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Sammanfattning
av bokslutskommuniké 2015/2016

Kvartal fyra (april-juni) 2016 jämfört med samma 
period 2015

> Rörelseresultatet uppgick till -15 068 TSEK (-8 230 TSEK)

> Periodens resultat uppgick till -15 018 TSEK (-7 804 TSEK)

> Resultat per aktie före och efter utspädning (vägt genom-

snitt) uppgick till -0,74 SEK (-0,39 SEK)

Räkenskapsåret 2015/2016 jämfört med 2014/2015

> Rörelseresultatet uppgick till -43 643 TSEK (-36 404 TSEK)

> Periodens resultat uppgick till -43 923 TSEK (-35 615 TSEK)

> Resultat per aktie före och efter utspädning (vägt genom-

snitt) uppgick till -2,18 SEK (-1,78 SEK)

> Likvida medel och fondplacering uppgick per den 30 juni 

2016 till 129 442 TSEK (68 165 TSEK)

> Eget kapital per aktie uppgick till 5,36 SEK (3,23 SEK)

> Antal anställda var vid periodens slut 8 (5)
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2015/2016

> Den 9 november rapporterade det europeiska patentver-

ket (EPO) att man avser bevilja en patentansökan gällande 

Immunicums cancerimmunaktiverare, INTUVAX. Den 20 

november meddelade det japanska patentverket (JPO) att 

man avser bevilja motsvarande patentansökan gällande 

INTUVAX.

> Vid årsstämman i december invaldes Magnus Persson 

som styrelseledamot i Immunicum där han ersätter Sven 

Andréasson som hade avböjt omval.  

> Den 16 december gav Läkemedelsverket och Etikprövnings-

nämnden Immunicum klartecken att starta Bolagets fjärde 

kliniska studie med cancerimmunaktiveraren INTUVAX. 

Studien ska genomföras på 12 patienter med gastrointes-

tinal stromacellstumör (GIST) på Karolinska Universitets-

sjukhuset i Stockholm.  

> Den 16 december godkände Läkemedelsverket och Etik-

prövningsnämnden även att fas I/II-studien vid levercancer 

får utökas med upp till sex patienter som skall få INTUVAX 

i kombination med förstahandsbehandlingar. 

> Immunicums Vetenskapliga Råd förstärktes den 3 mars 

med Anders Öhlén, som har lång erfarenhet som ledande 

befattningshavare inom läkemedelsutveckling bland annat 

från Kabi Pharmacia, Astra, Aventis och Bristol-Myers 

Squibb.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

> Uppdaterade data från fas I/II studien med INTUVAX vid 

behandling av primär levercancer lämnades vid tre tillfällen 

under året. I den senaste uppdateringen den 18 april pre-

senterades data som visar att behandling med INTUVAX 

ökar frekvensen av tumörspecifika CD8+ T-celler hos ma-

joriteten av fullt behandlade levercancerpatienter samt att 

denna ökning direkt korrelerar med förlängd överlevnad. 

> Den 22 april rapporterade det kinesiska patentverket 

(SIPO) att det avser bevilja Immunicums patentansökan 

gällande INTUVAX.  

> Immunicum meddelade den 2 maj att Bolaget har ansökt 

om notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms hu-

vudlista. Som ett led i processen har Immunicums aktie 

godkänts för notering på Nasdaq First North Premier. 

> Den 17 maj ingicks ett samarbetsavtal med Accelovance 

om kliniska utvecklingstjänster för att avancera INTUVAX i 

USA vid behandling av njurcancer och melanom.  

> Uppdaterade uppföljnings- och överlevnadsdata från fas I/

II studien med INTUVAX vid behandling av metastaserad 

njurcancer lämnades vid tre tillfällen. I den senaste uppda-

teringen den 13 juni konstaterades att resultaten visar en 

pågående och mer än fördubblad förlängd medianöverlev-

nad för hela patientgruppen samt en pågående just nu mer 

än tredubblad förlängd medianöverlevnad för patienter 

med dålig prognos. 

> I juni slutfördes Immunicums företrädesemisson med ut-

nyttjande av överteckningsemissionen. Immunicum tillför-

des därmed cirka 128 MSEK före emissionskostnader. 

> Den 23 juni offentliggjordes Bolagets preliminära plan 

för genomförandet av två separata kliniska studier med 

INTUVAX vid behandling av avancerad melanom i kombi-

nation med immuncheckpoint-hämmare, en i första linjens 

behandling och den andra i andra linjens behandling, i USA 

respektive i Sverige.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

> Peter Suenaert, MD, Ph.D., rekryterades i juli för att bli Im-

municums första Chief Medical Officer (CMO). 

> Den 22 juli lämnade Immunicum in en Investigational New 

Drug (IND) ansökan till the Food and Drug Administration 

(FDA) i USA. Ansökan avser godkännande att behandla 

njurcancerpatienter i USA med Immunicums cancerim-

munaktiverare, INTUVAX, i Bolagets pågående fas II-stu-

die MERECA (MEtastatic REnal cell CArcinoma). 

> Den 26 juli meddelades att det kinesiska patentverket 

(SIPO) avser bevilja en patentansökan gällande Immuni-

cums CD70-teknologi.
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VD har ordet
Med de framsteg som rapporterats under verksamhetsåret 
har Immunicum tydliggjort att vi kan komma att spela en 
viktig roll i framtagandet av nästa generations cancerterapier. 
Stort fokus ligger på de kliniska studierna med INTUVAX.

Vi har under verksamhetsåret kunnat rapportera lovande 
överlevnadsdata från våra kliniska studier med INTUVAX, 
både för primär levercancer och för metastaserad njurcancer. 
Uppföljningsdata från den avslutade njurcancerstudien visade 
vid senaste uppdateringen i juni 2016 en pågående mer än för-
dubblad förlängd medianöverlevnad för hela patientgruppen 
och en pågående mer än tredubblad förlängd medianöver-
levnad för patienter med dålig prognos. I studien på patien-
ter med primär levercancer har vi visat att behandling med 
INTUVAX ökar frekvensen av tumörspecifika CD8+ T-celler i 
blodet hos majoriteten av fullt behandlade levercancerpatien-
ter och att detta tycks vara kopplat till förlängd överlevnad.

Vi har också fått godkänt och påbörjat behandling av ytterli-
gare sex levercancerpatienter som får INTUVAX som första-
handsbehandling i kombination med standardbehandling som 
kan ta bort immunsuppression. De 11 patienterna i första delen 
av studien behandlades med INTUVAX som monoterapi när 
de inte längre svarat på godkända förstahandsbehandlingar.

I december fick klartecken att starta vår fjärde kliniska studie 
med INTUVAX. Studien omfattar 12 patienter med gastro-
intestinal stromacellstumör (GIST) på Karolinska Universi-
tetssjukhuset i Stockholm. Studien är påbörjad, men ingen 
datarapportering har skett så här långt. Om studien levere-
rar positiva data kommer vi att söka särläkemedelsstatus för 
INTUVAX vid behandling av GIST.

Vår pågående fas II-studie vid behandling av njurcancerpa-
tienter - MERECA har påbörjat patientrekrytering i Europa 
och vi lämnade in en Investigational New Drug (IND)-ansö-
kan till amerikanska myndigheten Food and Drug Administra-
tion (FDA) i slutet av juli 2016 för att få godkännande att även 
behandla njurcancerpatienter i USA med INTUVAX. FDA har 
bett om mer tid att utvärdera ansökan, vilket är standardför-
farande i dessa processer, och vi ser fram emot ett positivt 
besked inom kort.

MERECA-studien har försenats med cirka 9 månader på grund 
av en omfattande överföring av produktionsprocessen till en 
större GMP-facilitet i Tyskland, vårt framgångsrika arbete med 
att ta fram en betydligt enklare produkt att hantera för sjukhu-
sen samt utdragna utvärderingsprocesser av ansökningarna 
för start av klinisk prövning i de flesta europeiska länder. Det 
sistnämnda beror på att INTUVAX är en ny typ av avancerad 
cellterapi som kräver särskild utvärdering av myndigheterna. 

Vi har per idag fått godkänt för start av rekrytering i sju av 
åtta planerade länder i Europa och räknar med att kunna på-
börja rekrytering även i USA under året förutsatt att vi får 
vår IND-ansökan godkänd. Då hoppas vi också kunna lämna 
samlad information om MERECA-studiens omfattning och 
tidsplaner.

Vi planerar vidare för att genomföra två melanomstudier i USA 
och Sverige med INTUVAX i kombination med olika immun-
checkpoint-hämmare. Den preliminära planen för dessa stu-
dier kan fortfarande komma att ändras, baserat bland annat på 
myndigheternas respons efter inskickade ansökningar.

”I december fick vi klartecken 
att starta vår fjärde kliniska 

studie med INTUVAX.”
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Vårt fokus ligger på genomförandet av de planerade studier-
na med INTUVAX, men vi ser också stor potential i våra två 
andra teknologiplattformar, CD70 och adenovirusvektorn. För 
dessa projekt pågår ett utvecklingssamarbete med professor 
Magnus Essand och hans grupp på Uppsala Universitet.

Före sommaren genomfördes en framgångsrik företrädese-
mission som tillförde 128 MSEK före emissionskostnader. För 
att kunna bredda ägarbasen och vidare underlätta bolagets 
framtida finansiering har vi ansökt om notering av Immuni-
cums aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Med anledning 
av att valberedningen har nominerat tre nya styrelseledamö-
ter - Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin Valinder 
Strinnholm – för inval på årsstämman i oktober så kommer en 
notering på huvudlistan kunna ske tidigast i början av 2017. 
Som ett led i processen att noteras på huvudlistan har Im-
municums aktie godkänts för notering på Nasdaq First North 
Premier.

Immunicums organisation har förstärkts i flera avseenden 
under verksamhetsåret. I mars utökades bolagets vetenskap-
liga råd med Anders Öhlén, MD, PhD, och i juli rekryterades 
Peter Suenaert, MD, PhD, som Chief Medical Officer. Organi-
sationen har ytterligare förstärkts genom nyrekryteringar med 
fokus på genomförandet av vårt omfattande kliniska program 
samt genom utökade satsningar inom investor relations. Vid 
årsstämman i december 2015 valdes Magnus Persson som ny 
styrelseledamot i Immunicum.

Arbetet med att säkra de framtida rättigheterna fortsätter, och 
under verksamhetsåret har vi fått flera patent för INTUVAX 
och CD70 godkända i Kina, Japan och Europa.

Under det här verksamhetsåret har vi kunna åstadkomma 
väldigt mycket tack vare en vasst och hängivet team. Jag vill 
också ta tillfället i akt att tacka för det starka stöd som våra 
aktieägare har visat och ser med tillförsikt fram emot det kom-
mande året.

Jamal El-Mosleh
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Finansiell information

RESULTAT

Rörelseresultat och redovisat resultat uppgick till -43 643 
TSEK (-36 404 TSEK) respektive -43 923 TSEK (-35 615 TSEK), 
varav fjärde kvartalet -15 068 TSEK (-8 230 TSEK) respektive 
-15 018 TSEK (-7 804 TSEK). Resultat per aktie före utspäd-
ning uppgick till -2,18 SEK (-1,78 SEK), varav fjärde kvartalet 
-0,74 SEK (-0,39 SEK). Resultat per aktie efter utspädning 
uppgick till -2,01 SEK (-1,78 SEK), varav fjärde kvartalet -0,69 
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.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet som använts i den löpande verksamheten uppgick 
till -40 229 TSEK (-40 102 TSEK), varav fjärde kvartalet -15 342 
TSEK (-8 033 TSEK). Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till 25 651 TSEK (-35 000 TSEK), varav fjärde 
kvartalet - TSEK (- TSEK), beroende på förändring i innehavet 
av fondplaceringar. Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten uppgick till 101 788 TSEK (- TSEK), varav fjärde kvartalet 
101 788 TSEK (- TSEK) då bolaget tillfördes 114,0 MSEK från 
genomförda nyemissioner före emissionskostnader som upp-
gick till 12,2 MSEK. Efter periodens utgång har bolaget tillförts 
ytterligare 16,7 MSEK avseende tecknat kapital som ej var in-
betalt per balansdagen. 

Bolagets likvida medel  uppgick per 30 juni 2016 till 119 949 
TSEK (32 738 TSEK). Därutöver var 9 493 TSEK (35 427 TSEK) 
placerat i fond hos svensk storbank. Totalt uppgick därmed 
likvida medel och fondplacering vid periodens slut till 129 442 
TSEK (68 165 TSEK).

EGET KAPITAL

Totalt eget kapital uppgick per 30 juni 2016 till 139 180 TSEK 
(64 627 TSEK) , vilket motsvarar 5,36 SEK (3,23 SEK) per aktie. 
Bolagets soliditet vid periodens utgång var 90,2% (91,0%).

NYEMISSIONER
Teckningsperioden för optionsprogram 2012/2016 avslutades 
31 mars 2016. Totalt tecknades 130 000 nya aktier av 600 000 
möjliga aktier. Teckningskursen uppgick till 24 SEK per aktie. 
Genom denna emission tillfördes Immunicum 3,1 MSEK före 
emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 6 500 SEK.

Den 18 maj 2016 fattade extra bolagsstämma beslut om att ge-
nomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga ak-
tieägare om sammanlagt 5 040 000 aktier till en teckningskurs 
om 22 SEK per aktie. Stämman bemyndigade även styrelsen att 
vid fullteckning av företrädesemissionen genomföra en riktad 
nyemission om högst 910 000 aktier till samma teckningskurs. 
Teckningstiden löpte ut den 14 juni 2016. Det slutliga resultatet 
visade att totalt 4 110 869 aktier tecknades med stöd av teck-
ningsrätter, motsvarande ca 82 % av företrädesemissionen. 
Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd 
av teckningsrätter om totalt 1 687 672 aktier, motsvarande ca 
33% av företrädesemissionen. Överteckningsgraden uppgick 
därmed till ca 15%. Genom dessa emissioner tillförs Immu-
nicum 127,6 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet 
kommer att öka med 289 927 SEK. 
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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 juni 2016 till 24 270 869 
(20 030 000). Vid denna tidpunkt fanns pågående företrä-
desemission och överteckningsemission avseende 1 687 672 
aktier. Efter att dessa nyemissioner blivit registrerade i sin 
helhet under juli 2016 uppgår antal aktier till 25 958 541. 

AKTIEÄGARE PER 2016-07-29

ÄGARE AKTIER ANDEL 
KAPITAL/

RÖSTER

Holger Blomstrand Byggnads AB 2 975 386 11,5 %

Loggen Invest AB 2 750 000 10,6 %

Försäkringsaktiebolaget, Avanza 
Pension

2 031 712 7,8 %

Swedbank Robur Fonder AB 1 562 500 6,0 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB 649 912 2,5 %

Alex Karlsson-Parra inkl. närstående 612 726 2,4 %

Bengt Andersson 557 939 2,1 %

Jamal El-Mosleh 393 000 1,5 %

Mats Dahlgren 380 000 1,5 %

UBS Switzerland AG 362 644 1,4 %

Totalt tio största aktieägarna 12 275 819 47,3 %

Övriga aktieägare 13 682 722 52,7 %

TOTALT 25 958 541 100,0 %

UTDELNING
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdel-
ning lämnas för räkenskapsåret 2015/2016. 

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

PERSONAL
Immunicum har valt att driva verksamheten med ett begränsat 
antal anställda kompletterat med konsulter för att kunna hålla 
en hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. Per den 30 juni 2016 
hade Bolaget 8 (5) anställda, varav 5 (2) kvinnor och 3 (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 hänvi-
sas till Immunicums senaste prospekt (Prospekt för företräde-
semission 2016) som kan laddas ned på följande länk:

http://immunicum.se/investerare-se/prospekt-och-memorandum/

VALBEREDNING ÅRSSTÄMMA 2016
Immunicums valberedning inför årsstämma 2016 består av:

> Evert Carlsson, ordförande (utsedd av Swedbank Robur 

Fonder AB)

> Martin Lindström (utsedd av Loggen Invest AB)

> Bengt Andersson (utsedd av Bengt Andersson)

> Mats Dahlgren (utsedd av Mats Dahlgren)

> Agneta Edberg, styrelsens ordförande

Utnämningen har skett enligt principer för utseende av valbe-
redning som fastställdes vid årsstämma i Immunicum AB den 
3 december 2015. 

FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2015/2016 30 september 2016

Årsstämma 26 oktober 2016

Delårsrapport juli 2016 - september 2016 18 november 2016

Delårsrapport juli 2016 - december 2016 17 februari 2017

Delårsrapport juli 2016 - mars 2017 19 maj 2017

Bokslutskommuniké 2016/2017 18 augusti 2017

CERTIFIED ADVISER

Immunicums Certified Adviser är Redeye AB.
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Totalresultaträkning i sammandrag

BELOPP I KR
2016-04-01 

- 2016-06-30
2015-04-01 

- 2015-06-30
2015-07-01 

- 2016-06-30
2014-07-01 

- 2015-06-30

Övriga rörelseintäkter - - - 160 000

- - - 160 000

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -11 723 734 -6 847 195 -33 377 951 -30 638 046

Personalkostnader -3 129 325 -1 406 870 -9 965 352 -5 776 020

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -20 679 27 592 -82 714 -83 806

Övriga rörelsekostnader -194 296 -3 778 -216 731 -65 967

Rörelseresultat -15 068 034 -8 230 251 -43 642 748 -36 403 839

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 72 435 807 19 677 813 037

Räntekostnader och liknande resultatposter 49 846 -9 351 -299 814 -23 821

Resultat efter finansiella poster -15 018 116 -7 803 795 -43 922 885 -35 614 623

RESULTAT FÖRE SKATT -15 018 116 -7 803 795 -43 922 885 -35 614 623

Skatt på årets resultat - - - -

PERIODENS RESULTAT -15 018 116 -7 803 795 -43 922 885 -35 614 623

Totalresultatet överensstämmer med periodens resultat.

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,74 -0,39 -2,18 -1,78
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Balansräkning i sammandrag

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

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital 16 687 902 -

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 180 793 263 507

Summa materiella anläggningstillgångar 180 793 263 507

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 181 793 264 507

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar 101 285 -

Övriga fordringar 3 640 900 1 232 222

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 185 405 1 372 095

Summa kortfristiga fordringar 7 927 590 2 604 317

Kortfristiga placeringar 9 493 383 35 426 626

Kassa och bank 119 948 858 32 738 441

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 137 369 831 70 769 384

SUMMA TILLGÅNGAR 154 239 526 71 033 891
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BELOPP I KR 2016-06-30 2015-06-30

EGET KAPTIAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 213 543 1 001 500

Pågående nyemissioner 84 384 -

Summa Bundet eget kapital 1 297 927 1 001 500

Fritt eget kapital

Överkursfond 252 535 222 134 355 491

Balanserat resultat -70 730 294 -35 115 671

Periodens resultat -43 922 885 -35 614 623

Summa Fritt eget kapital 137 882 043 63 625 197

SUMMA EGET KAPITAL 139 179 970 64 626 697

SKULDER

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 850 000 850 000

Summa långfristiga skulder 850 000 850 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 043 606 2 453 352

Övriga skulder 199 826 103 919

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 966 124 2 999 923

Summa kortfristiga skulder 14 209 556 5 557 194

SUMMA SKULDER 15 059 556 6 407 194

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 154 239 526 71 033 891

Ställda säkerheter 565 537 465 478

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning i sammandrag forts.
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Rapport över förändringar i 
eget kapital i sammandrag
BELOPP I KR Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital 2014-07-01 1 001 500 134 355 491 -18 940 635 -16 175 036 100 241 320

Överföring av föregående års resultat -16 175 036 16 175 036

Periodens resultat -35 614 623 -35 614 623

Eget kapital 2015-06-30 1 001 500 134 355 491 -35 115 671 -35 614 623 64 626 697

Ingående eget kapital 2015-07-01 1 001 500 134 355 491 -35 115 671 -35 614 623 64 626 697

Nyemissioner 212 043 93 347 075 93 559 118

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

Pågående nyemissioner 84 384 37 044 400 37 128 784

Överföring av föregående års resultat -35 614 623 35 614 623

Periodens resultat -43 922 885 -43 922 885

Eget kapital 2016-06-30 1 297 927 252 535 222 -70 730 294 -43 922 885 139 179 970
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Kassaflödesanalys i sammandrag

BELOPP I KR
2016-04-01 

- 2016-06-30
2015-04-01 

- 2015-06-30
2015-07-01 

- 2016-06-30
2014-07-01 

- 2015-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster -15 068 034 -8 230 251 -43 642 748 -36 403 839

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 20 679 294 208 82 714 83 806

Erhållen ränta 72 9 181 19 677 386 411

Erlagd ränta -8 642 -9 351 -17 334 -23 821

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapitalet -15 055 925 -7 936 213 -43 557 691 -35 957 443

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -5 552 854 -433 211 -5 323 273 -1 258 186

Ökning/ minskning av leverantörsskulder 3 470 639 72 395 2 590 254 1 430 468

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder 1 795 719 264 007 6 062 108 -4 316 966

Förändring i rörelsekapitalet -286 496 -96 809 3 329 089 -4 144 684

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -15 342 421 -8 033 022 -40 228 602 -40 102 127

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av kortfristiga placeringar - - - -35 000 000

Försäljning av kortfristiga placeringar - - 25 650 763 -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN - - 25 650 763 -35 000 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemissioner 114 000 000 - 114 000 000 -

Emissionskostnader -12 211 744 - -12 211 744 -

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 101 788 256 - 101 788 256 -

Årets kassaflöde 86 445 835 -8 033 022 87 210 417 -75 102 127

Likvida medel vid periodens början 33 503 023 40 771 463 32 738 441 107 840 568

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 119 948 858 32 738 441 119 948 858 32 738 441
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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 2014/2015. 

Not 2 Verkligt värde för finansiella instrument

Göteborg den 30 augusti 2016

Immunicum AB (publ)

Agneta Edberg Bengt Furberg Martin Lindström
STYRELSORDFÖRANDE STYRELSELEDAMOT STYRELSELEDAMOT 

Magnus Nilsson Magnus Persson Jamal El-Mosleh
STYRELSELEDAMOT STYRELSELEDAMOT VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

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.
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kontor
Grafiska vägen 2
412 63, Göteborg

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

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,  VÄNLIGEN KONTAKTA:

Jamal El-Mosleh, VD
Grafiska Vägen 2
412 63 Göteborg

031-41 50 52

info@immunicum.com

www.immunicum.com

Organisationsnr: 556629-1786

Denna information är sådan information som bolaget är 
skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksför-
ordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kon-
taktperson, för offentliggörande den 31 augusti 2016 kl. 08.30.


