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KVARTAL ETT (JULI-SEPTEMBER) 2016 JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2015

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA 
KVARTALET

> Två patentansökningar på viktiga framtida marknader fick 
klartecken under perioden. I juli meddelades att det kine-
siska patentverket (SIPO) avser att bevilja Immunicums 
patentansökan och i september erhölls samma besked 
från det amerikanska patentverket (USPTO). Båda ansök-
ningarna avser Immunicums CD70-teknologi.

> Peter Suenaert, MD, Ph.D., rekryterades i juli för att bli 
Immunicums första Chief Medical Officer (CMO).

> I slutet av juli lämnade Immunicum in en Investigatio-
nal New Drug (IND)-ansökan till amerikanska läkeme-
delsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). 
Ansökan avser godkännande att behandla njurcancerpa-
tienter i USA med Immunicums cancerimmunaktiverare, 
INTUVAX, i bolagets pågående fas II-studie MERECA 
(MEtastatic REnal cell CArcinoma).

> I september presenterade Immunicum fortsatt förbätt-
rade data från uppföljningsfasen av den fas I/II-prövning 
med INTUVAX på elva patienter med metastaserande 
njurcancer som startade i februari 2012. Fem patienter var 
fortfarande vid liv, och resultaten visade en pågående och 
mer än fördubblad förlängd medianöverlevnad för hela 
patientgruppen samt en pågående mer än tredubblad 
förlängd medianöverlevnad för patienter med dålig prog-
nos jämfört med publicerade historiska data för nydiag-
nostiserade patienter som erhållit standardbehandling.

> Rörelseresultatet uppgick till -12 018 TSEK (-7 820 TSEK)

> Periodens resultat uppgick till -11 985 TSEK (-7 816 TSEK)

> Resultat per aktie före och efter utspädning (vägt genom-
snitt) uppgick till -0,46 SEK (-0,39 SEK)

> I slutet av september kunde Immunicum meddela att 
Carlos de Sousa rekryterats som ny CEO för att leda fö-
retaget genom nästa utvecklingsfas. Carlos tillträdde sin 
tjänst 1 oktober 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RAPPORTPERIODEN

> Vid Immunicums årsstämma den 26 oktober 2016 valdes 
Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder 
Strinnholm in som nya medlemmar i bolagets styrelse. 
Omval skedde av styrelseledamöterna Agneta Edberg, 
Martin Lindström, Magnus Nilsson samt Magnus Pers-
son.

> Årsstämman beslutade också om omläggning av bola-
gets räkenskapsår till kalenderår samt att förkorta det 
innevarande räkenskapsåret att omfatta perioden 1 juli 
2016 till 31 december 2016.

> Vid Society for Immunotherapy of Cancer, SITCs årsmöte 
den 14 november 2016 presenterade Immunicum upp-
daterade data från Bolagets kliniska fas I/II studie med 
INTUVAX på levercancerpatienter, samt meddelade att 
den sista patienten inkluderats i den utökade studien.

> Likvida medel och kortfristig placering uppgick per den 30 
september 2016 till 129 032 TSEK (61 441 TSEK)

> Eget kapital per aktie uppgick till 4,90 SEK (2,84 SEK)

> Antal anställda var vid periodens slut 9 (6)
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VD har ordet

Som ny VD för Immunicum är det med stor glädje jag här 
summerar var vår verksamhet står idag, hur den utvecklats 
det senaste kvartalet och hur vi uppfattar de möjligheter och 
utmaningar som ligger framför oss.

Låt mig börja med en statusuppdatering på de kliniska studi-
erna med vår unika cancerimmunaktiverare INTUVAX för be-
handling av njurcancer, levercancer och GIST (gastrointestinal 
stromacellstumör).

Metastaserad njurcancer - Rekryteringsprocessen för 
MERECA, vår pågående fas II-studie där patienter med ny-
diagnostiserad metastaserad njurcellscancer behandlas med 
INTUVAX i kombination med sunitinib, pågår nu över Europa. 
Hittills har totalt 36 patienter rekryterats vid 18 centra i sju eu-
ropeiska länder, majoriteten av dem under de senaste 6 må-
naderna. Jag är glad att konstatera att de initiala utmaningar 
som orsakade förseningar i rekryteringen av patienter utanför 
Sverige - flytten av tillverkningen till en stor produktionsan-
läggning i Tyskland, utvecklingen av en produkt som är lättare 
för sjukhusen att hantera samt den långa utvärderingspro-
cessen av våra ansökningar från myndigheternas sida i flera 
europeiska länder på grund av den innovativa karaktären hos 
INTUVAX - nu ligger bakom oss och att vi också fortsätter att 
expandera nätverket av centra som ingår i studien. Sedan juli 
har vårt utvecklingsteam förstärkts med ytterligare tre kolle-
ger inklusive en medicinsk chef (CMO).

Immunicum har också lämnat in en Investigational New Drug 
(IND) ansökan till FDA om godkännande för att behand-
la njurcancerpatienter i USA med INTUVAX som en del av 
MERECA studien. I en sådan process är det inte ovanligt att 
FDA återkommer med frågor som företagen behöver adres-
sera. Vi är för närvarande i färd med att ta emot och svara 
på frågor, vilket innebär att utvärderingsprocessen pågår. Vi 
kommer att meddela när den processen har slutförts.

Data från september i den pågående uppföljningen av den av-
slutade kliniska fas I/II-studie som föregick MERECA studien 
visar en medianöverlevnad om 40 månader för hela patient-
populationen, vilket är mycket positivt jämfört med de förvän-
tade 15,2 månaderna baserat på historiska data för standard-
behandling av patienter med nydiagnostiserad metastaserad 
njurcancer.

Primär levercancer - Uppdaterade immunologiska data och 
överlevnadsdata från vår kliniska fas I/II-studie på patienter 
med avancerad primär levercancer presenterades vid Society 
for Immunotherapy of Cancer’s årsmöte. Data visade att 67% 
av de fullt behandlade patienterna med framskriden lever-
cancer fick en ökning av cirkulerande tumörspecifika CD8+ 
T-celler. Dessa ökningar tycks korrelera med den förlängda 
överlevnad som visas i studien jämfört med den historiska 

medianöverlevnad som dokumenterats i medicinsk litteratur. I 
den utökade studien har vi nu inkluderat den sista av de ytter-
ligare sex levercancerpatienter som ges INTUVAX i kombina-
tion med förstahands standardbehandlingar.

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) - Som tidigare 
rapporterats har den första patienten inkluderats i vår fas I/
II-studie med INTUVAX vid behandling av GIST. På grund av 
att det är en speciell och sällsynt sjukdom går rekryteringen 
långsammare än väntat. Vi ser nu därför över studiens proto-
koll i samarbete med studieledarna vid Karolinska Institutet i 
syfte att påskynda rekryteringen.

Dessutom utvärderar vi möjligheterna att expandera utveck-
lingsplanen med ytterligare fas I/II-studier i olika indikationer, 
som melanom, och i olika kombinationer, t.ex. med immun-
checkpoint-hämmare.

Immunicum fokuserar på de kliniska studierna med INTUVAX, 
men vi ser också mycket lovande potential i våra två andra 
plattformar, CD70 och adenovirusvektorn, där utvecklingen 
sker i samarbete med professor Magnus Essand vid Uppsa-
la universitet. För CD70 utvärderar vi nu möjligheterna för 
klinisk produktion och för vektorn genomförs för närvarande 
prekliniska studier på SUBCUVAX.
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För att kunna bredda vår ägarbas och vidare underlätta bola-
gets framtida finansiering har vi ansökt om notering av Immu-
nicums aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Vi hoppas att 
detta kan förverkligas under början av 2017. Ett annat steg för 
att säkerställa flexibilitet i bolagets framtida finansiering togs 
när årsstämman i oktober gav styrelsen mandat att besluta 
om nyemission av högst 5 040 000 aktier.

Årsstämman beslutade vidare att ändra Immunicums räken-
skapsår – tidigare från 1 juli till slutet av juni – till att följa kalen-
derår, samt förkorta innevarande räkenskapsår till att omfatta 
perioden 1 juli 2016 till och med 31 december 2016. Således blir 
nästkommande finansiella rapport en bokslutskommuniké för 
den perioden.

Vi har också fattat beslut om att ge generella uppdateringar 
om vår verksamhet, inklusive våra kliniska prövningar, på ett 
mer organiserat och konsekvent sätt, vilket innebär att vi med 
början för räkenskapsåret 2017 kommer att ge regelbundna 
uppdateringar vid två tillfällen per år, i samband med Q2 rap-
porten och bokslutskommunikén. All rapportering som är av 
betydelse för våra delmål och/eller kan påverka, eller skulle 
kunna uppfattas påverka, vår aktiekurs kommer givetvis göras 
omedelbart, precis som tidigare.

Sist men inte minst kan jag efter min inledande tid vid rodret 
konstatera att Immunicum är ännu mer spännande än jag 
hade förväntat mig. Vi befinner oss i viktiga skeden av våra kli-
niska studier med INTUVAX och vi hyser stora förhoppningar 
på de kliniska data vi genererar framöver. Förväntningarna är 
höga och det gäller också vår vilja att leverera på dem.

Carlos de Sousa
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Finansiell information

RESULTAT
Rörelseresultat och periodens resultat uppgick till -12 018 
TSEK (-7 820 TSEK) respektive -11 985 TSEK (-7 816 TSEK). 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 
SEK (-0,39 SEK).

Bolagets rörelsekostnader har ökat vid jämförelse mot föregå-
ende år på grund av ökade kostnader för kliniska prövningar. 
Fler antal anställda har medfört högre personalkostnader.  I 
personalkostnaderna ingår engångskostnader om 671 TSEK 
avseende rekrytering av ny personal.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 
132 TSEK (-6 724 TSEK). Kassaflöde från finansieringsverk-
samheten uppgick till 16 688 TSEK (- TSEK) då bolaget till-
förts medel avseende tecknat kapital från under föregående 
räkenskapsår genomförd nyemission.  

Bolagets likvida medel  uppgick per 30 september 2016 till 119 
505 TSEK (26 014 TSEK). Därutöver var 9 527 TSEK (35 427 
TSEK) placerat i fond hos svensk storbank. Totalt uppgick 
därmed likvida medel och kortfristig placering vid periodens 
slut till 129 032 TSEK (61 441 TSEK).

EGET KAPITAL
Totalt eget kapital uppgick per 30 september 2016 till 127 195 
TSEK (56 811 627 TSEK), vilket motsvarar 4,90 SEK (2,84 SEK) 
per aktie. Bolagets soliditet vid periodens utgång var 93,8% 
(89,2%).

Övrig information

AKTIEN
Aktien har handlats sedan den 22 april 2013 på Nasdaq First 
North under kortnamnet IMMU med ISIN-kod SE0005003654. 
Från och med 4 maj 2016 är Bolagets aktier listade på segmen-
tet First North Premier.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier i bolaget uppgår per 30 september 2016 till 25 
958 541 (20 030 000). 

INCITAMENTSPROGRAM
Det finns för närvarande inga utestående teckningsoptioner 
eller aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget.

PERSONAL
Immunicum har valt att driva verksamheten med ett begrän-
sat antal anställda kompletterat med konsulter för att kunna 
hålla en hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. Per den 30 
september 2016 hade Bolaget 9 (6) anställda, varav 5 (3) kvin-
nor och 4 (3) män. 

INFORMATION OM TRANSAKTIONER MED 
NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner som väsentligt påverkat företagets resul-
tat och finansiella ställning har genomförts med närstående 
under perioden. 

UTSIKTER,  RISKER OCH OSÄKERHETER
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 vaccinkan-
didater 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). Bola-
get är vidare beroende av immateriella rättigheter.

För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer 
hänvisas till Immunicums senaste prospekt (Prospekt för 
företrädesemission 2016) som finns på bolagets hemsida  
www.immunicum.com.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké juli - december 2016 17 februari 2017

Årsredovisning juli - december 2016 17 mars 2017

Årsstämma 26 april 2017

FRAMTIDA INFORMATIONSGIVNING
Bolaget har utvärderat sin kommunikationsstrategi, Immuni-
cum kommer i framtiden att två gånger per år offentliggöra 
uppdateringar av bolagets kliniska och prekliniska studier. 
Kurspåverkande information offentliggörs så snart som möj-
ligt.

CERTIFIED ADVISER
Immunicums Certified Adviser är Redeye AB.

GRANSKNING AV REVISOR
Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor. 
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Totalresultaträkning i sammandrag

BELOPP I SEK 2016-07-01 - 2016-09-30 2015-07-01 - 2015-09-30 2015-07-01 - 2016-06-30

Övriga rörelseintäkter - - -

- - -

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -8 720 143 -6 191 946 -33 377 951

Personalkostnader -3 189 275 -1 590 564 -9 965 352

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar -20 679 -20 679 -82 714

Övriga rörelsekostnader -88 291 -16 562 -216 731

Rörelseresultat -12 018 388 -7 819 751 -43 642 748

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 33 353 3 975 19 677

Räntekostnader och liknande resultatposter - - -299 814

Resultat efter finansiella poster -11 985 035 -7 815 776 -43 922 885

RESULTAT FÖRE SKATT -11 985 035 -7 815 776 -43 922 885

Skatt på årets resultat - - -

PERIODENS RESULTAT -11 985 035 -7 815 776 -43 922 885

Totalresultatet överensstämmer med periodens resultat.

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,46 -0,39 -2,18
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Balansräkning i sammandrag

BELOPP I SEK 2016-09-30 2015-09-30 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital - - 16 687 902

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 160 114 242 828 180 793

Summa materiella anläggningstillgångar 160 114 242 828 180 793

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000 1 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 161 114 243 828 181 793

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Skattefordringar 243 002 - 101 285

Övriga fordringar 2 813 789 1 032 747 3 640 900

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 409 198 946 936 4 185 405

Summa kortfristiga fordringar 6 465 989 1 979 683 7 927 590

Kortfristiga placeringar 9 526 626 35 426 626 9 493 383

Kassa och bank 119 505 240 26 014 330 119 948 858

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 135 497 855 63 420 639 137 369 831

SUMMA TILLGÅNGAR 135 658 969 63 664 467 154 239 526
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Balansräkning forts.

BELOPP I SEK 2016-09-30 2015-09-30 2015-06-30

EGET KAPTIAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 297 927 1 001 500 1 213 543

Pågående nyemissioner - - 84 384

Summa Bundet eget kapital 1 297 927 1 001 500 1 297 927

Fritt eget kapital

Överkursfond 252 535 222 134 355 491 252 535 222

Balanserat resultat -114 653 179 -70 730 294 -70 730 294

Periodens resultat -11 985 035 -7 815 776 -43 922 885

Summa Fritt eget kapital 125 897 008 55 809 421 137 882 043

SUMMA EGET KAPITAL 127 194 935 56 810 921 139 179 970

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga skulder 850 000 850 000 850 000

Summa långfristiga skulder 850 000 850 000 850 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 2 139 866 1 888 462 5 043 606

Övriga skulder 216 273 176 372 199 826

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 257 895 3 938 712 8 966 124

Summa kortfristiga skulder 7 614 034 6 003 546 14 209 556

SUMMA SKULDER 8 464 034 6 853 546 15 059 556

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 135 658 969 63 664 467 154 239 526
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Rapport över förändringar i eget kapital 

i sammandrag

BELOPP I SEK Aktiekapital Överkursfond
Balanserat resultat

inkl. årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2015-07-01 1 001 500 134 355 491 -70 730 294 64 626 697

Periodens resultat -7 815 776 -7 815 776

Eget kapital 2015-09-30 1 001 500 134 355 491 -78 546 070 56 810 921

Ingående eget kapital 2016-07-01 1 297 927 252 535 222 -114 653 179 139 179 970

Periodens resultat -11 985 035 -11 985 035

Eget kapital 2016-09-30 1 297 927 252 535 222 -126 638 214 127 194 935
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Kassaflödesanalys i sammandrag

BELOPP I SEK 2016-07-01 - 2016-09-30 2015-07-01 - 2015-09-30 2015-07-01 - 2016-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -12 018 388 -7 819 751 -43 642 748

Avskrivningar och andra icke kassaflödes-

påverkande poster 20 679 20 679 82 714

Erhållen ränta 110 3 975 19 677

Erlagd ränta - - -17 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapitalet -11 997 599 -7 795 097 -43 557 691

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar 1 461 601 624 634 -5 323 273

Ökning/ minskning av leverantörsskulder -2 903 740 -564 890 2 590 254

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder -3 691 782 1 011 242 6 062 108

Förändring i rörelsekapitalet -5 133 921 1 070 986 3 329 089

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -17 131 520 -6 724 111 -40 228 602

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av kortfristiga placeringar - - 25 650 763

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN - - 25 650 763

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemissioner 16 687 902 - 114 000 000

Emissionskostnader - - -12 211 744

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 16 687 902 - 101 788 256

Årets kassaflöde -443 618 -6 724 111 87 210 417

Likvida medel vid periodens början 119 948 858 32 738 441 32 738 441

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 119 505 240 26 014 330 119 948 858

Not 1 Redovisningsprinciper

Bolaget upprättar delårsrapport enligt IAS 34 med beaktan-
de av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i RFR2 
samt årsredovisningslagen. Bolaget ingår inte i någon koncern, 
varför en fullständig IFRS-redovisning inte blir tillämplig. Re-
dovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade 
från de som tillämpades i årsredovisningen för 2015/2016.   
Upplysningar i enlighet med IAS 34.16A lämnas såväl i noter 
som på annan plats i delårsrapporten.

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Det redovisade värdet bedöms vara en rimlig uppskattning 
av det verkliga värdet för bolagets finansiella instrument. Bo-
lagets innehav av kortfristiga placeringar värderas i enlighet 
med lägsta värdets princip.

Not 3 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter uppgår till 565 537 SEK (565 537 SEK).
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Göteborg den 17 november 2016

Agneta Edberg 
Styrelseordförande

Charlotte Edenius 
Styrelseledamot

Steven Glazer 
Styrelseledamot

Martin Lindström 
Styrelseledamot

Magnus Nilsson 
Styrelseledamot

Magnus Persson 
Styrelseledamot

Kerstin Valinder Strinnholm 
Styrelseledamot

Carlos de Sousa 
Verkställande direktör

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Carlos de Sousa, VD 

Adress  Grafiska vägen 2

  412 63, Göteborg

Telefon  031-41 50 52

Mail  info@immunicum.com

Hemsida  www.immunicum.se

Organisationsnr 556629-1786

Denna information är sådan information som bolaget är skyl-
digt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförord-
ning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-
person, för offentliggörande den 18 november 2016 kl. 08.30.
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kontor
Grafiska vägen 2
412 63, Göteborg

kontakt
031-41 50 52
info@immunicum.com
www.immunicum.com


