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Sammanfattning
AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013/2014

RÄKENSKAPSÅRET 2013/2014 JÄMFÖRT 
MED 2012/2013

 » Resultat efter finansiella poster uppgick till -16,2 MSEK (-6,9)

 » Antal aktier vid periodens utgång var 20 030 000 (13 775 000)

 » Resultat per aktie uppgick till –0,81 SEK (-0,50)

 » Eget kapital per aktie uppgick till  5,00 SEK (1,78)

 » Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till 107,8 MSEK (25,6)

 » Antal anställda var vid periodens slut 5 (4)

 » Soliditeten uppgick till 92 % (92)

Rörelsens kostnader uppgick under verksamhetsåret till  17,2  MSEK  (7,0). Kostnads-
ökningen är enligt plan jämfört med föregående år och beror främst på det utökade 
kliniska programmet. 

De kliniska prövningskostnaderna under verksamhetsåret för de tre prövningarna 
uppgick till 6,3 MSEK (1,4). 

Personalkostnaderna ökade till 4,1 MSEK från 2,5 MSEK året innan. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
VERKSAMHETSÅRET 2013/14

 » I juli 2013  godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av ny klinisk 
prövning på primär levercancer (HCC I/II). 

 » Under augusti rapporterade Immunicum att den sista patienten i den kliniska 
prövningen på metastaserad njurcancer hade erhållit sin avslutande dos av IN-
TUVAX®. 

 » Vid årsstämman i december 2013 valdes Sven Andréasson in som ledamot i Im-
municums styrelse. 

 » I december presenterade Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra, posi-
tiva fas I/II-data på njurcancer på Informas immunterapikonferens i Bryssel. 
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 » Den 6:e mars 2014 publicerades positiva prekliniska data för 
CD70-plattformen i den amerikanska tidsskriften ”Molecu-
lar Therapy- Methods & Clinical Development” som utges av 
Nature Publishing group i samarbete med “American Society of 
Gene & Cell Therapy”. 

 » I mars 2014 godkände det amerikanska patentverket Bolagets 
patentansökan avseende skydd för Immunicums grundteknologi. 

 » Den 31:a mars lämnades slutrapport till Läkemedelsverket med 
positiva data på njurcancer (RCC I/II). 

 » Den 2:a april 2014 genomfördes en riktad emission som tillförde 
Bolaget 56 MSEK före emissionskostnader. 

 » I maj rapporterade Immunicum lovande preliminära regress-
data vid tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare samt 
fortsatt positiva överlevnadsdata från den avslutade fas  
I/II-studien på njurcancer. 

 » Bolaget presenterade fas I/II-data vid behandling av njurcancer-
patienter vid världens största cancerkonferens ASCO (Ameri-
can Society of Clinical Oncology), som hölls i början av juni 2014. 

 » Den 3:e juni meddelades att Bolaget slutfört en övertecknad 
företrädesemission som inbringade 44 MSEK före emissions-
kostnader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

 » Som ett led i uppbyggnaden av Bolagets egen organisation över-
gick Alex Karlsson-Parra (CSO, forskningschef, och en av Bola-
gets grundare) den 1 juli 2014 till heltidsanställning.

 » Totala utgifterna för genomförandet av de två emissionerna 
under våren uppgick till 8,3 MSEK. En större del av dessa, 5,3 
MSEK, betalades under augusti månad, vilken följaktligen  inte 
belastat Bolagets likvida medel vid räkenskapsårets slut.

 » I början av september presenterade Alex Karlsson-Parra positi-
va uppföljningsdata från fas I/II-studien på njurcancer på SMIs 
cancervaccinkonferens i London.
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Sju av de tolv patienter med njurcancer som behandlats med INTUVAX inom ramarna 
för vår fas I/II-studie är fortfarande vid liv, vilket gör oss hoppfulla om att INTUVAX kan 
komma att ingå som en del av standardbehandling för njurcancer i framtiden. Medianö-
verlevnaden i studien för patienter med dålig prognos fortsätter öka och närmar sig nu en 
dubblering av vad som kan förväntas med de läkemedel som idag används för att behandla 

njurcancer. 

Dessa data har rönt stor internationell uppmärksamhet, inte minst i samband med 
Immunicums presentationer vid världens största cancerkonferens – ASCO – i 
somras och senast vid en cancervaccinkonferens i London. Vi ser nu fram emot 
att presentera våra studieresultat på Cancer Research Institutes årliga cancerim-
munterapikonferens i New York i oktober.

Planeringen av vår fas II-studie på patienter med metastaserande njurcancer 
är i full gång och vi räknar med att studien ska kunna starta någon gång i 
början av 2015. Vi avser att teckna avtal med en licenspartner för njurcan-
cerprojektet först efter det att studien genomförts, men det är naturligtvis 
glädjande att intresset för projektet redan i nuvarande skede är stort inom 
såväl läkemedelsindustrin som den akademiska världen.

INTUVAX utvärderas även i en fas I/II-studie som behandling av le-
vercancer där hälften av målsatt antal patienter hade inkluderats 
i augusti. Till skillnad från studien i njurcancerpatienter har vi inte 
tillgång till patienternas primärtumörer och kommer därför inte 
att kunna utvärdera eventuell intratumoral T-cellsinfiltration. Dä-
remot kommer vi erhålla värdefulla säkerhets- och överlevnadsda-

ta inför den fortsatta utvecklingen. Vi har inte samlat in data ännu 
men räknar med att kunna presentera de första delresultaten från stu-
dien redan i slutet av året. Levercancer är en än mer aggressiv sjukdom 
än njurcancer och vi förväntar oss inte se samma dramatiska effekt av  
INTUVAX vid denna indikation, men behovet av effektivare behandling 
är stort och vi hoppas och tror att vi ska kunna hjälpa även denna svårt 
utsatta patientgrupp.

Jamal El-Mosleh 
verkställande direktör

VD har ordet
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Om Immunicum AB

Immunicum planerar att kontinuerligt genomföra kliniska 
prövningar för att validera vaccinernas effekt i människa inom 
olika cancerindikationer. Bolaget har framgångsrikt avslutat 
en klinisk fas I/II-prövning på patienter med metastaserande 
njurcancer och planerar en uppföljande och fullt finansierad fas 
II-studie med beräknad start i början av 2015. Immunicum har 
även en pågående klinisk prövning på patienter med primär le-
vercancer som förväntas avslutas under 2015. Därtill planeras 
ytterligare prekliniska studier på Bolagets CD70-plattform för 
adoptiv immunterapi samt ytterligare eventuella kliniska pröv-
ningar för terapeutisk cancervaccination på nya indikationer. 

AKTIEN

Immunicums aktier är sedan den 22:a april 2013 listade på 
NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU. 

Antalet aktier i Bolaget per 30:e juni 2014 uppgår till totalt  
20 030 000 stycken. 

MEDARBETARE

Immunicum har valt att driva verksamheten med ett begränsat 
antal anställda kompletterat med  konsulter för att kunna hålla 
en hög flexibilitet och kostnadseffektivitet. Idag har Immuni-
cum fem 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 föränd-
ras). Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter 
(såsom patent) och av sin know-how.

För mer information om risker förknippade med Bola-
get, hänvisas till riskasvnittet i Bolagets senaste pro-
spekt (2014) som kan laddas ned på följande länk:  
http://ir.immunicum.com/annuals.cfm

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Immunicum utvecklar terapeutiska cancervacciner baserade på vita blodkroppar tagna från 
friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller. Dendritcellens roll har befunnits så pass 
central i alla immunsvar att dess upptäckare tilldelades Nobelpriset i medicin 2011.
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GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bo-
lagets revisor som är PricewaterhouseCoopers AB. 

CERTIFIED ADVISER

Redeye AB

VALBEREDNINGEN

Valberedningen jämte Immunicums styrelseordförande inför 
årsstämma 2014 består av:

 » Martin Lindström (Loggen Invest AB)

 » Peter Ragnarsson (LMK Stiftelsen)

 » Per Sahlin (Stiftelsen Chalmers Innovation)

 » Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder)

LÄS MER OM IMMUNICUM PÅ 
WWW.IMMUNICUM.SE
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Finansiell kalender
 » Årsrapport: 2014-11-05.

 » Delårsrapport Q1: 2014-11-18

 » Delårsrapport Q2: 2015-02-20

 » Delårsrapport Q3: 2015-05-21

 » Bokslutskommuniké 14/15: 2015-09-18

 » Årsrapport 14/15: 2015-11-06. 

Årsstämma
 » Årsstämma i Immunicum AB hålls den 3 december 2014.
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BELOPP I SEK

2013-07-01 - 
2014-03-31

2012-07-01 - 
2013-03-31

2013-07-01 - 
2014-06-30

2012-07-01 - 
2013-06-30

Övriga rörelseintäkter 560 000 1 459 560 000 1 473

560 000 1 459 560 000 1 473

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -8 404 919 -2 615 674 -13 033 603 -4 453 698

Personalkostnader -2 935 914 -1 552 416 -4 111 316 -2 501 167

Avskrivningar av materiella

anläggningstillgångar -24 746 -13 477 -45 936 -19 908

Övriga rörelsekostnader -5 089 -256 -21 102 -

Rörelseresultat -10 810 668 -4 180 364 -16 651 957 -6 973 299

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 225 670 37 030 504 157 118 102

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 104 -19 142 -27 236 -32 777

Resultat efter finansiella poster -10 599 102 -4 162 476 -16 175 036 -6 887 974

RESULTAT FÖRE SKATT -10 599 102 -4 162 476 -16 175 036 -6 887 974

Skatt på periodens resultat - - - -

PERIODENS RESULTAT -10 599 102 -4 162 476 -16 175 036 -6 887 974

Resultaträkning
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BELOPP I SEK

TILLGÅNGAR 2014-03-31 2013-03-31 2014-06-30 2013-06-30

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier 348 914 101 615 347 313 95 184

Summa materiella anläggningstillgångar 348 914 101 615 347 313 95 184

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa anläggningstillgångar 349 914 102 615 348 313 96 184

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Övriga fordringar 795 211 306 280 718 919 859 839

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 444 345 56 578 627 212 132 376

Summa kortfristiga fordringar 1 239 556 362 858 1 346 131 992 215

Kassa och bank 16 962 103 1 609 159 107 840 568 25 607 241

Summa omsättningstillgångar 18 201 659 1 972 017 109 186 699 26 599 456

SUMMA TILLGÅNGAR 18 551 573 2 074 632 109 535 012 26 695 640

Balansräkning
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BELOPP I SEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-03-31 2013-03-31 2014-06-30 2013-06-30

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 688 750 500 000 1 001 500 688 750

Summa Bundet eget kapital 688 750 500 000 1 001 500 688 750

Fritt eget kapital

Överkursfond 42 855 998 16 236 151 134 355 491 42 855 998

Balanserat resultat -18 940 635 -12 052 661 -18 940 635 -12 052 661

Årets resultat -10 599 102 -4 162 476 -16 175 036 -6 887 974

Summa Fritt eget kapital 13 316 261 21 014 99 239 820 23 915 363

Summa Eget kapital 14 005 011 521 014 100 241 320 24 604 113

LÅNGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 850 000 850 000 850 000 850 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 2 566 895 556 123 1 022 884 387 522

Övriga skulder 460 997 122 651 167 709 157 241

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 668 670 24 844 7 253 099 696 764

Summa kostfristiga skulder 3 696 562 703 618 8 443 692 1 241 527

Summa skulder 4 546 562 1 553 618 9 293 692 2 091 527

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 551 573 2 074 632 109 535 012 26 695 640

Ställda säkerheter inga inga 314 400 inga

Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

Balansräkning
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BELOPP I SEK

Aktiekapital Reservfond Överkursfond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital  
2011-07-01 165 725 85 875 9 896 551 -3 558 066 -2 670 303 3 919 782

Effekt byte av redovisningsprin-
cip -1 583 401 -1 583 401

Ingående eget kapital justerat i 
enl. med ny redovisningsprincip 165 725 85 875 9 896 551 -5 141 467 -2 670 303 2 336 381

Nyemission 15 000 6 321 000 6 336 000

Överföring av föregående års 
resultat -2 670 303 2 670 303

Årets resultat -4 240 891 -4 240 891

EGET KAPITAL  
2012-06-30
justerat i enl. med ny redovis-
ningprincip 180 725 85 875 16 217 551 -7 811 770 -4 240 891 4 431 490

Ingående eget kapital   
2012-07-01 180 725 85 875 16 217 551 -7 811 770 -4 240 891 4 431 490

Fondemission 319 275 -85 875 -233 400

Nyemission 188 750 26 871 847 27 060 597

Överföring av föregående års 
resultat -4 240 891 4 240 891

Årets resultat -6 887 974 -6 887 974

EGET KAPITAL 
2013-06-30 688 750 - 42 855 998 -12 052 661 -6 887 974 24 604 113

Ingående eget kapital   
2013-07-01 688 750 - 42 855 998 -12 052 661 -6 887 974 24 604 113

Nyemission* 312 750 91 499 493 91 812 243

Överföring av föregående  
års resultat -6 887 974 6 887 974

Årets resultat -16 175 036 -16 175 036

EGET KAPITAL 
2014-06-30 1 001 500 - 134 355 491 -18 940 635 -16 175 036 100 241 320

* Under 2013/2014 uppgick utgifter direkt hänförliga till nyemission till 8 267 757 kr. Dessa redovisas i eget kapital som ett avdrag 
efter emissionslikviden.

Förändring i eget kapital
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BELOPP I SEK

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
2013-07-01 - 

2014-03-31
2012-07-01 - 

2013-03-31
2013-07-01 -  
2014-06-30

2012-07-01 -  
2013-06-30

Rörelseresultat före finansiella poster -10 810 668 -4 180 364 -16 651 957 -6 973 299

Avskrivningar 24 746 13 477 45 936 19 908

Erhållen ränta 225 670 37 030 504 157 118 102

Erlagd ränta -14 104 -19 142 -27 236 -32 777

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet -10 574 356 -4 148 999 -16 129 100 -6 868 066

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -247 341 -92 823 -353 916 -722 180

Ökning/minskning av leverantörsskulder 2 179 373 474 626 635 362 306 025

Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 275 662 -568 317 6 566 803 138 193

Förändring i rörelsekapitalet 2 207 694 -186 514 6 848 249 -277 962

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 366 662 -4 335 513 -9 280 851 -7 146 028

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella tillgångar -278 476 -57 886 -298 065 -57 886

Kassaflöde från investeringsverksamheten -278 476 -57 886 -298 065 -57 886

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission - 252 000 91 812 243 27 060 597

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 252 000 91 812 243 27 060 597

Årets kassaflöde -8 645 138 -4 141 399 82 233 327 19 856 683

Likvida medel vid periodens början 25 607 241 5 750 558 25 607 241 5 750 558

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 16 962 103 1 609 159 107 840 568 25 607 241

Kassaflödesanalys
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Avlämnande av 
bokslutskommuniké
17:e september 2014. 

IMMUNICUM AB (PUBL)
Styrelsen

Agneta Edberg  Ordförande

Sven Andréasson  Ledamot

Per-Olof Gunnesson Ledamot

Bengt Furberg  Ledamot

Alex Karlsson-Parra Ledamot

Martin Lindström  Ledamot

För ytterligare information kontakta: 

Jamal El-Mosleh, VD

Adress   Grafiska vägen 2, 412 63, Göteborg
Telefon   031-41 50 52
Mail   info@immunicum.com
Hemsida   www.immunicum.se
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DESIGN:  CATINOkontor
Grafiska vägen 2

412 63, Göteborg

kontakt
031-41 50 52
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www.immunicum.com


