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Väsentliga händelser Q1
»   Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 794 (–) 

KSEK.

»   Periodens resultat uppgick till - 27 582 (-41 571) KSEK.

»   Resultat och per aktie före och efter utspädning  
uppgick till -0,14 (-0,25) SEK. 

BOLAGET

»   Immunicum överför patenträttigheter för modifierat 
adenovirus till Elicera Therapeutics

»   Immunicum tillhandahöll en pipeline och strategiutsik-
ter. Under 2022 kommer det kliniska utvecklingsfokuset 
att ligga på i) fortsatta och ytterligare kliniska dataupp-
dateringar av ADVANCE II-studien som utvärderar DCP-
001 i underhållsmiljön akut myeloisk leukemi (AML), 

  ii) fortsättningen av ALISON-studien i äggstockscancer, 
som kommer att ge en första klinisk avläsning 2022 
och iii) utvärderingen och förberedelsen av TROY-stu-
dien, som kommer att utvärdera Ilixadencels potential i 
gastrointestinala stromala tumörer (GIST)

»   Immunicum har gjort ytterligare framsteg med att 
etablera sin nya forskningsanläggning i Leiden, Neder-
länderna, som kommer att införliva företagets process-
utveckling och tillverkningskapacitet för cellbaserade 
immunterapier. Bolaget räknar med att slutföra flytten 
till sina nya anläggningar under Q2 2022.

»   Fortsatta framsteg med att utforska potentiella syn-
ergier mellan Immunicums plattform och produkt-
kandidater med nuvarande standard-of-care inom 
Immunicums viktigaste cancerindikativa och andra 
cellbaserade cancerterapier och biologiska läkemedel 
under utveckling inom onkologi

COVID-19

»   Immunicum har hittills haft begränsad påverkan på 
verksamheten på grund av Covid-19-pandemin.

KRISEN I UKRAINA

»   Immunicum har ingen direkt exponering mot Ukraina 
eller Ryssland i sin dagliga verksamheten och pågående 
kliniska prövningar

»   Fortsatt osäkerhet på aktiemarknaden och leverans-
kedjan kan påverka vår verksamhet på längre sikt

»   För mer information, se not 4 på sidan 18. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
PERIODENS SLUT

»   Immunicum deltar i det nya cancerforsknings- 
konsortiet Oncode-PACT

»   Immunicum presenterar prekliniska data som visar 
synergi mellan DCP-001 och standardbehandlingar  
för akut myeloisk leukemi.

Finansiellt sammandrag 

    2022 2021 2021
Belopp i KSEK   jan-mar jan-mar jan-dec
 
Rörelseresultat   -26 820 -40 780 -130 100
Periodens resultat   -27 582 -41 571 -133 410
Resultat per aktie före och,
efter utspädning (SEK)   -0,14 -0,25 -0,73
Likvida medel   122 926 118 960 155 313
Eget kapital    629 257 619 100 656 742
Antal anställda   32 30 29
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VD kommentar

Under första kvartalet 2022 tog Immunicum viktiga steg i utvecklingen av sin 
företagsstrategi. Baserat på en noggrann granskning av data från genomförda 
kliniska studier och data som framkommit i de pågående kliniska studierna 
ILIAD och ADVANCE II under fjärde kvartalet 2021, var vi i en position att fatta 
tydliga beslut angående våra kliniska pipelineprioriteringar.

Utöver tecken på klinisk effekt har vi 
tagit hänsyn till konkurrenspositio-
nen för våra ledande program i det 
bredare landskapet för cancerterapi. 
Under Q1 presenterade vi den revide-
rade pipeline- och strategiutsikten 
vid investerarevenemang i Stockholm 
och Göteborg.

UTVECKLING AV  
PIPELINE

Den stora majoriteten av canceror-
sakade dödsfall relaterar till tumör-
återfall och att ta itu med denna 
utmaning kommer därför att ha stor 
inverkan på sjukdomsförloppet och 
livet för enskilda cancerpatienter. 
Vi tror att cancerimmunterapi och 
särskilt cancervaccination kan leda till 
nya underhållsterapier som syftar till 
att förlänga den sjukdomsfria överlev-
naden för cancerpatienter efter initial 
behandling. Denna terapeutiska 
strategi är baserad på att stärka im-
munsystemet för att kontrollera kvar-
varande cancerceller (restsjukdom) 
som är den underliggande orsaken 
till återfall. Underhållsterapier kräver 
en bra säkerhetsprofil för att i så stor 
utsträckning som möjligt undvika 
en negativ inverkan på patienternas 
hälsa och livskvalitet. Vårt cancerå-
terfallsvaccin DCP-001 uppfyller det 
kriteriet och uppmuntrande data från 
den pågående ADVANCE II-studien, 
presenterades vid American Society 
of Hematology-konferensen i de-
cember 2021. Denna multicenter fas 
II-studie fokuserar på akut myeloid 
leukemi (AML)-patienter med mätbar 
restsjukdom (MRD), som förutsä-
ger en hög återfallsfrekvens. Under 
2022 kommer vi att få mer inblick 
i hur de lovande initiala effekterna 
av DCP-001-vaccination på MRD 
som presenterades på ASH2021, kan 

»�Det�finns�ett�stort�
antal�möjligheter�i�
vår�pipeline«

översättas till potentiell återfallsfri 
och total överlevnad. Vi förväntar oss 
att tillhandahålla nästa uppdatering 
av ADVANCE II-studien baserad 
på fullständiga MRD-data från alla 
behandlade patienter och återfallsfri 
överlevnadsstatus under andra kvar-
talet 2022.

I likhet med AML är äggstockscancer 
associerad med en hög frekvens av 
tumöråterfall efter initial behand-
ling, vilket gör den till den dödligaste 
gynekologisk cancerformen. I den 
pågående ALISON Fas I-studien 
studerar vi säkerheten och genom-
förbarheten av DCP-001 återfallsvac-
cination vid äggstockscancer. Om 
försöken lyckas kan det öppna upp 
för utvecklingen av återfallsvaccina-
tion som ny underhållsbehandling 
vid äggstockscancer. 

Vi förväntar oss att kunna rapportera 
initiala data från ALISON-studien i 

mitten av 2022.
De kliniska tecknen på effekt med 
den intratumorala immunprimern 
ilixadencel i en rad svårbehandlade 
tumörer har uppmuntrat oss att fort-
sätta utforska dess terapeutiska po-
tential, särskilt i tumörer som svarar 
dåligt på de tillgängliga terapier som 
för närvarande kan erbjudas. 

Av de olika indikationerna som hittills 
studerats med ilixadencel anser vi att 
gastrointestinala stromala tumörer 
(GIST) representerar den mest attrak-
tiva möjligheten. Detta på grund av 
de mycket låga svarsfrekvenserna på 
de  terapier som för närvarande finns 
tillgängliga efter initialt behandlings-
misslyckande. 
De nyligen publicerade resultaten av 
MERECA-studien i njurcellscancer 
har ytterligare ökat vår förståelse 
för biologin och den terapeutiska 
kombinationspotentialen av ilixaden-
cel med tyrosinkinashämmare som 
sunitinib. Detta ger ytterligare grund 
för våra pågående förberedelser av en 
klinisk prövning i kombination med 
tyrosinkinashämmare i GIST.

FoU

Under första kvartalet 2022 inledde 
vi flytten till våra nya anläggningar 
i Leiden BioScience Park. Att utöka 
vår FoU-kapacitet har varit en viktig 
strategisk drivkraft för sammanslag-
ningen med DCprime. Vår interna ex-
pertis stödjer den kliniska pipelinen, 
optimeringen av våra tillverknings-
processer och partnerinsatser. Vi har 
etablerat ett brett nätverk av akade-
miska samarbeten och affärssamar-
beten och kommer att fortsätta att 
använda vår expertis inom allogen 
dendritcellbiologi för att utveckla nya 
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cancerimmunterapier. På grundval 
av detta deltar Immunicum i det 
nya cancerforskningskonsortiet 
Oncode-PACT, finansierat av Dutch 
National Growth Fund, som kommer 
att stödja utbyggnaden av våra Leid-
en-baserade FoU-anläggningar.

ANNAN UTVECKLING
Trots de utmanande förhållandena för 
den biofarmaceutiska industrin re-
laterade till Covid-krisen, geopolitisk 
instabilitet och relaterade störningar 
av sjukhusvård och leveranskedjor, 
har sammanslagningen och integra-
tionen av Immunicum och DCprime, 
nya beslut om riktningen för pipe-

linen och lovande nya FoU-initiativ 
gjort det möjligt för företaget att 
göra betydande framsteg under 2021 
och att definiera våra mest lovande 
program under det första kvartalet 
2022. Vi är fortsatt engagerade i att ta 
oss an viktiga utmaningar i cancerte-
rapilandskapet med konkurrenskraf-
tiga produktkandidater och ser fram 
emot den fortsatta utformningen av 
vår kliniska pipeline under 2022.

Slutligen, trots att utnämningen  
skedde efter rapportperiodens slut, 
vill jag använda tillfället att välkomna 
Leopold Bertea, PhD, som vår nya 
Chief Technology Officer. Dr. Bertea 

tillför en imponerande meritlista 
inom biofarmaceutisk processut-
veckling och produktion till Immuni-
cum, inklusive tillverkning i kom-
mersiell skala. Han kommer att driva 
uppbyggnaden av en global tillverk-
ningsinfrastruktur för DCP-001 och 
bygga ut företagets processutveck-
lingskapacitet för våra nuvarande och 
framtida produkter.

Tack,

Erik Manting 
Verkställande direktör

»  Vi är fortsatt engagerade i att ta oss an viktiga 
utmaningar i cancerterapilandskapet med  
konkurrenskraftiga produktkandidater och ser 
fram emot den fortsatta utformningen av vår  
kliniska pipeline under 2022 «



Kvartalsrapport • Januari – Mars 2022 5

Immunicum i korthet
Immunicums mål är att förbättra överlevnad och livskvalitet hos cancerpatienter 
genom att fokusera på tumöråterfall och svårbehandlade etablerade tumörer.

Företaget använder sin expertis inom allogen dendritisk 
cellbiologi för att designa nya immunterapeutiska meto-
der som syftar till att förbättra antitumörimmuniteten via 
vaccination eller intratumoral administrering. En avance-
rad klinisk pipeline för blodburna och solida tumörer och 
kliniska prövningar som visar att produktkandidaterna 
kombinerar lovande tecken på klinisk effekt med en 
benign säkerhetsprofil, bidrar till deras positionering som 
underhållsterapier eller som kombinationsterapier. 

DCP-001-ett nytt canceråterfallsvaccin

DCP-001-vaccination utvärderas för närvarande vid akut 
myeloisk leukemi och äggstockscancer som potentiell 
terapi för att minska tumöråterfall, den vanligaste dödsor-
saken hos cancerpatienter. DCP-001, från bolagets egen-
utvecklade DCOne® leukemiska cellinje, administreras i 
huden som ett intradermalt vaccin. Under tillverkningen 
omvandlas DCOne-celler till fenotypiskt utmognade 
dendritceller. Omvandlingen resulterar i mycket immuno-
gena celler som uttrycker en mängd tumörantigener. 
Detta gör dem till en attraktiv cancervaccinkandidat för 
ett antal blodburna och solida tumörindikationer. Utöver 
den pågående kliniska fas II-studien ADVANCE i akut 
myeloid leukemi (AML), initierade Immunicum i juni en 
förstudie för att utvärdera DCP-001 som ett återfallsvaccin 
mot äggstockscancer. 

Lovande kliniska data har presenterats vid en rad can-
cerfokuserade vetenskapliga konferenser, bland annat 
CIMT och EHA. Resultaten visade förmågan att inducera 
immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade 
antigener hos AML-patienter; prekliniska resultat har visat 
att kombination av DCP-001 med etablerade AML-be-
handlingsregimer gav ökad effekt.

Vid American Society of Hematologys (ASH) årsmöte 
som hölls i december 2021 presenterade Immunicum fas 
II-data som visade förmågan hos DCP-001 att konvertera, 
eller avsevärt minska, mätbar restsjukdom (MRD) hos 
AML-patienter, och där fullt konverterade patienter visar 
en förlängd total överlevnad. Dessa data utgör grunden för 
vidareutvecklingen av  DCP-001 som potentiell ny under-
hållsterapi vid AML. Under andra kvartalet 2022 förväntar 
sig Immunicum att ge ytterligare uppdateringar om ut-
vecklingen av DCP-001 i AML, inklusive ytterligare kliniska 
data från den pågående fas II-studien (ADVANCE II).

I juni 2021 initierade Immunicum ALISON fas I kliniska 
försök som utvärderar vaccinkandidaten vid äggstock-
scancer. Studien genomförs vid University Medical Center 
i Groningen, Nederländerna och syftar till att utvärdera 
säkerhet och genomförbarhet av DCP-001 hos patien-
ter med äggstockscancer. Äggstockscancer innebär en 
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hög risk för tumöråterfall vilket gör det till den dödligaste 
gynekologiska cancern. De första kliniska data från ALI-
SON-studien förväntas bli tillgängliga 2022.

Ilixadencel – en intratumoral immunaktiverare

Ilixadencel, som består av allogena proinflammatoriska 
dendritiska celler från friska donatorer, injiceras i tumören 
hos en cancerpatient för att skapa en inflammatorisk miljö 
och i slutändan ett tumörspecifikt immunsvar. Bolaget 
har utvärderat ilixadencel, dess första generationens 
intratumorala immunprimer, i kombination med befint-
liga cancerterapier inklusive tyrosinkinashämmare (TKI) 
och immunkontrollpunktshämmaren pembrolizumab 
i en rad solida tumörindikationer. Resultaten understry-
ker ilixadencels potential som säker och genomförbar 
kombinationsterapi. Baserat på de kliniska tecknen på 
effekt som observerats i de olika kliniska studierna, anser 
Immunicum att ilixadencel har potential att tillhandahålla 
nya terapeutiska lösningar för svårbehandlade cancerfor-
mer, med gastrointestinala stromala tumörer (GIST) som 
en prioriterad indikation.

Bredda plattformen över  
immunterapispektrumet

Förutom att stödja den kliniska pipelinen är Immunicums 
FoU-aktiviteter fokuserade på i) att förbättra tillverk-

ningsprocesserna för företagets ledande program, för 
att ytterligare optimera deras potential som allogena, 
lagringsbara produkter, och ii) att utnyttja Immunicums 
expertis inom dendritisk cellbiologi för att designa nya 
cancerimmunterapier, inklusive som kombination med 
andra cellbaserade terapier. Immunicum utökar ständigt 
sitt nätverk av vetenskapliga- och företagssamarbeten för 
att ytterligare befästa sin ledande position inom området 
allogen dendritisk cellbiologi och för att utveckla ytterli-
gare sådana terapeutiska koncept. Detta inkluderar de 
befintliga partnerskapen med PCI Biotech och Glycotope, 
såväl som flera akademiska samarbeten som företagets 
engagemang i det holländska offentlig-privata partner-
skapet Oncode-PACT.

Värdeskapande baserat på klinisk validering och 
cellterapiexpertis

Fokus för bolaget är att utöka den kliniska pipelinen i syfte 
att kunna erbjuda fler och bättre alternativ för cancer-
patienter och samtidigt skapa långsiktigt aktieägarvär-
de. Immunicum vill utnyttja sin expertis inom allogen 
dendritcellbiologi genom fortsatt FoU och utveckling 
av bolaget, inklusive expansionen av anläggningen i 
Leiden, Nederländerna. Immunicum har sitt huvudkontor 
I Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm under 
tickerkod IMMU.

Avancerad pipeline i solida och blodburna tumörerAvancerad pipeline i solida och blodburna tumörer

 » Immunicum har uppnått kliniskt proof-of-concept för 
ilixadencel, som testats i ett antal solida tumörtyper. 

 » DCprime har visat lovande kliniska resultat för DCP-
001 vid behandling av blodburna tumörer inklusive 
interimsdata från den pågående Fas II-studien i akut 
myeloisk leukemi (AML).

 » En klinisk utvecklingsportfölj med två Fas II-projekt i 
både solida och blodburna tumörer där viktiga data för-
väntas i närtid för båda projekten. För ilixadencel pågår 
ILIAD-studien som i Fas Ib-delen kombineras med 

checkpointhämmaren Keytruda® (pembrolizumab) i ett 
antal indikationer för solida tumörindikationer. Topline-
resultaten avseende säkerhet och dosering förväntas 
under tredje kvartalet 2021. För DCP-001 förväntas 
topline-resultat från Fas II-studien ADVANCE-II i akut 
myeloisk leukemi (AML) under fjärde kvartalet 2021. 
Därutöver är en Fas I-studie med DCP-001 i äggstock-
scancer under initiering, vilket är första gången DCP-
001 testas i en solid tumörindikation.

 » En portfölj av forskning och prekliniska program för att 
ytterligare bredda möjligheterna i framtiden.

Preklinik Fas IKombinationProdukt & Indikation Fas II Fas III

Njurcancer (RCC)

Levercancer

Mjukdelssarkom 
(inklusive GIST)

Kinashämmare RMAT Designation

Kinashämmare

Kinashämmare

Flertal solida tumörer

Akut myeloisk leukemi 
(AML)

Äggstockscancer

Checkpointhämmare

Monoterapi

Monoterapi

ILIAD-studien

MERECA-studien

ADVANCE II-studien

ALISON-studien

Ej offentliggjord Ej offentliggjord

DCP-001: ett lagringsbart (“off-the-shelf”) cellbaserat återfallsvaccin (relapse vaccine) för solida och blodburna tumörer

Preklinisk pipeline: kombinerade angreppssätt, nästa generations immunaktiverare, nya immunterapikoncept

Ilixadencel: en lagringsbar (“off-the-shelf”) cellbaserad immunaktiverare för solida tumörer

Orphan Drug Designation

Orphan Drug Designation

Fast Track & Orphan Drug Designation

11W W W . I M M U N I C U M . S E
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Intäkter 

Intäkterna under första kvartalet uppgick till 1 794 (-) KSEK 
och avser patentöverlåtelsen till Elicera. Övriga rörelsein-
täkter uppgick till 116 (253) KSEK för första kvartalet och 
bestod av valutakursvinster på leverantörsskulder. 
 
Rörelsens kostnader

De totala rörelsekostnaderna för första kvartalet upp-
gick till 28 731 (40 780) KSEK. Rörelsekostnaderna beror 
främst på forsknings- och utvecklingskostnader relate-
rade till programmen DCOne®/DCP-001 och ilixadencel. 
De minskade kostnaderna under första kvartalet, jämfört 
med föregående år, beror främst på lägre forsknings- och 
utvecklingskostnader. 

Kostnader för forskning och utveckling 

Forsknings- och utvecklingskostnaderna för första kvarta-
let uppgick till 18 815 (29 373) KSEK. Kostnaderna är främst 
relaterade till preklinisk utveckling, processutveckling och 
klinisk utveckling för programmen DCOne®/DCP-001 och 
ilixadencel. De lägre kostnaderna för första kvartalet, jäm-
fört med föregående år, beror främst på lägre kostnader 
för kliniska prövningar och CMC. 

Administrationskostnader

Administrativa kostnader för första kvartalet uppgick till 9 
255 (11 315) KSEK. De minskade kostnaderna för kvartalet är 
främst relaterade till synergier efter fusionen. 

Resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -26 820 (-40 780) 
KSEK. Resultatet för första kvartalet uppgick till -27 582 

Finansiell information
Koncernen

(-41 571) KSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till -0,14 SEK (-0,25) för kvartalet.

Skatt 

Ingen skatt redovisades för kvartalet - (-). 

Kassaflöde, investeringar  
och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvar-
talet uppgick till -23 888 (-47 781) KSEK. Det negativa 
kassaflödet är enligt utvecklingsplan och förklaras främst 
av Bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter för 
DCOne-plattformen®, produktkandidaterna DCP-001 och 
Ilixadencel. Det minskade negativa kassaflödet under 
första kvartalet 2022 jämfört med 2021 beror främst på det 
förbättrade rörelseresultatet.

Under kvartalet uppgick kassaflödet från investerings-
verksamheten till -8 328 (-1 039) KSEK. Det gäller främst 
utrustning till den nya anläggningen i Leiden. Kassaflödet 
från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till  
-346 (0) KSEK.

Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till  
122 926 (118 960) KSEK. 

Totalt eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 628 
849 (619 100) KSEK, vilket motsvarar 3,16 (3,73) SEK per 
aktie. Bolagets soliditet uppgick vid kvartalets utgång till 
88% (91%).
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Intäkter 

Intäkterna under första kvartalet uppgick till 1 794 (-) KSEK 
och avser patentöverlåtelsen till Elicera. Övriga rörelsein-
täkter uppgick till 866 (253) KSEK för första kvartalet och 
bestod av förvaltningsavgifter till DCPrime B.V.

Rörelsens kostnader

De totala rörelsekostnaderna för första kvartalet uppgick 
till 15 686 (24 029) KSEK. Rörelsekostnaderna är relaterade 
till administrativa kostnader samt forsknings- och utveck-
lingskostnader för produkten ilixadencel.  

De lägre kostnaderna under första kvartalet, jämfört med 
föregående år, beror främst på lägre forsknings- och ut-
vecklingskostnader. 

Forsknings- och utvecklingskostnader

Forsknings- och utvecklingskostnaderna för första kvar-
talet uppgick till 7 039 (15 612) KSEK. Kostnaderna beror 
främst på kostnader pågående kliniska studier. De lägre 
kostnaderna för första kvartalet, jämfört med föregående 
år, beror främst på lägre kostnader för kliniska prövningar 
och CMC. 

Adminsistrationskostnader

Administrativa kostnader för första kvartalet uppgick till 7 
986 (8 087) KSEK. Inkluderade kostnader inom adminis-
tration (G&A) är främst hänförliga till ekonomiavdelningen, 
koncernledningen och investerarrelationer.

Resultat

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -13 026 
(23 776) KSEK och. Resultatet för första kvartalet uppgick 
till -12 847 (-23 772) KSEK. Resultat per aktie före och efter 
utspädning för moderbolaget uppgick till -0,06 SEK (-0,14) 
för det första kvartalet.

Skatt 

Ingen skatt redovisades för det första kvartalet.

Kassaflöde, investeringar  
och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet 
uppgick till -24 050 (-29 124) KSEK. Det negativa kassa-
flödet är enligt utvecklingsplan och förklaras främst av 
administrativa kostnader, Bolagets kliniska forskning och 
aktiviteter relaterade till processutveckling för tillverkning 
av ilixadencel. 

Under kvartalet uppgick kassaflödet från investerings-
verksamheten till -10 480 (-30 113) KSEK. Kassaflödet under 
första kvartalet avser ett aktieägartillskott till DCPrime B.V. 

Bolagets likvida medel den 31 mars 2022 uppgick till 110 
800 (98 100) KSEK. 

Totalt eget kapital per den 31 mars 2022 uppgick till 773 
738 (702 351) KSEK, vilket motsvarar 3,88 (4,23) SEK per 
aktie. Bolagets soliditet uppgick vid kvartalets utgång till 
98% (98%).

Finansiell information
Moderbolaget Immunicum AB 
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Incitamentsprogram 

Syftet med aktierelaterade incitamentsprogram är att 
främja Bolagets långsiktiga intressen genom att motivera 
och belöna Bolagets ledande befattningshavare och övri-
ga anställda i linje med aktieägarnas intresse. Det finns för 
närvarande två utestående incitamentsprogram i Bolaget. 
I enlighet med beslut av årsstämman i april 2019, ett aktie-
baserat incitamentsprogram; "LTI 2019/2022" infördes. För 
ytterligare information om detta program, se protokollet 
från årsstämman 2019 som publiceras på Bolagets hemsi-
da, www.immunicum.com. 

I samband med att ett par nyckelpersoner lämnat sin 
anställning har Immunicum utnyttjat sin rätt att återköpa 
538 168 teckningsoptioner från de anställda som lämnat 
Bolaget. Av dessa 538 168 optioner har 368 812 optioner an-
nullerats och 169 356 optioner har förvärvats av en anställd 
enligt beslut som fattades vid årsstämman i april 2020. 

Fullt utnyttjande av tilldelade optioner motsvarande 1 
809 277 aktier kommer att resultera i en utspädning för 
aktieägarna om 0,9 procent. Varje teckningsoption berät-
tigar innehavaren att teckna en (1) aktie i Bolaget under 
perioden från och med den 28 maj 2022 till och med den 
28 juli 2022. 

I enlighet med beslut av årsstämman i maj 2021, ett aktie-
baserat incitamentsprogram; "LTI 2021/2024" infördes. För 
ytterligare information om detta program, se protokollet 
från årsstämman 2021 som publiceras på Bolagets hemsi-
da, www.immunicum.com. 

Totalt har 1 286 092 optioner och 640 000 begränsade 
aktier tilldelats, vilket motsvarar en utspädning om 0,97% 
vid fullt utnyttjande.

Medarbetare

Per den 31 mars 2022 hade koncernen 32 (30) heltidsan-
ställda, varav 19 (18) var kvinnor och 13 (12) var män.

Immunicums aktie

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm Main Market under 
kortnamnet IMMU, med ISIN-kod SE0005003654. Antalet 
aktier i bolaget per den 31 mars 2022 uppgick till 199 400 
599 (166 167 166) och aktiekapitalet i bolaget uppgick till 9 
970 (8 308) KSEK. Samtliga aktier har lika rösträtt och andel 
av Immunicums tillgångar och resultat.

Aktieägare per 2022-03-31 
Källa: Euroclear Sweden

Övriga upplysningar

Ägare Antal aktier Kapital/röster

Adrianus Van Herk 86 465 754 43,36%
Fjärde AP-fonden 19 575 980 9,82%
Avanza Pension 7 937 757 3,98%
Nordnet Pension 4 825 663 2,42%
Holger Blomstrand Byggnads AB 2 975 386 1,49%
Martin Lindström  2 500 000 1,25%
Dharminder Chahal 1 323 073 0,66%
Erik Manting 1 228 474 0,62%
Swedbank Insurance 968 488 0,49%
Lennart Sten 875 000 0,44%
Handelsbanken Funds 843 728 0,42%
Ivar Nordqvist  830 256 0,42%
FCG Funds 807 492 0,40%
SEB Funds 732 449 0,37%
Bengt Andersson 671 319 0,34%
Alex Karlsson-Parra 621 736 0,31%
Hans Edvin Ståhlgren 600 000 0,30%
SEB Trygg Liv 587 457 0,29%
Handelsbanken Liv Föräkrings AB 569 229 0,29%
Futur Pension 563 815 0,28%
Övriga 63 897 543 32,04%

Totalt  199 400 599  100.00%

Granskning 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
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Koncernens resultaträkning

   2022 2021 2021
Belopp i KSEK   jan-mar jan-mar jan-dec
 
Intäkter   1 794 – – 
Övriga rörelseintäkter   116 253 31

Summa intäkter och övriga rörelsekostnader  1 911 253 31

RÖRELSENS KOSTNADER
Administrationskostnader   -9 255 -11 315 -43 490
Forsknings- och utvecklingskostnade  -18 815 -29 373 -85 796
Övriga rörelsekostnader   -661 -345 -845

Rörelseresultat  -26 820 -40 780 -130 100
 
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Finansiella  intäkter   174 – –
Finansiella  kostnader   -937 -791 -3 310

Resultat efter finansiella poster   -27 582 -41 571 -133 410 

RESULTAT FÖRE SKATT  -27 582 -41 571 -133 410
Skatt på periodens resultat   – –  –
 
PERIODENS RESULTAT   -27 582 -41 571 -133 410 
 
Resultat per aktie före och efter utspädning  
(SEK), räknat på årets resultat hänförligt  
till moderbolagets aktieägare.   -0,14 -0,25 -0,73 
 
  

 
Koncernens rapport över totalresultat 

   2022 2021 2021
Amounts in KSEK   jan-mar jan-mar jan-dec

Periodens resultat   -27 582 -41 571 -133 410
Övrigt totalresultat      
 
Valutakursdifferenser  vid omräkning av  
utländska verksamheter   -311 -424 106 

Övrigt totalresultat för perioden   -311 -424 106

Periodens totalresultat  -27 893 -41 995 -133 305
 

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

    
 
Belopp i KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 
 
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Goodwill 108 350 108 350 108 350
Teknologi 424 091 424 091 424 091
Nyttjanderättstillgångar 26 120 1 011 361
Inventarier 9 640 2 585 2 109
Övriga långfristiga fodringar 848 686 843

Summa anläggningstillgångar 569 048 536 723 535 755 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Övriga fordringar 18 892 21 187 19 702
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 011 5 117 10 214
Likvida medel 122 926 118 960 155 313

Summa omsättningstillgångar 149 829 145 264 185 229

SUMMA TILLGÅNGAR  718 877 681 986 720 984
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital  9 970 8 308 9 970
Övrigt tillskjutet kapital 1 130 742 1 003 044 1 130 334
Reserver 3 327 3 108 3 637
Balanserat resultat inklusive periodens resultat -514 782 -395 360 -487 199

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 629 257 619 100 656 742

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga långfristiga skulder  37 523 35 307 36 666
Leasingskulder 23 658 78 –

Summa långfristiga skulder 61 181 35 385 36 666

KORTFRISTIGA SKULDER
Leasingskulder 2 170 909 309
Leverantörsskulder 3 810 11 649 11 610
Övriga skulder 3 452 9 517 8 817
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 007 5 426 6 840

Summa kortfristiga skulder 28 439 27 500 27 576 
Summa skulder 89 620 62 886 64 242

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 718 877 681 986 720 984 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
Hänförligt till Immunicum AB (publ) aktieägare

     
    
     Balanserat 
   Övrigt  resultat ink.
  Aktie  tillskjutet  periodens
Belopp i KSEK  kapital kapital Reserver resultat Totalt 
 
Ingående eget kapital 2022-01-01  9 970 1 130 334 3 638 -487 199 656 743
Periodens resultat  – – – -27 582 – 
Periodens övrigt totalresultat  – – -311 – –

Periodens totalresultat – – -311 -27 582 – 

Transaktioner med ägare  
Utställda teckningsoptioner   – 408 – – 408
Nyemission   – – – – –
Kostnader hänförliga till nyemission  – – – – –

Summa transaktioner med ägare – – – – –

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-03-31 9 970 1 130 742 3 327 -514 782 629 257

Ingående eget kapital 2021-01-01  8 308 1 003 044 3 532 -353 789 661 096
Periodens resultat  – – – -41 571 -41 571 
Periodens övrigt totalresultat  – – -424 – -424

Periodens totalresultat – – -424 -41 571 -41 995 
 
Transaktioner med ägare  
Utställda teckningsoptioner   – – – – – 
Nyemission   – – – – – 
Kostnader hänförliga till nyemission  – – – – –

Summa transaktioner med ägare – – – – –

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 8 308 1 003 044 3 108 -395 360 619 100 
 

Ingående eget kapital 2021-01-01 8 308 1 003 044 3 532 -353 789 661 096 
Periodens resultat – – – -133 410 -133 410 
Periodens övrigt totalresultat – – 106 – 106

Periodens totalresultat – – 106 -133 410 -133 305

Transaktioner med ägare  
Utställda teckningsoptioner   – 450 – – 450 
Nyemission   1 662 139 131 – – 140 792 
Kostnader hänförliga till nyemission  – -12 291 – – -12 291

Summa transaktioner med ägare 1 662 127 290 – – 128 951

EGET KAPITAL 2021-12-31 9 970 1 130 334 3 638 -487 199 656 743



Kvartalsrapport • Januari – Mars 2022 13

Koncernens rapport över kassaflöden 

    2022 2021 2021
Belopp i KSEK    jan-mar jan-mar jan-dec 

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat     -26 820 -40 780 -130 100
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   842 189 2 298 
Erlagd ränta    -937 -2 -140

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital    -26 915 -40 594 -127 942 
 
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar   2 938 -829 -4 357 
Ökning/ minskning av leverantörsskulder   -7 800 1 065 10 729 
Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder   7 889 -7 424 -16 461

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -23 888 -47 781 -138 031

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar   -8 323 -1 039 -1 361 
Investering i finansiella anläggningstillgångar    -5 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -8 328 -1 039 -1 361
 
Finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott    – – 141 242 
Nyemission    – – -12 291 
Amortering av lån    -346 – -1 922

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -346 – 127 029

Likvida medel vid periodens början    155 313 167 643 167 643
Periodens kassaflöde    -32 562 -48 819 -12 365
Kursdifferens likvida medel    174 137 35

Likvida medel vid periodens slut   122 926 118 960 155 313
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Moderbolagets resultaträkning 

  2022 2021  2021
Amounts in KSEK  jan-mar jan-mar jan-dec

Koncerninterna fordringar  866 – 4 284 
Intäkter  1 794 – 3 
Övriga rörelseintäkter  – 253 31

Summa intäkter  2 660 253 4 318 
   
RÖRELSENS KOSTNADER
Administrationskostnader  -7 986 -8 087 -34 157
Forsknings- och utvecklingskostnader -7 039 -15 612 -38 953 
Koncerninterna kostnader  – -330 –
Övriga rörelsekostnader  -661 – -802

Rörelseresultat -13 026 -23 776 -69 593

Finansiella intäkter  174 4 –
Räntekostnader och liknande resultatposter 4 – 4

Resultat efter finansiella poster -12 847 -23 772 -69 347 
 
RESULTAT FÖRE SKATT -12 847 -25 940 -69 347
Skatt på årets resultat  – – –

PERIODENS RESULTAT -12 847 -23 772 -69 347

Resultat per aktie före 
och efter utspädning (SEK) -0,06 -0,14 -1,13

Moderbolagets rapport över övrigt totalresultat 
 

  2022 2021  2021
Amounts in KSEK  jan-mar jan-mar jan-dec
 
Periodens resultat  -12 847 -23 772 69 347
Övrigt totalresultat  – – –

Periodens totalresultat -12 847 -23 772 -69 347
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Moderbolagets balansräkning 

Belopp i KSEK 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Andelar i koncernföretag 671 077 608 853 649 980     
Övriga långfristiga fodringar 394 252 394    

Summa finansiella anläggningstillgångar 671 471 609 105 650 374    

Summa anläggningstillgångar 671 471 609 105 650 374    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Koncerninterna fordringar 947 –  4 283    
Övriga fordringar 249 3 449  1 035    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 014 3 797  5 073    

Summa kortfristiga fordringar 7 210 7 246  10 391     
Kassa och bank 110 800 98 101 145 156    

Summa omsättningstillgångar 118 010 105 347  155 547    

SUMMA TILLGÅNGAR 789 481 714 451  805 921    
 
EGET KAPTIAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital   9 970   8 308  9 970    

Summa bundet eget kapital  9 970   8 308  9 970    
Överkursfond  1 145 931   1 287 784 1 415 523   
Balanserat resultat -639 316  -569 969 - 463 660
Periodens resultat -12 847  -23 772 -175 656      

Summa fritt eget kapital  763 768   694 043 776 207

Summa Eget kapital  773 738   702 351  786 177     

SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
Övriga långfristiga skulder  850 850 850

Summa långfristiga skulders 850 850 850

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder    467   6 207 2 449 
Koncerntinterna skulder  4 214 –  9 753      
Övriga skulder  505   835 1 401    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  9 706   4 207 5 291    

Summa kortfristiga skulder    14 893   11 249 18 894    

Summa skulder  15 743   12 099 19 744    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     789 481   714 451 805 921    
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
      
       
     Balanserat 
     resultat ink.
   Aktie  Överkurs  periodens
Belopp i KSEK   kapital fond resultat Totalt 
l  
INGÅENDE EGET KAPITA' EQUITY 2022-01-01  9 970 1 415 523 -639 316 786 177
Periodens resultat   – – -12 847 -12 847

Periodens totalresultat  – – -12 847 -12 847

Transaktioner med ägare   
Utställda teckningsoptioner   – 408 – 408 
Nyemission   – – – –
Kostnader hänförliga till nyemission   – – – –

Summa transaktioner med ägare  – 408 – 408

Eget kapital  2022-03-31  9 970 1 415 931 -652 163 773 738

INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01  8 308 1 287 784 -569 969 726 123
Periodens resultat   – – -23 772 -23 772

Periodens totalresultat  – – -23 772 -23 772

Transaktioner med ägare   
Utställda teckningsoptioner   – – – – 
Nyemission   – – – –
Kostnader hänförliga till nyemission   – – – –

Summa transaktioner med ägare  – – – –

EGET KAPITAL 2021-03-31  8 308 1 287 784 -593 741 702 351

INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01  8 308 1 287 784 -569 969 726 123
Periodens resultat   – – -69 347 -69 347

Periodens totalresultat  – – -69 347 -69 347 

Transaktioner med ägare
Utställda teckningsoptioner   – 450 – 450
Nyemission   1 662 139 580 – 141 242
Kostnader hänförliga till nyemission   – -12 291 – -12 291

Summa transaktioner med ägare  1 662 127 289 – 128 951

EGET KAPITAL 2021-12-31  9 970 1 415 523 -639 316 786 177
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
 

  2022 2021 2021
Belopp i KSEK  Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec
 
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -13 025 -23 776 69 594
Erlagd ränta  4 – -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten för  
förändring av rörelsekapital  -12 613 -23 776 -69 170
 
Ökning/minskning av kundfordringar -10 617 – -4 284
Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 3 181 596 -1 587
Ökning/ minskning av leverantörsskulder -1 983 -1 604 4 391
Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder -2 018 -4 340 632

Kassaflöde från den löpande verksamheten -24 050 -29 124 70 018 
    
Investeringsverksamheten
Ökning/minskning av långsiktiga fordringar  koncerninterna – – -20 432
Investering i finansiella anläggningstillgångar -10 480 -30 113 -51 379

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 480 -30 113 -71 811 
 
Finansieringsverksamheten
Nyemissioner  – – 141 242
Emissionskostnader  – – -12 291 
Premier för återköpta teckningsoptioner – – – 
Premier för sålda teckningsoptioner  – – –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – 128 951

Likvida medel vid periodens början  145 156 157 762 157 762
Periodens kassaflöde  -34 530 -59 237 12 878
Kursdifferens likvida medel  174 -428 272

Likvida medel vid periodens slut  110 800 98 100 145 156
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Notes

Not 1 - Allmän information 

Denna rapport omfattar det svenska företaget Immuni-
cum AB (publ) (Immunicum), svenskt organisationsnum-
mer 556629-1786. Bolaget är ett svenskt publikt aktie-
bolag registrerat i Stockholm och med säte i Stockholm. 
Kvartalsrapporten godkändes för publicering av styrelsen 
den 9 maj 2022.

Not 2 – Redovisningsprinciper 

Denna not innehåller en förteckning över de väsentliga 
redovisningsprinciper som antagits vid upprättandet av 
dessa koncernredovisningar. Denna politik har tillämpats 
konsekvent på alla de år som presenterats.

2.1 Grund för rapportens upprättande
Koncernredovisningen för Immunicum har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen, Finansinspektionens 
rekommendation RFR 1 Kompletterande regler för kon-
cerner, lnternational Financial Reporting Standards (IFRS) 
och tolkningar utfärdade av IFRS Interpretations Commit-
tee (IFRS IC) som godkänts av EU. 

Bokslutet har upprättats på historisk kostnadsbasis. 

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

Delårsrapporten för moderbolaget upprättas i enlighet 
med årsredovisningslagen och RFR 2 Finansiella rappor-
ter för juridiska personer. 

I de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinci-
per än koncernens redovisningsprinciper. Det framgår av 
årsredovisningen för 2021 (not 2, sidan 31-35).

Redovisningsprinciperna för koncernredovisningen är 
oförändrade och beskrivs i årsredovisningen (not 2 s. 31-
35)

Not 3 – Viktiga uppskattningar och bedömningar 
för redovisningsändamål

Upprättandet av finansiella rapporter kräver användning 
av uppskattningar i redovisningen som sällan motsvarar 
de faktiska resultaten. Ledningen behöver också göra om-
döme vid tillämpningen av koncernens redovisningsprin-
ciper. Dessa bedömningar är oförändrade och framgår av 
årsredovisningen för 2021 (not 5, s. 60).

Note 4 – Prospects, significant risks  
and uncertainty factors

»  Operationella effekter relaterade till covid-19-pandemin. 
Covid-19-pandemin utvecklas snabbt och kommer att 
få en betydande påverkan på det globala sjukvårdssys-

temet. Många sjukhus, regioner och länder uppdaterar 
sina riktlinjer och Immunicum följer utvecklingen noga 
för att vidta nödvändiga åtgärder. Immunicum har 
också vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa 
säkerheten och välbefinnandet för bolagets anställda. I 
skrivande stund har det inte förekommit några bety-
dande förseningar i Bolagets verksamhet och Bolagets 
anläggningar har fortsatt att fungera. Covid-19-pande-
min kan förlängas ytterligare och ha en långsiktig inver-
kan på bolagets verksamhet och finansiella resultat.

»  Krisen i Ukraina förväntas ha en betydande inverkan på 
den globala ekonomin och i synnerhet på tillgången 
på naturresurser, inklusive naturgas. För närvarande 
är bolaget inte beroende av direkta leveranser från 
Ukraina eller Ryssland. Det kan dock finnas indirekta 
negativa konsekvenser för Bolagets leveranskedja och 
kostnader för råvaror. Dessutom finns det en allmän risk 
förknippad med Ukrainakrisens inverkan på den globala 
ekonomin och i synnerhet kapitalmarknaderna. Om 
det förlängs över tid kan det därför påverka Bolagets 
tillgång till kapital negativt och ha ytterligare negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet.

 
»  Tillräckligt lager av ilixadencel och DCP-001 finns 

på plats för att slutföra de pågående studierna och 
potentiella nya studier på kort sikt. Det är osannolikt 
att interaktioner mellan tillsynsmyndigheter påverkas. 
Det finns en allmän risk förknippad med den inverkan 
covid-19-pandemin kan ha på kapitalmarknaderna. Om 
det förlängs i tid kan det påverka Bolagets tillgång till 
kapitalmarknaderna negativt, vilket kan ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet.

 
»  Immunicum är ett forsknings- och utvecklingsföretag 

som fortfarande är i ett tidigt skede. Bolaget har inte ge-
nererat några intäkter historiskt och förväntas inte göra 
det på kort sikt. Bolagets kandidater för cancerimmun-
primrar och teknologiplattformar är beroende av forsk-
ning och utveckling och kan försenas och/eller medföra 
större kostnader. Bolaget är beroende av sin förmåga 
att ingå licensavtal och gemensamma samarbetsavtal, 
samt beroende av ett stort antal godkännanden och 
ersättningssystem och relaterade lagar, förordningar, 
beslut och praxis (som kan komma att ändras). Dessut-
om är Bolaget också beroende av immateriella rättighe-
ter. Den risk som bedöms ha särskild betydelse för den 
framtida utvecklingen av Immunicum är tillgången till 
finansiella medel. 

»  Denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden. 
Faktiska utfall kan avvika från vad som har sagts. Interna 
faktorer som framgångsrik förvaltning av forsknings-
projekt och immateriella rättigheter kan påverka 
framtida resultat. Det finns också yttre förutsättningar, 
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t.ex. det ekonomiska klimatet, politiska förändringar 
och konkurrerande forskningsprojekt som kan påverka 
Immunicums resultat. 

För en mer detaljerad beskrivning av väsentliga riskfakto-
rer, se årsredovisningen för 2021 som finns tillgänglig på 
Bolagets hemsida www.immunicum.com.

Not 5 - Information om transaktioner  
med närstående 

Moderbolaget Immunicum AB är närstående till dotter-
bolaget DCprime BV. Under kvartalet hänför sig köpen i 
Immunicum AB av varor och tjänster till 4 273 KSEK och 
försäljningen avser 866 KSEK.

Not 6 - Finansiella instrument

Immunicums finansiella tillgångar och skulder består av 
likvida medel, övriga omsättningstillgångar, andra värde-
papper som innehas som anläggningstillgångar, andra 

långfristiga fordringar, övriga långfristiga skulder, övriga 
skulder och leverantörsskulder. Det verkliga värdet för 
alla finansiella instrument är väsentligen lika med deras 
redovisade värden. 

Not 7 - Händelser efter balansdagen

»   Immunicum deltar i det nya cancerforskningskonsor-
tiet Oncode-PACT

»   Immunicum presenterar prekliniska data som visar 
synergi mellan DCP-001 och standardbehandlingar för 
akut myeloisk leukemi

»   Immunicum utser Leopold Bertea till Chief Technology 
Officer.

Not 8 – Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernbolag avser andelar i DCPrime BV som 
förvärvades den 21 december 2020. Immunicum innehar 
100% av kapitalets och rösternas andel. Antalet aktier upp-
går till 60 000 000 aktier. 
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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 liknan-
de 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

   2022 2021 2021
   jan-mar jan-mar jan-dec

Aktiekapital vid periodens slut, SEK   9 970 8 308 9 970
Eget kapital vid periodens slut, KSEK   628 849 619 100 656 742
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK  -0,14 -0,25 -0,73
Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK  -18 815 -29 373 -85 796
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %  65% 72% 66%

Moderbolaget

   2022 2021 2021
   jan-mar jan-mar jan-dec
 
Antal registrerade aktier vid periodens början  199 400 599 166 167 166 166 167 166
Antal registrerade aktier vid periodens slut  199 400 599 166 167 166 199 400 599
Aktiekapital vid periodens slut, KSEK   9 970 8 308 9 970
Eget kapital vid periodens slut, KSEK   773 738 702 351 786 177
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK    -0,06 -0,14 -1,13
Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK  -7 039 -15 612 -38 953
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %  45% 65% 53%
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Härledning koncernen

   2022 2021 2021
   jan-mar jan-mar jan-dec
 
Soliditet vid periodens utgång %
Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK)  629 257 619 100 656 742
Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK)  718 877 681 986 720 984
Soliditet vid periodens utgång %   88% 91% 91%

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %
Forsknings- och utvecklingskostnader  -18 815 -29 373 -85 796
Administrationskostnader   -9 255 -11 315 -43 490
Övriga rörelsekostnader   -661 -345 -845
Totala rörelsekostnader   -28 731 -41 033 -130 131
Kostnader relaterade till FoU/ totala rörelsekostnader %  65% 72% 66%

Härledning moderbolaget
     
   2022 2021 2021
   jan-mar jan-mar jan-dec
 
Soliditet vid periodens utgång %
Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK)    773 738   702 351  786 177 
Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK)   789 481   714 451 805 921  
Soliditet vid periodens utgång %   98% 98% 98%

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %
Forsknings- och utvecklingskostnader  -7 039 -23 455 -38 953
Administrationskostnader   -7 986 -9 576 -34 157
Övriga rörelsekostnader   -661 -928 -802
Totala rörelsekostnader   -15 686 -33 959 -73 911
Kostnader relaterade till FoU/ totala rörelsekostnader %  45% 69% 53%

   
Alternativa nyckeltal    Definition  Motivering 
 

 

   

Soliditet

Forsknings- och
utvecklingskostnader/ 
rörelsekostnader, %

Totalt eget kapital dividerat med 
totala tillgångar

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

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

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

Definitioner och härledning av alternativa nyckeltal
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För ytterligare information kontakta:

Erik Manting, CEO, Immunicum
Telefon: +46 (0)8 732 8400
E-post: ir@immunicum.com

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

Postadress: Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 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 offentliggöran-
de den 17 februari 2022 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 

Årsstämma 2022: 
2022-05-10
 
Delårsrapport januari – juni 2022: 
2022-08-26
 
Delårsrapport januari – september 2022: 
2022-11-11



Immunicum AB
Västra Trädgårdsgatan 15
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