rörelseförvärv, se 2.3 Rörelseförvärv.

Koncerninterna transaktioner, balansposter samt 
orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna 
för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för att 
garantera en konsekvent tillämpning av koncernens 
principer.

2.3 Rörelseförvärv
Förvärvsmetoden används för redovisning av 
koncernens rörelseförvärv, oavsett om förvärvet består av 
egetkapitalandelar eller andra tillgångar. Köpeskillingen för 
förvärvet av ett dotterbolag utgörs av de verkliga värdena 
av aktier som emitterats av koncernen. 

Identifierbara förvärvade tillgångar, övertagna skulder och 
övertagna eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas, 
med ett fåtal undantag, inledningsvis till verkliga värden på 
förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs 
när de uppstår.

Goodwill avser det belopp varmed överförd ersättning 
överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. Om beloppet understiger verkligt värde 
för de förvärvade nettotillgångarna, i händelse av ett 
förvärv till lågt pris, redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen.

Omvänt förvärv 
Ett omvänt förvärv föreligger om ett företag förvärvar 
aktier i ett annat företag genom att emittera aktier i det 
egna bolaget i en sådan omfattning att det bestämmande 
inflytandet över den nybildade koncernen ur ett 
redovisningsmässigt perspektiv tillkommer aktieägarna 
i det företag som förvärvats. Det betyder att det är 
det förvärvande bolagets tillgångar och skulder som 
värderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten vid 
upprättande av förvärvsanalysen. Härmed behandlas 
i koncernredovisningen det legala moderbolaget 
redovisningsmässigt som ett dotterbolag och det legala 
dotterbolaget som moderbolag.

2.4 Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta och rapportvaluta 
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som 
funktionell valuta då den lokala valutan har definierats 
som den valuta som används i den primära ekonomiska 
miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som 
är moderbolagets funktionella valuta och koncernens 
rapportvaluta. Samtliga belopp är, om inte annat anges, 
avrundade till närmaste tusental kronor (KSEK).

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller 
på transaktionsdagen. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster 
och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder 
tillförs rörelseresultatet. Vinster och förluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag 
som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, 
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande:

 » tillgångar och skulder för var och en av 
balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;

 » intäkter och kostnader för var och en av 
resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig 
valutakurs, och

 » alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt 
totalresultat.

2.5 Statliga stöd
Erhållna bidrag redovisas i balansräkningen som 
förutbetalda intäkter och resultatförs i den period då 
kostnaden som bidraget avser redovisas. Statliga bidrag 
redovisas som övrig rörelseintäkt när det står klart att de 
villkor som är förknippade med bidragen är uppfyllda.

2.6 Leasing 
Koncernen som leasetagare
Leasingavtalen skrivs normalt för fasta perioder om ett till 
två år med möjlighet till förlängning. Villkoren förhandlas 
separat för varje avtal och innehåller ett stort antal olika 
avtalsvillkor. 

Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en 
motsvarande skuld redovisas den dagen som den 
leasade tillgången finns tillgänglig för användning 
av koncernen. Varje leasingbetalning fördelas mellan 
amortering av skulden och finansiell kostnad. Den 
finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden 
så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp 
som motsvarar en fast räntesats för den under respektive 
period redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av 
linjärt över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och 
leasingavtalets längd. 

Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal 
redovisas initialt till nuvärde. I leasingskulden inkluderas 
nuvärdet av fast avgifter och/eller variabla leasingavgifter 
som beror på ett index eller en ränta. Leasingbetalningarna 
diskonteras med den marginella låneräntan.

Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till 
anskaffningsvärde och inkluderar följande: 

 » den initiala värderingen av leasingskulden och

 » betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den 
leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren. 

För leasingavtal där den underliggande tillgången har 
lågt värde eller där avtalet är ett korttidsavtal tillämpas 
det praktiska undantaget i IFRS 16 vilket innebär 
att leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden i resultaträkningen och ingen 
nyttjanderättstillgång eller leasingskuld redovisas i 
balansräkningen. 

Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång i 
balansräkningen samt en leasingskuld till nuvärdet av 
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framtida leasingbetalningar. I kassaflödet redovisas 
den huvudsakliga betalningen hänförlig till leasingavtal 
inom finansieringsverksamhet som amortering av 
leasingskulden. Räntedelen redovisas i den löpande 
verksamheten och inkluderas i posten betald ränta.

Optioner att förlänga och säga upp avtal
Optioner att förlänga eller säga upp avtal inkluderas i 
tillgången och skulden i de fall företaget är rimligt säker 
på att utnyttja förlängningsoptioner eller att inte utnyttja 
optioner att säga upp avtalet. 

2.7 Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 
diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den 
förväntade kostnaden för betalningar när bolaget har en 
gällande förpliktelse att göra sådana betalningar till följd 
av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt.

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar 
av personal redovisas om företaget är förpliktigat, utan 
realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en formell plan 
att avsluta en anställning före den normala tidpunkten.

Ersättningar efter avslutad anställning
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget 
avgifter till pensionsförsäkring. Bolaget har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. Avgifterna 
redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en 
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo.

2.8 Inkomstskatt
Bolaget är i dagsläget inte i skatteposition och betalar 
därför inte inkomstskatt. Uppskjutna skattefordringar 
avseende outnyttjade förlustavdrag och avdragsgilla 
temporära skillnader redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas mot 
framtida beskattningsbara vinster. Då osäkerhet föreligger 
när i tiden bolagets underskottsavdrag kommer att kunna 
utnyttjas för avräkning mot beskattningsbara vinster, 
upptas enbart uppskjuten skattefordran till den del det 
föreligger framtida beskattningsbara temporära skillnader. 
Resterande delen av underskottsavdragen åsätts inte 
något värde. 

Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas 
emellertid inte om den uppstår till följd av den första 
redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas 
heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som 
utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten 
för transaktionen, varken påverkar redovisat eller 
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas 
med tillämpning av skattesatser och -lagar som har 

beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skatter som hänför sig till temporära 
skillnader avseende innehav i dotterbolag, intresseföretag, 
redovisas inte då moderbolaget kan styra tidpunkten 
för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en sådan återföring sker inom en 
överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder nettoredovisas 
när det föreligger en legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna 
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet 
och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 
skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona 
genom nettobetalningar.

2.9 Goodwill
Goodwill beräknas enligt principerna i 2.3 Rörelseförvärv.
Goodwill skrivs inte av, utan nedskrivningstestas årligen 
eller oftare om händelser eller ändringar i förhållanden 
indikerar en möjlig värdeminskning. Goodwill redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
nedskrivningar

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som 
förvärvats i ett rörelseförvärv till kassagenererande enheter 
eller grupper av kassagenererande enheter som förväntas 
bli gynnade av synergier från förvärvet. Varje enhet eller 
grupp av enheter som goodwill har fördelats till motsvarar 
den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga 
övervakas i den interna styrningen.

2.10 Utgifter för forskning och utveckling
Med forskningskostnader avses utgifter för forskning 
som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk 
kunskap. Med utgifter för utveckling avses utgifter där 
forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för 
att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller 
processer i enlighet med IAS 38 Immateriella tillgångar.

Utgifter för forskning kostnadsförs i den period de 
uppkommer. Utgifter för utveckling redovisas som 
en immateriell tillgång i det fall tillgången bedöms 
kunna generera framtida ekonomiska fördelar och 
då endast under förutsättning att det är tekniskt och 
finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten är 
och förutsättning finns att tillgången kan användas i 
verksamheten eller säljas samt att värdet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Bolaget har gjort bedömningen att 
det i dagsläget inte finns förutsättning för aktivering av 
utvecklingskostnader.

2.11 Teknologi
Teknologi som har förvärvats genom ett rörelseförvärv 
redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Teknologi 
har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och 
nedskrivningar. Avskrivning sker från den tidpunkt då 
tillgången kan användas.  
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2.12 Inventarier
Inventarier värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
Inventarier skrivs av linjärt över tillgångarnas förväntade 
nyttjandeperiod som uppgår till 5 år.

2.13 Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
Goodwill samt immateriella tillgångar som inte är färdiga 
för användning, skrivs inte av utan prövas årligen, eller 
vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade 
värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning 
görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med 
försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar 
på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar 
(andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

2.14 Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som 
ger upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld 
eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. 
För koncernen omfattar detta likvida medel, övriga 
kortfristiga fordringar, andra långfristiga fordringar, andra 
långfristiga värdepappersinnehav, leverantörsskulder, 
övriga skulder och låneskulder. Likvida medel utgörs av 
banktillgodohavanden.

Redovisning av finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp 
i balansräkningen när koncernen blir part enligt 
instrumentets avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 
föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En 
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller koncernen 
förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del 
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av 
en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella 
tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då 
bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. 
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och 
inte bokas bort från balansräkningen, redovisas en 
vinst eller förlust i rapport över totalresultat vinsten eller 
förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga 
avtalsenliga kassaflödena och de modifierade kassaflödena 
diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan.

Klassificering och värdering av finansiella instrument
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det 
finansiella instrumentet. Koncernen klassificerar och 
värderar sina finansiella tillgångar i kategorin upplupet 
anskaffningsvärde. Klassificeringen av investeringar i 
skuldinstrument beror på koncernens affärsmodell för 

hantering av finansiella tillgångar och de avtalsenliga 
villkoren för tillgångarnas kassaflöden.

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera 
avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden 
endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till 
upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av 
dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade 
kreditförluster som redovisats (se Nedskrivning av 
finansiella tillgångar nedan). Finansiella tillgångar redovisas 
som omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka 
klassificeras som anläggningstillgångar.

Nedskrivning av finansiella tillgångar
Koncernen värderar de framtida förväntade kreditförlusterna 
relaterade till investeringar i skuldinstrument redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde på framåtriktad information. 
Koncernen väljer reserveringsmetod baserat på om det skett 
en väsentlig ökning i kreditrisk eller inte. 

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader 
och efter det första redovisningstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Skiljer sig det redovisade beloppet 
från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av effektivräntemetoden. 
Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast 
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med 
nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av 
tillgången och reglering av skulden avses ske.

2.15 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till 
emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i 
eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

2.16 Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för 
att reglera åtagandet och beloppet har beräknats på ett 
tillförlitligt sätt.

2.17 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser 
förpliktelser att betala för varor och tjänster som har 
förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder 
om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som 
långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden.
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2.18 Rörelsesegment
Det är utifrån koncernen som helhet som den 
verkställande direktören fattar beslut om tilldelning 
av resurser samt bedömer resultat. Den interna 
rapporteringen baseras också på koncernens resultat 
som en helhet. Koncernens verksamhet består för 
närvarande av forskning och utveckling av immunterapier 
för behandling av caner. Mot bakgrund av ovanstående 
är bedömningen att koncernen bedriver en verksamhet 
och har således ett rörelsesegment vilket utgör koncernen 
som helhet.

2.19 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

Not 3 - Viktiga uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att 
redovisningsuppskattningar används, som sällan 
kommer att motsvara det faktiska resultatet. Ledningen 
gör även bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper. Denna not ger en översikt över de 
områden som ofta innebär en högre grad av komplexitet 
vid bedömningar och över poster där en justering på grund 
av felaktiga uppskattningar och bedömningar i många fall 
kan bli väsentlig. 

Koncernens bildande
Koncernen bedöms bildad genom ett så kallat omvänt 
förvärv. Bedömningen avseende vilket bolag om utgör den 
redovisningsmässiga förvärvaren är en samlad bedömning 
utifrån kriterierna i IFRS 10 Koncernredovisning avseende 
definitionen av bestämmande inflytande samt IFRS 
3 Rörelseförvärv. Den tidigare majoritetsägaren i 
DCprime BV anses utifrån IFRS 10 ha bestämmande 
inflytande vid förvärvstidpunkten. DCprime BV har 
därmed bedömts utgöra den redovisningsmässiga 
förvärvaren. Koncernredovisningen som upprättas för 
Immunicum är således en fortsättning av redovisningen 
av DCprime BV och det är därmed DCprime BV, som 
ur ett redovisningsmässigt perspektiv, anses förvärva 
Immunicum AB den 21 december 2020.

Not 4 - Utsikter, väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer
Covid-19-pandemin utvecklas snabbt och har fått en 
betydande påverkan på det globala sjukvårdssystemet. 
Många sjukhus, regioner och länder uppdaterar sina 
riktlinjer och Immunicum följer utvecklingen noga för 
att vara redo att vidta nödvändiga åtgärder. Immunicum 
har också vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
säkerheten och välbefinnandet för bolagets anställda.

Vid publiceringen av denna rapport pågår studien ILIAD 
som planerat i USA. I december 2020 meddelade bolaget 
att samtliga patienter var rekryterade till studien. Det 
finns emellertid, under rådande omständigheter, en 
fortsatt risk att studien kan komma att påverkas negativt 
med anledning av Covid-19-pandemin. På liknande 
sätt kan detta komma att påverka insamlingen av 
överlevnadsdata i den avslutade MERECA-studien och 

resultera i försening av data eller ofullständig data och/eller 
kontraktsforskningsorganisationens (CRO:s) bearbetning 
av data. Immunicum arbetar nära de involverade CRO:erna 
för att se till att tidsplaner och kvalitet säkerställs och att 
åtgärder för att minska påverkan är vidtagna.

Ett tillräckligt stort lager av ilixadencel, för att slutföra Fas 
1b-delen av ILIAD-studien, har skickats till lagringsdepåer 
och bolaget förutser för närvarande inte några förseningar 
i leveransen av produkt till sjukhusen som en följd av covid-
19-pandemin. Regulatoriska myndighetsinteraktioner 
bedöms i dagsläget att de sannolikt inte kommer att 
påverkas. Det finns en generell risk associerat med den 
påverkan covid-19-pandemin kan ha på kapitalmarknaden. 
Om detta pågår över en längre tid skulle det kunna 
påverka bolagets tillgång till kapitalmarknaden på ett 
negativt sätt vilket skulle kunna ha en negativ påverkan på 
verksamheten.

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. Bolagets kandidater för immunaktiverare 
och teknologiplattformar 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.

I denna rapport ingår uttalanden som är framåtblickande. 
Verkligt resultat kan avvika från vad som angivits. 
Interna faktorer som framgångsrik förvaltning av 
forskningsprogram och immateriella rättigheter kan 
påverka framtida resultat. Det finns också externa 
förhållanden, t.ex. det ekonomiska klimatet, politiska 
förändringar och konkurrerande forskningsprogram som 
kan påverka Immunicums resultat. 

För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer 
hänvisas till årsredovisning för 2019 som finns på bolagets 
hemsida www.immunicum.se.

Not 5 - Information om transaktioner 
med närstående
Sven Rohmann har sedan sitt tillträde som Immunicum 
AB:s verkställande direktör, via bolaget Suenos Advisors 
Establishment, under 2020 fakturerat Immunicum 1 762 
KSEK i konsultarvode. Margareth Jorvid, Head of Regulatory 
Affairs & Quality System och medlem i Immunicums 
ledningsgrupp, har via bolaget Methra Uppsala AB under 
2020 fakturerat Immunicum 1 737 KSEK i konsultarvode. 
Peter Suenaert, CMO och medlem i Immunicums 
ledningsgrupp, har via bolaget Sparklin BV under 2020 
fakturerat Immunicum 2 555 KSEK i konsultarvode.

Not 6 - Finansiella instrument 
Immunicums finansiella tillgångar och skulder 
består av likvida medel, övriga kortfristiga fordringar, 
andra långfristiga fordringar, andra långfristiga 
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värdepappersinnehav, övriga långfristiga skulder, övriga 
kortfristiga skulder och leverantörsskulder. Det verkliga 
värdet på alla finansiella instrument överensstämmer i allt 
väsentligt med deras redovisade värden.

Not 7 - Händelser efter balansdagen
 » Inför extra bolagsstämman den 22 januari 

2021 meddelade styrelseordförande Michael Oredsson 
sitt utträde ur styrelsen varvid styrelsen utsåg nuvarande 
styrelseledamot Christine Lind till tillförordnad 
ordförande fram till den ordinarie stämman den 4 maj 
2021. Vid extra bolagsstämman valdes Dharminder 
Chahal och Andrea van Elsas, Ph.D., nominerade av 
bolagets största ägare Van Herk Investments, till nya 
ledamöter i styrelsen. 

 » Immunicum erhöll särläkemedelsstatus, ODD, från FDA 
för ilixadencel för behandling av mjukdelssarkom, vilket 
inkluderar GIST.

 » Immunicum meddelade planer på att expandera 
bolagets anläggning för forskning och 
processutveckling i Leiden, Nederländerna. 

 » Immunicum utsåg Lotta Ferm till tillförordnad 
finanschef.

Not 8 – Rörelseförvärv
Den 18 november 2020 offentliggjorde Immunicum 
AB att bolaget ingått ett bindande avtal med Van Herk 
Investments BV om att förvärva samtliga aktier i DCprime 
BV. Transaktionen slutfördes den 21 december 2020. 
DCprime BV är ett biofarmaceutiskt bolag som utvecklar 
immunterapier inom området för återfallsvacciner. 
Förvärvet finansierades genom en apportemission av 
73 909 635 nya aktier i Immunicum AB. Transaktionen 
ledde till att det förvärvade bolaget DCprime BV:s tidigare 
ägare, ur ett redovisningsmässigt perspektiv, erhöll 
bestämmande inflytandet över det förvärvande bolaget 
Immunicum AB. Förvärvet redovisas därför som ett omvänt 
förvärv i enlighet med reglerna i IFRS 3 Rörelseförvärv. 

Ett omvänt förvärv föreligger om ett företag förvärvar 
aktier i ett annat företag genom att emittera aktier i det 
egna bolaget i en sådan omfattning att det bestämmande 
inflytandet över den nybildade koncernen ur ett 
redovisningsmässigt perspektiv tillkommer aktieägarna 
i det företag som förvärvats (DCprime BV). Legalt är det 
förvärvande bolaget moderbolag (Immunicum AB). Men 
den ekonomiska innebörden av transaktionen är att det är 
de tidigare ägarna i det förvärvade företaget DCprime BV 
som har bestämmande inflytandet över det förvärvande 

bolaget. Koncernredovisningen har därför upprättats i 
enlighet den ekonomiska innebörden av transaktionen. 
Det betyder att det är det förvärvande bolagets 
(Immunicum AB:s) tillgångar och skulder som värderats 
till verkligt värde vid förvärvstidpunkten vid upprättande 
av förvärvsanalysen. Immunicum AB är det legala 
moderbolag men behandlas redovisningsmässigt som ett 
dotterbolag och DCprime BV är det legala dotterbolaget 
men behandlas redovisningsmässigt som moderbolag i 
koncernredovisningen.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling 
samt verkligt värde på förvärvade nettotillgångar och 
goodwill som redovisas på förvärvsdagen för Immunicum:

Köpeskilling 

Stamaktier som emitterats 701 157

Summa erlagd köpeskilling 701 157

Köpeskillingen i samband med det omvända förvärvet 
fastställs baserat på vad det hade kostat att förvärva 
Immunicum AB. Baserat på vägledning i IFRS baseras 
köpeskillingen på börskursen då kontrollen övergår. 
Köpeskillingen har beräknats utifrån antal utestående 
aktier i Immunicum AB innan transaktionen, 92 257 531 
aktier, samt den noterade stängningskursen 18 december 
2020 om 7,60 SEK per aktie. Transaktionskostnader på 
2 052 KSEK, vilka är direkt hänförliga till aktieemissionen 
har redovisats som en avdragspost från eget kapital.

De tillgångar och skulder som redovisas till följd av 
förvärvet är följande: Verkligt värde

Teknologi 424 091

Övriga långfristiga fordringar 252

Uppskjuten skattefordran 87 363

Övriga kortfristiga fordringar 3 333

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 159

Likvida medel 157 762

Övriga långfristiga skulder -850

Uppskjuten skatteskuld -87 363

Leverantörsskulder -7 811

Övriga skulder -2 013

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -5 116

Förvärvade identifierbara tillgångar 592 807

Goodwill 108 350

Förvärvade nettotillgångar 701 157
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Nyckeltal 

Bolaget redovisar i denna rapport vissa finansiella 
nyckeltal, inklusive två nyckeltal som inte definieras enligt 
IFRS nämligen forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader, % samt soliditet. Dessa nyckeltal 
ska inte betraktas enskilt eller som ett alternativ till 
prestationsnyckeltal som har framtagits i enlighet med 

IFRS. Dessutom bör nyckeltalen, såsom bolaget har 
definierat det, inte jämföras med andra nyckeltal med 
liknande namn som används av andra bolag. Detta beror 
på att det inte alltid definieras på samma sätt och andra 
bolag kan beräkna dem på ett annat sätt än Immunicum.

Koncernen

okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019

Aktiekapital vid periodens slut, SEK 8 308 358 593 221 8 308 358 593 221

Eget kapital vid periodens slut, KSEK 661 094 -5 677 661 094 -5 677

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,57 -0,26 -1,17 -0,65

Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK -18 157 -14 881 -47 883 -48 980

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 39% 80% 56% 80%

Moderbolaget

okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019

Antal registrerade aktier vid periodens början 92 257 531 92 257 531 92 257 531 71 874 119

Antal registrerade aktier vid periodens slut 166 167 166 92 257 531 166 167 166 92 257 531

Aktiekapital vid periodens slut, SEK 8 308 358 4 612 877 8 308 358 4 612 877

Eget kapital vid periodens slut, KSEK 726 123 272 781 726 123 272 781

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,26 -0,46 -1,13 -1,46

Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK -21 492 -30 444 -79 191 -103 144

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 82% 75% 73% 77%

Goodwill är främst hänförlig till de anställda, skattemässiga 
underskottsavdrag som inte redovisats i balansräkningen, 
osäkerhet kring framtida kommersialisering samt framtida 
vinster i perioder efter att patentskydd gått ut. Ingen del av 
redovisad goodwill förväntas vara skattemässigt avdragsgill. 

Intäkter och resultat i förvärvad rörelse
Förvärvet av Immunicum AB påverkade koncernens 
intäkter med 0 KSEK och periodens resultat med -2 255 
KSEK för perioden 21 december till 31 december 2020. 
Om förvärvet hade genomförts den 1 januari 2020 skulle 
koncernens intäkter och periodens resultat per den 
31 december 2020 påverkats med 0 KSEK respektive 
-106 308 KSEK. 

Förvärvsrelaterade kostnader
Förvärvsrelaterade kostnader om 19 743 KSEK, som 
inte var direkt hänförliga till aktieemissionen, ingår i 
administrationskostnader i koncernens resultaträkning 
samt i den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen. 

Påverkan kassaflöde

2020-12-31

Kontant köpeskilling -

Förvärvade likvida medel 157 762

Kassaflöde omvänt förvärv 157 762

Not 9 - Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag avser andelar i DCprime BV vilka 
förvärvades den 21 december 2020. Immunicum innehar 
100% av kapitalandel och röstandel. Antal aktier uppgår till 
60 000 000 aktier.
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Definitioner och härledning av alternativa nyckeltal

Alternativa nyckeltal Definition Motivering

Soliditet Totalt eget kapital dividerat 
med totala tillgångar

Nyckeltalet anses användbart för läsare av de finansiella 
rapporterna som ett komplement till andra nyckeltal för att 
bedöma bolagets kapitalstruktur

Forsknings- och utvecklingskostnader/ 
rörelsekostnader, %

De totala kostnaderna 
hänförliga till forskning och 
utveckling, dividerat med 
totala rörelsekostnader

Nyckeltalet hjälper läsare av de finansiella rapporterna att 
analysera bolagets ekonomiska trend och andelen av bolagets 
kostnader som är hänförliga till bolagets kärnverksamhet

Härledning koncernen

okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019

Soliditet vid periodens utgång, %

Totalt eget kapital vid periodens utgång, KSEK 661 094 -5 677 661 094 -5 677

Totala tillgångar vid periodens utgång, KSEK 728 661 37 920 728 661 37 920

Soliditet vid periodens utgång, % 91% -15% 91% -15%

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %

Forsknings- och utvecklingskostnader -18 157 -14 881 -47 883 -48 980

Administrationskostnader -28 145 -3 764 -38 080 -12 565

Övriga rörelsekostnader -44 -3 -65 15

Totala rörelsekostnader -46 346 -18 648 -86 027 -61 530

Kostnader relaterade till FoU/totala rörelsekostnader, % 39% 80% 56% 80%

Härledning moderbolaget

okt-dec 2020 okt-dec 2019 jan-dec 2020 jan-dec 2019

Soliditet vid periodens utgång, %

Totalt eget kapital vid periodens utgång, KSEK 726 123 272 781 726 123 272 781

Totala tillgångar vid periodens utgång, KSEK 744 167 303 829 744 167 303 829

Soliditet vid periodens utgång, % 98% 90% 98% 90%

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %

Forsknings- och utvecklingskostnader -21 492 -30 444 -79 191 -103 144

Administrationskostnader -4 373 -9 212 -27 726 -28 498

Övriga rörelsekostnader -430 -1 124 -2 148 -1 576

Totala rörelsekostnader -26 295 -40 780 -109 065 -133 217

Kostnader relaterade till FoU/totala rörelsekostnader, % 82% 75% 73% 77%
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För ytterligare information kontakta:

Sven Rohmann, M.D., Ph.D., vd, Immunicum
Telefon: +46 (0)8 732 8400 
E-post: info@immunicum.com

Lotta Ferm, tf finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0)8 732 8400 
E-post: ir@immunicum.com 

Postadress: Östermalmstorg 5 
114 42 Stockholm 
Hemsida: www.immunicum.se 
Organisationsnr: 556629-1786

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall 
offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 
2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande 
den 18 februari 2021 kl 08:00 CET.

Om ej annat anges i denna rapport så avses koncernen. Siffror inom parentes 

anger utfall för motsvarande period föregående år 

Denna rapport har upprättats i ett svenskt original och har översatts till 

engelska. Vid skillnader mellan de två ska den svenska gälla.  

Finansiell kalender

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 publiceras på 
bolagets webbplats: 
Vecka 15, 2021

Delårsrapport januari – mars 2021: 
2021-05-04

Årsstämma 2021: 
2021-05-04

Delårsrapport januari – juni 2021: 
2021-08-26

Delårsrapport januari – september 2021: 
2021-10-28
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