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Delårsrapport
juli 2015 - mars 2016

PERIODEN (JULI 2015 -MARS 2016) SAMT TREDJE KVARTALET 
(JANUARI-MARS 2016)

Resultat
Rörelseresultat och redovisat resultat uppgick till –28 575 tkr (-28 174 tkr) respektive  
–28 905  tkr (-27 811  tkr), varav tredje kvartalet  –9 528 tkr (-10 658 tkr) respektive 
 –9 611 tkr (-10 615 tkr).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till –1,44 kr (-1,39 kr), varav tredje kvar-
talet –0,48 kr (-0,53 kr). Resultat per aktie beräknat efter full utspädning uppgick till  
–1,40 (-1,35) varav tredje kvartalet –0,47 (-0,51).

Kostnaderna för kliniska prövningar har ökat under tredje kvartalet jämfört med fö-
regående år. Personalkostnaderna har ökat på grund av ökat antal anställda.

Trots ökad klinisk aktivitet samt ökat antal anställda har rörelsekostnaderna under 
tredje kvartalet minskat vid jämförelse mot föregående år då Bolaget under före-
gående år hade högre kostnader för produktionsutveckling. Denna anpassning av 
tillverkningsprocessen är nu avslutad.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  –24 886 tkr (-31 747 tkr), 
varav tredje kvartalet –10 075 tkr (-11 339 tkr), och påverkades främst av förändring 
i rörelsekapitalet. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 25 651 tkr 
(-35 322 tkr), varav tredje kvartalet - tkr (-10 000 tkr), beroende på förändring i inne-
hav av fondplaceringar. Bolagets likvida medel uppgick till 33 503 tkr (40 771 tkr) 
vid periodens slut. Därutöver var 9 435 tkr (35 000 tkr) placerat i fond hos svensk 
storbank. Totalt uppgick därmed likvida medel och fondplacering vid periodens slut 
till 42 938 tkr (75 771 tkr).

Totalt eget kapital uppgick till 38 842 tkr (72 430 tkr) efter beaktande av periodens 
resultat och pågående nyemission, vilket motsvarar 1,93 kr (3,62 kr) per aktie. Bola-
gets soliditet vid periodens slut var 79,9% (92,3%).
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Väsentliga händelser under perioden

> I början av augusti rapporterade Immunicum om fortsatt 
förbättrade data från uppföljningsfasen av fas I/II-prövning-
en på patienter med metastaserande njurcancer. Sju av totalt 
elva utvärderingsbara patienter var fortfarande vid liv.

> I september tecknade Immunicum ett avtal med amerikan-
ska Rutgers Cancer Institut of New Jersey om att förse institu-
tet med Bolagets adenovirus-teknologi (Ad5PTDf35).

> I september lämnade Immunicum in en ansökan för start 
av ny klinisk fas I/II-studie på patienter med GIST (Gastro-
intestinal stromacellstumör). Studien kommer genomföras i 
samarbete med Karolinska Institutet.

> Styrelsen i Immunicum beslutade i oktober att undersöka 
möjligheterna för att genomföra en notering av Bolagets aktier 
på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2016. Detta kommer 
medföra engångskostnader för Bolaget som kommer tas och 
rapporteras löpande.

> I november rapporterade det europeiska patentverket, 
European Patent Office (EPO) att man avser bevilja en pa-
tentansökan gällande Immunicums cancerimmunaktiverare, 
INTUVAX. Detta besked stärker ytterligare det immaterial-
rättsliga skyddet för Bolagets huvudprodukt. 

> I november rapporterade Immunicum fortsatt förbättrade 
data från uppföljningsfasen av fas I/II-prövningen på elva pa-
tienter med metastaserande njurcancer som startade i febru-
ari 2012. Sex patienter var fortfarande vid liv och data visade 
en pågående och nära fördubblad förlängd medianöverlevnad 
för hela patientgruppen samt en pågående tredubblad för-
längd medianöverlevnad för patienter med dålig prognos jäm-
fört med publicerade historiska data för nydiagnostiserade 
patienter som erhållit standardbehandling.

> I november rapporterade det japanska patentverket (JPO) 
att man avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets can-
cerimmunaktiverare, INTUVAX.

> I november lämnade Immunicum en uppdaterad rapport 
av säkerhets- och överlevnadsdata från den pågående fas I/
II-studien med INTUVAX® för patienter med primär levercan-
cer. Av totalt sju fullt behandlade patienter hade fem uppvisat 
en förlängd överlevnad jämfört med förväntat baserat på his-
toriska data. Immunicum meddelade också plan att behandla 
upp till sex nya patienter i kombination med förstahandsbe-
handlingar. 

> I december meddelade Immunicum att man har fått god-
känt att starta en klinisk fas I/II-studie vid GIST samt att man 
har fått godkänt att behandla upp till sex nya patienter med 
levercancer i kombination med förstahandsbehandlingar. 

> I januari lämnade Immunicum en statusuppdatering från 
den pågående fas II-studien vid njurcancer (MERECA-stu-
dien). Elva utvärderingsbara patienter hade inkluderats i stu-
dien och inga allvarliga vaccinrelaterade biverkningar hade 
noterats. Immunologiska data indikerade en tumörspecifik 
immunaktivering hos INTUVAX-behandlade patienter.

> I februari meddelade Immunicum att AD5PTDf35-ade-
novirusvektorn hade fått klartecken för start av klinisk pröv-
ning vid onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer. 
Immunicum förvärvade i oktober 2014 rättigheterna till det 
patenterade adenoviruset, kallat Ad5PTDf35, för alla tillämp-
ningsområden utanför neuroendokrina tumörer. Inom detta 
indikationsområde är Immunicum berättigat till royalties och 
andra ersättningar som eventuellt genereras vid försäljning av 
produkten till tredje part.

> I maj meddelade Immunicum att Bolaget ansökt om note-
ring av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Som 
ett led i processen har Immunicum ansökt om och godkänts 
för listning på segmentet First North Premier.

> Vid extra bolagsstämma 18 maj 2016 fattades beslut om 
en företrädesemission om ca 111 MSEK, samt en övertilldel-
ningsoption om ca 20 MSEK. Stämman beslutade också att 
bemyndiga styrelsen fatta beslut om emission av högst 5 040 
000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrä-
desrätt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

> I april rapporterade Immunicum nya immunologiska fas I/
II-data som visar att behandling med INTUVAX® ökar frek-
vensen av tumörspecifika CD8+ T-celler hos majoriteten av 
fullt behandlade levercancerpatienter samt att denna ökning 
direkt korrelerar med förlängd överlevnad. 

> I april rapporterade det kinesiska patentverket att man 
avser bevilja en patentansökan gällande Bolagets cancerim-
munaktiverare, INTUVAX. 
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AKTIEN
Aktien har handlats sedan den 22 april 2013 på Nasdaq First 
North under kortnamnet IMMU. Från och med 4 maj 2016 är 
Bolagets aktier listade på segmentet First North Premier. 

Antalet aktier i bolaget uppgår per 31 mars 2016 till 20 030  000 
(20 030 000). Vid denna tidpunkt fanns en pågående nyemis-
sion genom aktieteckning på grund av teckningsoptioner. 
Efter registrering av denna aktieteckning uppgår antal aktier 
till 20  160 000. 

INCITAMENTSPROGRAM
Teckningsperioden för optionsprogram 2012/2016 avslutades 
31 mars 2016. Totalt tecknades 130 000 nya aktier av 600 000 
möjliga.

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 31 
mars 2016 hade Bolaget sju anställda. 

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 (eller inte visa sig 
kommersiellt gångbara) samt snabbt bli obsoleta. 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 rättig-
heter (såsom patent) och av sin know-how.

Ingen väsentlig förändring av risker och osäkerhetsfaktorer 
har skett under perioden. 

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS 
UPPRÄTTANDE
Bolaget upprättar delårsrapporter enligt IAS 34 med beak-
tande av det undantag från och tillägg till IFRS som anges i 
RFR2. Bolaget ingår inte i någon koncern, varför en fullständig 
IFRS-redovisning inte blir tillämplig. Redovisningsprinciper 
och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpa-
des i årsredovisningen för 2014/2015.

Bolaget  driver enbart ett rörelsesegment.

Denna rapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bokslutskommuniké 15/16: 2016-09-19

CERTIFIED ADVISER

Immunicums Certified Adviser är Redeye AB. 



Immunicum i korthet
Immunicum AB (publ) utvecklar immunförstärkande behandling av cancer. 
Bolagets längst framskridna produkt är INTUVAX® för behandling av 
njurcancer. Ytterligare kliniska fas I/II-studier genomförs vid levercancer och vid 
gastrointestinal stromacellstumör/GIST.

Uppföljningsdata från en fas I/II-studie med INTUVAX® vid 
behandling av njurcancer rapporterades i januari 2016 och 
visade på kraftigt förlängd medianöverlevnad för de behandla-
de patienterna jämfört med historiska data. Resultaten indike-
rar att INTUVAX® kan aktivera ett tumörspecifikt immunsvar 
och därigenom förlänga överlevnaden vid behandling av njur-
cancer. Dessutom observerades tecken på synergistisk effekt i 
kombination med behandling med tyrosinkinashämmare – en 
annan typ av läkemedel mot tumörsjukdomar. Inga allvarliga 
vaccinrelaterade biverkningar har noterats.

Baserat på de positiva resultaten från fas I/II-studien påbör-
jades en större fas II-studie i maj 2015 (MERECA-studien). I 
slutet av januari 2016 rapporterade Immunicum immunologis-
ka data från MERECA-studien som indikerade en tumörspeci-
fik immunaktivering hos INTUVAX-behandlade njurcancerpa-
tienter. Parallellt med detta arbete driver Bolaget kliniska fas I/
II-studier med INTUVAX® vid behandling av levercancer och 
gastrointestinal stromacellstumör/GIST. I april 2016 rapporte-
rade Immunicum positiva immunologiska data som indikerar 
en korrelation mellan tumörspecifik immunaktivering och för-
längd överlevnad hos majoriteten av de fullt behandlade lever-
cancerpatienterna. 

Immunicums projektportfölj består av tre kliniska projekt och 
skyddas av flertalet patent och pågående patentansökningar 
i sju patentfamiljer. Därtill planerar Bolaget att starta ytterli-
gare två kliniska studier, vid behandling av malignt melanom, 
i kombination med olika så kallade immune checkpointhäm-
mare. 

STRATEGI
Immunicums strategi är att avancera terapeutiska cancerim-
munaktiverare genom kliniska fas II-studier och sedan licen-
siera produktkandidaterna till större läkemedelsföretag som 
utvecklar och marknadsför immunterapier mot cancer. Li-
censavtal kan även slutas i tidigare eller senare fas.
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VD har ordet
Vi har gjort stora framsteg under kvartalet och jag är glad 
att kunna meddela att vi har nått flera viktiga milstolpar. Vi 
har delgett positiva uppdateringar från både MERECA och 
levercancerstudien och en klinisk prövning med vår adenovi-
rusvektor har initierats av professor Magnus Essand och hans 
forskargrupp. En annan spännande utveckling vi meddelade 
under tredje kvartalet var att Anders Öhlén accepterade vår 
inbjudan att gå med i vårt Vetenskapliga Råd.

Enligt vår senaste uppdatering i januari 2016 har tolv patienter 
inkluderats i vår pågående fas II-studie, MERECA (MEtasta-
tic REnal cell CArcinoma), med vår cancerimmunaktiverare 
INTUVAX® vid behandling av nydiagnostiserad metastase-
rad njurcancer. Inga allvarliga vaccinrelaterade biverkningar 
rapporterades och vi ser tydliga tecken på tumörspecifika 
immunsvar baserat på intratumoral infiltration av T-celler. 
Dessutom fick vi alla nödvändiga myndighetstillstånd för att 
börja rekrytering av patienter i flera länder i Europa. Vi pla-
nerar också att utöka MERECA-studien med rekrytering av 
patienter i USA i slutet av 2016. Studien kommer att omfatta 
totalt 90 patienter.

Vår senaste uppdatering från vår fas I/II-studie med 
INTUVAX® vid behandling av levercancer var också positiv. 
Den första patienten har fått INTUVAX® som förstahands-
behandling i den förlängda delen av studien och utav de elva 
patienter diagnostiserade med primär hepatocellulär cancer 
som fått INTUVAX® som andrahandsbehandling har nio fått 
full behandling med tre INTUVAX® doser. Fem av de nio pa-
tienterna hade passerat sin förväntade medianöverlevnad och 
två av de patienter som fortfarande var vid liv hade ännu inte 
passerat sin förväntade medianöverlevnad.

Efter utgången av kvartalet har vi meddelat nya fas I/II-data 
som visar att majoriteten av fullt behandlade levercancerpa-
tienter har uppvisat en ökad frekvens av tumörspecifika CD8 
+ T-celler i blodet efter INTUVAX®-behandling och att dessa 
ökningar direkt korrelerar med förlängd överlevnad. Vi är 
mycket nöjda med de första resultaten och ser fram emot att 
meddela framtida uppdateringar när vi samlat ny data.

Vidare har Universitetssjukhuset i Uppsala fått klartecken att 
inleda en klinisk studie för att undersöka effekten av vår ge-
netiskt modifierade adenovirusvektor hos patienter med neu-
roendokrina tumörer. Studien, som finansieras av privata do-
natorer, blir den första i världen att göra detta. Totalt kommer 
upp till 35 patienter vid Uppsala Akademiska sjukhuset ingå 
i studien, varav tolv kommer att ingå i en första fas I-del där 
successivt högre doser kommer att testas för att undersöka 
eventuella biverkningar. Studien beräknas pågå ungefär två år 
och vi kommer att ge uppdateringar av data när vi kan.

I början av mars meddelade vi att Anders Öhlén rekryterats 
till vårt Vetenskapliga Råd. Han bidrar med omfattande erfa-
renhet som ledande befattningshavare inom läkemedelsut-

veckling och medicinska frågor från Kabi Pharmacia (numera 
Pfizer), Astra, Aventis och Bristol-Myers Squibb, bara för att 
nämna några. Vi är mycket glada över att Anders accepterade 
vår inbjudan. Han utgör ett bra komplement utan tvekan för 
att utöka det djup och den erfarenhet i klinisk utveckling som 
redan finns på Immunicum.

I april meddelade det kinesiska patentverket, SIPO att de avser 
bevilja vår patentansökan som relaterar till allogena dendritis-
ka celler (DC), stimulerade av en specifik cocktail, för använd-
ning vid behandling av cancer genom intratumoral injektion 
av DC. Goda nyheter som stärker Immunicums patentportfölj.

Vi är fortsatt fokuserade på vårt åtagande att utforska effek-
tiviteten av INTUVAX® som cancerimmunaktiverare i ytter-
ligare indikationer och utökar vår forskningskapacitet. Vårt 
nyligen meddelade avtal med Accelovance ger oss tillgång till 
Accelovances nätverk av cancerkliniker via deras partnerskap 
med USA-baserade ideella organisationen, Midwest Me-
lanom Partnership (MMP). Syftet är att utvidga vår forskning-
skapacitet till flera centra i USA och vi är glada att Dr . Arka-
diusz Dudek, Director of the Oncology Clinical Trials Office på 
the University of Illinois’ College of Medicine, är huvudprövare 
i USA.

Som jag nämnde så nådde vi många spännande milstolpar 
under det tredje kvartalet och fjärde kvartalet har börjat lika 
bra. Vi håller för närvarande på att genomföra en företräde-
semission på cirka 111 miljoner kronor. Vi avser också stärka 
ägarbasen med nya större institutionella ägare genom en 
riktad emission på motsvarande belopp. Det totala kapitalet 
försäkrar att Immunicum kommer att vara en central aktör 
inom immunologi. Med den nya finansieringen kommer vi 
vara väl rustade för att genomföra våra ovan nämnda planer 
samt starta nya kliniska prövningar med INTUVAX® vid be-
handling av melanom. 

Vi tackar för ert fortsatta stöd och ser fram emot att dela med 
oss av fler nyheter framöver.

Jamal El-Mosleh
VD, IMMUNICUM AB
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Bolagets mål är att erbjuda cancerpatienter behandlings-
alternativ som förbättrar både överlevnad och livskvalitet. 
Eftersom Immunicums cancerimmunaktiverare bygger på 
plattformsteknologier kan Bolaget utveckla immunterapier 
mot många olika cancertyper. Utöver royalty förväntas licen-
sieringsavtalen generera engångsbetalningar eller milstolp-
sersättningar.

Immunicums kliniska prövningsprogram positionerar INTUVAX® 
som det läkemedel som i första hand skall väljas för tumörspeci-
fik immunaktivering att kombineras med olika typer av standard-
behandlingar som kan dämpa immunsuppression.

PROJEKTPORTFÖLJ

Immunicum har tre olika teknologiplattformar för utveckling 
av immunterapier, COMBIG, CD70 och Ad5PTDf35-adenovi-
rusvektor.

COMBIG- och CD70-teknologiplattformarna baseras på 

MÅL

Immunicum har satt upp följande mål till och med 2016:

Effektivt rekrytera patienter till fas II-studien (MERECA) vid 
behandling av patienter med metastaserande njurcancer.

Påbörja behandling av njurcancerpatienter inom 
ramen för MERECA-studien i USA.

Påbörja fas I/II-studie vid behandling av patienter med GIST.

Påbörja fas I/II-studier vid behandling av melanom i USA och Sverige 
i kombination med olika så kallade immune checkpoint-hämmare.

Avancera CD70-plattformen mot klinik, alternativt utvärdera 
möjligheterna till en licensiering av teknologiplattformen.

Fullfölja rekryteringen av levercancerpatienter som får INTUVAX® 
som förstahandsbehandling i kombination med standardbehandling.

Avsluta prekliniska studier på SUBCUVAX® i kombination med Ad5PTDf35-
adenovirusvektorn för att avgöra om SUBCUVAX® kan tas till kliniska prövningar.

Avancera diskussioner med potentiella kommersiella 
partners för samarbeten kring INTUVAX®.

Rapportera uppföljande överlevnadsdata från den kliniska fas I/II-studien 
vid behandling av patienter med metastaserande njurcancer.

2016

upptäckten att dendritceller från främmande individer fung-
erar som mycket bra immunförstärkare. Den stora skillnaden 
mellan teknologierna är att COMBIG syftar till att aktivera 
patientens T-celler specifikt mot cancer, så att de får förmå-
gan att döda tumörceller, medan CD70-plattformen syftar till 
att kraftigt expandera/föröka redan tumörspecifika T-celler i 
provrör. Dessa celler sprutas sedan in i patienterna för att på 
så sätt ge ett kraftigare immunsvar mot cancer. Den senare 
metoden går generellt under benämningen adaptiv immunte-
rapi och är ett relativt nytt sätt att behandla cancer. Skillnaden 
mellan Immunicums CD70-plattform och andra adaptiva im-
munterapier är att tumörspecifika T-celler som expanderats 
med Immunicums CD70-metod förväntas ha en signifikant 
förbättrad överlevnadsförmåga i människokroppen.

Ad5PTDf35-adenovirusvektorn förvärvades av Immunicum 
i oktober 2014 och ger ett antal intressanta möjligheter. Den 
kan programmeras med gener som kodar för både onkolytiska 
virus, tumörantigener och immunstimulerande faktorer. Det 
har också visat sig ha en mycket effektiv kapacitet att infektera 
dendrit- och andra celler och tros kunna användas för effektiv 
CRISPR/Cas9-leverans.
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Resultaträkning

BELOPP I KR
2016-01-01 

- 2016-03-31
2015-01-01 

- 2015-03-31
2015-07-01 

- 2016-03-31
2014-07-01 

- 2015-03-31
2014-07-01 

- 2015-06-30

Övriga rörelseintäkter - - - 160 000 160 000

- - - 160 000 160 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -6 584 940 -8 945 786 -21 654 217 -23 790 851 -30 638 046

Personalkostnader -2 919 277 -1 675 184 -6 836 027 -4 369 150 -5 776 020

Avskrivningar av materiella anläggningstill-
gångar -20 678 -36 769 -62 035 -111 398 -83 806

Övriga rörelsekostnader -3 101 - -22 435 -62 189 -65 967

Rörelseresultat -9 527 996 -10 657 739 -28 574 714 -28 173 588 -36 403 839

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 690 43 140 19 605 377 230 813 037

Räntekostnader och liknande resultatposter -91 771 -21 -349 660 -14 470 -23 821

Resultat efter finansiella poster -9 611 077 -10 614 620 -28 904 769 -27 810 828 -35 614 623

RESULTAT FÖRE SKATT -9 611 077 -10 614 620 -28 904 769 -27 810 828 -35 614 623

Skatt på årets resultat - - - - -

PERIODENS RESULTAT -9 611 077 -10 614 620 -28 904 769 -27 810 828 -35 614 623

Totalresultatet överensstämmer med det redovisade resultatet.
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Balansräkning

BELOPP I KR 2016-03-31 2015-03-31 2015-06-30

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 3 120 000 - -

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 201 471 557 715 263 507

Summa materiella anläggningstillgångar 201 471 557 715 263 507

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000 1 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 202 471 558 715 264 507

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 1 220 206 1 221 160 1 232 222

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 154 530 949 946 1 372 095

Summa kortfristiga fordringar 2 374 736 2 171 106 2 604 317

Kortfristiga placeringar 9 434 896 35 000 000 35 426 626

Kassa och bank 33 503 023 40 771 463 32 738 441

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 45 312 655 77 942 569 70 769 384

SUMMA TILLGÅNGAR 48 635 126 78 501 284 71 033 891
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Balansräkning forts.

BELOPP I KR 2016-03-31 2015-03-31 2015-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 001 500 1 001 500 1 001 500

Pågående nyemission 6 500 - -

Summa Bundet eget kapital 1 008 000 1 001 500 1 001 500

Fritt eget kapital

Överkursfond 137 468 991 134 355 491 134 355 491

Balanserat resultat -70 730 294 -35 115 671 -35 115 671

Periodens resultat -28 904 769 -27 810 828 -35 614 623

Summa Fritt eget kapital 37 833 928 71 428 992 63 625 197

SUMMA EGET KAPITAL 38 841 928 72 430 492 64 626 697

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga skulder 850 000 850 000 850 000

Summa långfristiga skulder 850 000 850 000 850 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1 572 967 2 380 957 2 453 352

Övriga skulder 255 727 313 562 103 919

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 114 504 2 526 273 2 999 923

Summa kostfristiga skulder 8 943 198 5 220 792 5 557 194

SUMMA SKULDER 9 793 198 6 070 792 6 407 194

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 635 126 78 501 284 71 033 891

Ställda säkerheter 565 537 314 400 465 478

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
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Rapport över förändringar i eget kapital

BELOPP I KR Aktiekapital Överkursfond
Balanserat resultat 

inkl. årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2014-07-01 1 001 500 134 355 491 -35 115 671 100 241 320

Periodens resultat -27 810 828 -27 810 828

Eget kapital 2015-03-31 1 001 500 134 355 491 -62 926 499 72 430 492

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

Pågående nyemission 6 500 3 113 500 3 120 000

Periodens resultat -28 904 769 -28 904 769

Eget kapital 2016-03-31 1 008 000 137 468 991 -99 635 063 38 841 928
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Kassaflödesanalys

BELOPP I KR
2016-01-01

 - 2016-03-31
2015-01-01 

- 2015-03-31
2015-07-01 

- 2016-03-31
2014-07-01 

- 2015-03-31
2014-07-01 

- 2015-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -9 527 996 -10 657 739 -28 574 714 -28 173 588 -36 403 839

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande 
poster 20 678 36 769 62 035 111 398 83 806

Erhållen ränta 8 690 43 140 19 605 377 230 386 411

Erlagd ränta -40 -21 -8 692 -14 470 -23 821

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapitalet -9 498 668 -10 577 851 -28 501 766 -27 699 430 -35 957 443

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -759 616 -77 313 229 581 -824 975 -1 258 186

Ökning/ minskning av leverantörsskulder -1 474 149 -1 330 832 -880 385 1 358 073 1 430 468

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder 1 656 458 647 026 4 266 389 -4 580 973 -4 316 966

Förändring i rörelsekapitalet -577 307 -761 119 3 615 585 -4 047 875 -4 144 684

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERK-
SAMHETEN -10 075 975 -11 338 970 -24 886 181 -31 747 305 -40 102 127

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella tillgångar - - - -321 800 -

Förvärv av kortfristiga placeringar - -10 000 000 - -35 000 000 -35 000 000

Försäljning av kortfristiga placeringar - - 25 650 763 - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERK-
SAMHETEN - -10 000 000 25 650 763 -35 321 800 -35 000 000

Årets kassaflöde -10 075 975 -21 338 970 764 582 -67 069 105 -75 102 127

Likvida medel vid periodens början 43 578 998 62 110 433 32 738 441 107 840 568 107 794 632

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 33 503 023 40 771 463 33 503 023 40 771 463 32 692 505
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Göteborg den 20 maj 2016

Immunicum  AB (publ)

Jamal El-Mosleh
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

Jamal El-Mosleh, Verkställande Direktör

Adress   Grafiska vägen 2
   412 63, Göteborg
Telefon   031-41 50 52
Mail   info@immunicum.com
Hemsida   www.immunicum.com
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. 
årsredovisningslagen

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella 
delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) 
för Immunicum AB (publ) per 31 mars 2016 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. 
Det är styrelsen och verkställande direktören som 
har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och 
omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Inter-
national Standard on Review Engagements ISRE 2410 Över-
siktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av 
att göra förfrågningar, i första hand till personer som är an-
svariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra 

analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-
ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-
ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla vik-
tiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade 
om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en ut-
talad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för i enlig-
het med IAS 34 och årsredovisningslagen.

Göteborg den 20 maj 2016
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Gunnar Källhed
AUKTORISERAD REVISOR

Bengt Kron
AUKTORISERAD REVISOR
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kontor
Grafiska vägen 2
412 63, Göteborg

kontakt
031-41 50 52
info@immunicum.com
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