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Väsentliga händelser Q2

Finansiellt sammandrag 

 
   2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår

Rörelseresultat  -28 133 -31 278 -54 953 -72 057 -130 100

Periodens resultat  -29 318 -32 130 -56 900 -73 701 -133 410

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,15 -0,19 -0,29 -0,44 -0,73

Likvida medel  84 855 211 709 84 855 211 709 155 313

Eget kapital   600 339 716 092 600 339 716 092 656 742

Medelantal anställda  34 29 33 29 29

»  Nettoomsättningen för perioden uppgick till KSEK – (–).

»  Periodens resultat uppgick till -29 318 KSEK (-32 130).

»  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick  
till -0,15 (-0,19).

»  Företaget tillkännagav positiva interimsresultat från  
ADVANCE II-studien vid akut myeloisk leukemi (AML). 
Analysen visade potentialen hos DCP-001 för att kont-
rollera mätbar restsjukdom (MRD), baserat på den full-
ständiga avläsningen av alla 20 utvärderbara patienter 
och inkluderade lovande data vad gäller återfallsfri och 
total överlevnad.

»  Företaget presenterade prekliniska data vid CIMTs års-
möte som visar synergi mellan DCP-001 och standard-
behandlingar för AML.

»  US Food and Drug Administration (FDA) beviljade sär- 
läkemedelsstatus för Ilixadencel vid gastrointestinala 
stomacellstumörer (GIST).

»  Bolaget utsåg Leopold Bertea till Chief Technology 
Officer. Dr Bertea kommer att övervaka all processut-
veckling och CMC-aktivitet för att ytterligare optimera 
tillverkningen och leveranskedjan för företagets nuva-
rande och framtida produkter.

»  Företaget tillkännagav sitt deltagande i det holländska 
cancerforskningskonsortiet Oncode-PACT

»  Immunicum tillkännagav en ny varumärkesidentitet och 
namnbyte till Mendus. Namnbytet trädde i kraft den 23 
juni.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

»  Mendus publicerade prekliniska resultat som visar 
synergier av intratumoral immunpriming med CTLA-4 
checkpoint-hämning i den kvalitetsgranskade  
(peer-reviewed) tidskriften ONCOIMMUNOLOGY.

»  Initiala kliniska resultat från ALISON-studien som ut-
värderade DCP-001 i äggstockscancer accepterades 
för presentation vid European Society of Gynecological 
Oncology (ESGO) kongress, 27-30 oktober.

»  Mendus tillkännager erhållande av finansierings- 
åtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från  
Van Herk Investments och Negma Group.
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VD kommentar

Under andra kvartalet 2022 tillkännagav vi ett antal milstolpar som 
kommer att definiera vårt ansikte utåt på lång sikt. En uppenbar 
förändring kom i form av vårt namnbyte till Mendus AB.  

Mindre uppenbart, men mer grund-
läggande för verksamheten var de 
fortsatt positiva kliniska resultaten, 
prekliniska data och regulatoriska 
milstolpar i våra huvudsakliga utveck-
lingsprogram.

Som vi angav i början av året tillhan-
dahöll vi en uppdatering av ADVANCE 
II-studien vid akut myeloisk leukemi 
(AML) under andra kvartalet. Uppda-
teringen baserades på den fullstän-
diga utvärderingen av effekten av 
DCP-001 på mätbar restsjukdom, 
eller MRD. Närvaron av MRD gör att 
patienter löper en hög risk för återfall 
och terapeutiska alternativ för att 
framgångsrikt kontrollera eller trycka 
tillbaka MRD förväntas förändra pa-
tienters chanser att överleva på lång 
sikt. Utvärderingen visade att 7 av 20 
patienter hade ett signifikant MRD-
svar, varav 5 patienter konverterade 
från MRD+ till MRD- och 2 patienter 
visade en avsevärd minskning av 
MRD och ytterligare 7 patienter hade 
stabil MRD. Med en medianupp-
följningsperiod på över 14 månader 
nåddes inte medianen för återfallsfri 
och total överlevnad. Dessa resultat, 
kombinerat med den fortsatta rena 
säkerhetsprofilen bådar gott för det 
slutliga resultatet av denna studie.

När läkare tillfrågas vilka egenskaper 
de förväntar sig av en framgångsrik 
underhållsbehandling hamnar sä-
kerhet och hållbarhet överst på listan. 
Säkerhet är viktig eftersom patienter-
na redan har gått igenom tidigare be-
handlingslinjer, ofta belastade med 
allvarliga biverkningar. Hållbarhet 
innebär att effekten på att kontrollera 
kvarvarande cancerceller bör vara 
djupgående, mätbar och långvarig. 

accepterades för en presentation vid 
European Society of Gynecological 
Oncology (ESGO) kongressen, som 
äger rum 27-30 oktober.

Samtidigt har nya prekliniska resultat 
som visar synergierna mellan DCP-
001 med 5-azacitidin (5-AZA) och 
venetoclax (VEN) ytterligare stärkt 
det vetenskapliga paketet kring detta 
program och adderat ytterligare ett 
lager av validering. 5-AZA+VEN håller 
på att växa fram som en av de mest 
använda behandlingsregimerna vid 
AML. Data, som vi presenterade på 
CIMT 2022-konferensen, visade en 
starkare antitumöreffekt med DCP-
001 kombinerat med 5-AZA+VEN än 
endera behandlingen var för sig.

Enade under ett nytt varumärke

Under det andra kvartalet slutförde vi 
även processen med att byta namn. 
Vårt nya namn, Mendus, återspeglar 
vårt engagemang för att förändra 
behandlingen av cancer. När jag ser 
tillbaka på de 18 månader som gått 
sedan jag blev VD, är jag stolt över 
de prestationer som vårt team har 
åstadkommit under en mycket svår 
tid för både företag och samhället 
i stort. Teamet som vi håller på att 
bygga upp i Stockholm och Göteborg 
i Sverige och i Leiden, Nederländerna, 
har stor erfarenhet av allogen den-
dritcellsbiologi, de många interak-
tioner och vägar som är involverade 
i att bygga anti-cancerimmunitet, 
klinisk utveckling samt tillverkning av 
cellbaserade produkter. I och med 
sammanslagningen av Immunicum 
och DCprime har vårt team vuxit ur 
de båda tidigare företagsnamnen på 
många sätt. Därför var det naturligt 

Vårt ledande cancervaccin DCP-001 
har nu visat potential att uppfylla 
båda dessa avgörande krav.

Den sista fasen av ADVANCE II-stu-
dien kommer att visa hur de svar 
som hittills observerats översätts till 
återfallsfri och total överlevnadsfördel 
för AML-patienter med hög risk som 
lider av MRD. Även om vår interims-
avläsning i maj har gett starka initiala 
resultat, inklusive lovande uppskatt-
ningar vid 6-månadersuppföljning-
en vad gäller  återfallsfri och total 
överlevnad, kommer vi att kunna ge 
ett mer definitivt svar under fjärde 
kvartalet 2022.

När det gäller den pågående ALI-
SON-studien som utvärderar DCP-
001 hos patienter med äggstock-
scancer, är vi oss också på rätt spår. 
De kliniska resultaten som erhölls 
i mitten av 2022 lämnades in och 

Erik Manting, Verkställande direktör.
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att spegla den nya gemensamma 
andan hos vårt internationella team i 
en ny företagsidentitet.

Annan utveckling

Fördelarna med Mendus europe-
iska fotavtryck blev ännu en gång 
uppenbara när vi tillkännagav 
vårt deltagande i Oncode-PACT 
cancerforskningskonsortium i april 
2022. Oncode-PACT-konsortiet 
valdes ut för finansiering av den 
holländska tillväxtfonden baserat 
på dess transformativa potential i 
utvecklingen av nya cancerterapier. 
Inom Oncode-PACT kommer Men-
dus att tillämpa sin expertis inom 
dendritcellsbiologi för att designa 
nya cancerimmunterapier, också 
kombinerat med andra cellbaserade 
terapier.

Slutligen stärkte vi vår lednings-
grupp under andra kvartalet med 
tillägget av en mycket erfaren Chief 
Technology Officer i form av Dr. Leo-
pold Bertea. Allteftersom vi går mot 
ett sent skede av klinisk utveckling 
för DCP-001, ökar betydelsen av att 
ta de avgörande stegen mot kom-
mersiell tillverkning. Med ilixaden-
cel fortsätter vi att fokusera på att 
förbättra produktionsprocessen för 
att stärka grunden för fortsatt klinisk 
utveckling. Positiva regulatoriska 
framsteg i form av en särläkeme-
delsbeteckning för ilixadencel i GIST 
beviljadat av FDA, publiceringen av 
vår MERECA-studie resulterar i en 
peer-review vetenskaplig tidskrift 
och nyligen publicerade prekliniska 
data som visar synergier med CT-
LA-4-medierad checkpoint-häm-
ning, bekräftar återigen potentialen 

för intratumoral immunpriming som 
terapeutisk strategi.

Vi går in i andra halvåret 2022 med 
entusiasm och spänning inför 
kommande data och utveckling. 
Framför allt kommer påvisandet av 
DCP-001:s förmåga att förbättra 
återfallsfri och totala överlevnad vid 
AML vara en nyckel i utvecklingen 
av företaget och visa den verkliga 
patientnyttan av vårt terapeutis-
ka tillvägagångssätt på det mest 
påtagliga sättet hittills. Vi ser fram 
emot att uppdatera våra nuvarande 
och framtida aktieägare om denna 
utveckling i god tid.

Tack,

Erik Manting, Ph.D.
Verkställande direktör

» Vårt nya namn, Mendus, återspeglar vårt engagemang 
för att förändra behandlingen av cancer« 
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Mendus i korthet
Mendus utvecklar nya cancerterapier genom att använda 
kraften hos immunförsvaret för att hålla tumörceller i schack, 
utan att skada vare sig hälsa eller livskvalitet.

Företaget utnyttjar sin expertis inom allogen dendritcell-
biologi för att designa nya immunterapier som syftar till att 
förbättra antitumörimmuniteten via vaccination eller intra-
tumoral priming. I kliniska prövningar har våra produktkan-
didater visat lovande tecken på klinisk effekt i blodburna 
och solida tumörer samt en godartad säkerhetsprofil, 
vilket bidrar till deras positionering som underhållsterapier 
och gör dem lämpliga för att kombineras med andra tera-
peutiska modaliteter.

Förändra hur cancer behandlas

I dagens cancerterapilandskap upplever många cancer-
patienter en initial behandlingsframgång, vilket leder till 
klinisk remission. Men i många fall är tumörrecidiv fortfa-
rande ett överhängande hot och orsakar de allra flesta 
cancerrelaterade dödsfall. Dessutom är cancerbehand-
lingar fortfarande ofta förknippade med allvarliga biverk-
ningar och patienter som går igenom flera behandlings-
linjer upplever en betydande inverkan på sin livskvalitet. 
Som ett resultat av detta finns det ett ökande behov av 
underhållsterapier, särskilt vid tumörindikationer med hög 
återfallsfrekvens. Jakten på  dessa alternativa  under- 
hållsterapier som fokuserar på att kontrollera kvarvarande 
sjukdom och förlänga sjukdomsfri och total överlevnad, 
samtidigt som patientens livskvalitet sätts i centrum, för-
väntas se fortsatt tillväxt.

DCP-001 – ett nytt vaccin mot cancer

DCP-001 utvärderas för närvarande vid akut myeloid 
leukemi (AML) och äggstockscancer som en potentiell 
terapi för att minska tumörrecidiv. DCP-001 är ett intrader-
malt vaccin som kommer från företagets egenutvecklade 
leukemicellinje DCOne®. Under tillverkningen försändras 
DCOne-celler mot en mogen dendritcellsfenotyp, vilket 
resulterar i celler som är mycket immunogena och dess-
utom uttrycker en mängd tumörantigener. Detta lägger 
grunden för en attraktiv cancervaccinkandidat för ett antal 
blodburna och solida tumörindikationer. Lovande kliniska 
data med DCP-001 presenterades vid olika cancerfo-
kuserade vetenskapliga konferenser, inklusive CIMT och 
EHA. Resultaten visade förmågan att inducera immunsvar 
mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener 
hos AML-patienter. Prekliniska resultat har också visat att 
kombinationen av DCP-001 med etablerade och kom-
mande AML-behandlingar som azacitidin och venetoclax 
gav ökad effekt.

Vid American Society of Hematology (ASH) 2021 årsmöte 
och i en interimsanalys i maj 2022 presenterade Mendus 
Fas II-data från den pågående ADVANCE II-studien som 
visar förmågan hos DCP-001 att omvandla eller avsevärt 
minska mätbar restsjukdom (MRD) hos AML-patienter. 
Förekomsten av MRD gör att patienter löper en hög risk för 
återfall och terapeutiska alternativ för att framgångsrikt 
kontrollera eller trycka tillbaka MRD förväntas förändra 
patienters chanser att överleva på lång sikt. Helt konver-
terade patienter visade en trend mot förlängd överlevnad. 
Under fjärde kvartalet 2022 förväntar sig Mendus att ge 
ytterligare uppdateringar om utvecklingen av DCP-001 i 
AML, inklusive återfallsfria och totala överlevnadsdata från 
den pågående ADVANCE II-studien.

I juni 2021 inledde Mendus den kliniska fas I-studien 
ALISON vid äggstockscancer. Studien genomförs vid 
University Medical Center i Groningen, Nederländerna, och 
syftar till att fastställa säkerhet och genomförbarhet för 



KVARTALSRAPPORT   |   April–Juni 2022 6

DCP-001 vid äggstockscancer. På grund av en hög frek-
vens av tumörrecidiv är äggstockscancer den dödligaste 
gynekologiska cancertypen. De första kliniska data från 
ALISON-studien kommer att presenteras på European 
Society of Gynecological Oncology (ESGO) kongress, 
27-30 oktober.

Ilixadencel – en intratumoral immunprimer

Ilixadencel injiceras i tumören hos en cancerpatient för 
att producera en inflammatorisk miljö och ett efterföl-
jande tumörspecifikt immunsvar. Den består av allogena 
proinflammatoriska dendritceller som härrör från friskt 
donatormaterial. Ilixadencel har studerats i kliniska studier 
i kombination med befintliga cancerterapier inklusive 
tyrosinkinashämmare (TKI) och checkpointhämmaren 
(CPI) pembrolizumab vid en rad solida tumörindikationer. 
Prekliniska resultat tyder på synergier mellan intratumo-
ral priming och CTLA-4-hämmare, en annan klass av 
CPI. Resultaten understryker ilixadencels potential som 
en säker och genomförbar kombinationsterapi. Baserat 
på de kliniska tecknen på effekt som observerats i de 
olika kliniska studierna, anser Mendus att ilixadencel har 
potential att tillhandahålla nya terapeutiska lösningar för 
svårbehandlade cancerformer, med gastrointestinala 
stromala tumörer (GIST) som en prioriterad indikation.

Bredda plattformen över immunterapispektrumet

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

ningsprocesserna för företagets ledande program, för 
att ytterligare optimera deras potential som allogena, 
lagringsbara (off-the-shelf) produkter och ii) utnyttja 
Mendus expertis inom dendritcellsbiologi för att designa 
nya cancerimmunterapier, inklusive kombinationen med 
andra cellbaserade terapier. Mendus utökar ständigt sitt 
nätverk för samarbeten för att ytterligare befästa före-
tagets ledande position inom allogen dendritcellbiologi 
och för att utveckla ytterligare terapeutiska koncept. Vårt 
nätverk inkluderar befintliga partnerskap med Glycotope 
och PCI Biotech, såväl som flera akademiska samarbeten 
såsom vårt engagemang i det holländska offentlig-priva-
ta partnerskapet Oncode-PACT.

Bygga värde baserat på klinisk validering och 
cellterapiexpertis

Fokus för Mendus är att utveckla en klinisk pipeline av 
konkurrenskraftiga produktkandidater, som drar nytta av 
en godartad säkerhetsprofil och som har potential att för-
ändra förloppet för dagens cancerbehandling. Dessutom 
utökar vi vår expertis inom området allogen dendritcell-
biologi för att utveckla nästa generations produkter och 
potentiella nya tillämpningar av våra egna plattformar i 
kombination med andra cellbaserade terapier. Mendus 
har sina FoU-anläggningar i Leiden, Nederländerna, sitt 
huvudkontor i Stockholm och ytterligare kontor i Göte-
borg, Sverige. Bolaget handlas under tickersymbolen 
IMMU på Nasdaq Stockholm Main Market.

Fokuserad klinisk pipeline med milstolpar i närtid

ADVANCE II

TROY

ALISON 

Pågående Studier

Fas I

Fas I

Fas I

Fas II

Fas II

Fas II

Fas III

Fas III

Fas III

Preklinisk

Preklinisk

Preklinisk

INDIKATION

Akut myeloid leukemi
(AML)

INDIKATION

Gastro-Intestinala
stromala tumörer

INDIKATION

Äggstockscancer

PRODUKT

DCP-001
(monoterapi)

PRODUKT

Ilixacencel
(kinase inhibitiors)

PRODUKT

DCP-001
(monoterapi)

STATUS

Pågående, flertalet uppdateringar under 2022. 
Särläkemedelsbeteckning

STATUS

Förbereds, start under 2022.
Snabbspår & Särläkemedelsbeteckning

STATUS

Pågående, initiala data accepterade  
för presentation vid ESGO 2022
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Finansiell information
Koncernen

Intäkter

Inga intäkter rapporterades för andra kvartalet - (-).  
Intäkterna för första halvåret uppgick till 1 794 (-) KSEK 
och avser överföring av patent till Elizera. Övriga rörelse-
intäkter uppgick till 35 (24) KSEK för det andra kvartalet 
och till 152 (277) KSEK för det första halvåret och bestod 
av valutakursvinster på leverantörsskulder. 

Rörelsens kostnader

De totala rörelsekostnaderna för det andra kvartalet 
uppgick till 28 169 (31 302) KSEK och till 56 899 (72 335) 
KSEK för första halvåret. Rörelsekostnaderna beror 
främst på forsknings- och utvecklingskostnader rela-
terade till DCOne®/DCP-001- och ilixadencel-program-
men. De minskade kostnaderna under andra kvartalet, 
jämfört med föregående år, beror främst på lägre forsk-
nings- och utvecklingskostnader. 

Forsknings- och utvecklingskostnader

Kostnaderna för forskning och utveckling för det andra 
kvartalet uppgick till 18 687 (21 756) KSEK och till 37 502 
(51 128) KSEK för första halvåret. Kostnaderna är främst 
relaterade till preklinisk utveckling, processutveckling 
och klinisk utveckling för programmen DCOne®/DCP-
001 och ilixadencel. De lägre kostnaderna för det andra 
kvartalet, jämfört med föregående år, beror främst på 
lägre kostnader för kliniska prövningar och CMC.
 
Administrationskostnader

Administrationskostnaderna för det första kvartalet 
uppgick till 9 226 (9 373) KSEK och till 18 480 (20 688) 
KSEK för första halvåret. De minskade kostnaderna för 
första halvåret är främst relaterade till synergier efter 
samgåendet. 

Resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -28 133 (-31 
278) KSEK. Halvårsresultatet uppgick till -54 953 (–72 
057) KSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till -0,15 SEK (-0,19) för kvartalet och till -0,29 SEK 
(-0,44) för första halvåret.

Skatt 

Ingen skatt redovisades för kvartalet - (-) och för  
halvåret - (-). 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvarta-
let uppgick till -38 106 (-35 362) KSEK samt till -70 667 
(-83 143) för halvåret. Det negativa kassaflödet är enligt 
utvecklingsplan och förklaras främst av Bolagets forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet för DCOne-plattfor-
men®, produktkandidaterna DCP001 och Ilixadencel. Det 
minskade negativa kassaflödet under andra kvartalet 
2022 jämfört med 2021 beror främst på det förbättrade 
rörelseresultatet. Under kvartalet uppgick kassaflödet 
från investeringsverksamheten till -3 633 (-241) KSEK 
samt till -11 290 (- 1281) KSEK för halvåret. Kassaflödet 
avser utrustning till den nya anläggningen i Leiden. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet 
uppgick till 1 572 (128 587) samt till -33 (128 587) KSEK 
för halvåret. Kassaflödet under föregående år avser en 
nyemission som gjordes under Q2.

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 84 
855 (211 709) KSEK.
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Finansiell information
Moderbolaget Mendus AB

Intäkter

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till - (-). Intäkterna 
för första halvåret uppgick till 1 794 (-) KSEK. Övriga  
rörelseintäkter uppgick till 866 (24) KSEK för det andra 
kvartalet och 1 732 KSEK (277) för första halvåret och be-
stod av vidarefakturerade kostnader till Mendus B.V.

Rörelsens kostnader 

Totala rörelsekostnader för andra kvartalet uppgick till 15 
678 (15 708) KSEK och till 31 363 (39 736) KSEK för första 
halvåret. Driftskostnaderna är relaterade till administrativa 
kostnader och forsknings- och utvecklingskostnader för 
produkten ilixadencel. De lägre kostnaderna under andra 
kvartalet, jämfört med föregående år, beror främst på 
lägre forsknings- och utvecklingskostnader.

Forsknings- och utvecklingskostnader 

Kostnaderna för forskning och utveckling för det andra 
kvartalet uppgick till 5 125 (9 222) KSEK och till 12 164 (24 
834) KSEK för första halvåret. Kostnaderna består främst 
av aktiviteter avseende kliniska studier. De lägre kostna-
derna för det andra kvartalet, jämfört med föregående år, 
beror främst på lägre kostnader för kliniska prövningar. 

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna för det andra kvartalet 
uppgick till 10 300 (6 306) KSEK och till 18 286 (14 392) för 
första halvåret. Inkluderade kostnader inom administration 
(G&A) är främst hänförliga till ekonomiavdelningen, kon-
cernledningen och investerarrelationer. De högre adminis-
trationskostnaderna jämfört med föregående år är främst 
relaterade till koncerninterna kostnader.

Resultat

Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till -14 812 
(-15 684) KSEK och för första halvåret till -27 837 KSEK  
(-39 459). Resultatet för det andra kvartalet uppgick till 
-14 795 (-15 684) KSEK och till -27 642 (-39 455) KSEK för 
halvåret. Resultat per aktie före och efter utspädning för 
moderbolaget uppgick till -0,07 SEK (-0,09) för det andra 
kvartalet och till -0,14 SEK (-0,23) för det första halvåret.

Skatt 

Ingen skatt redovisades för andra kvartalet eller halvåret 
- (-). 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet 
uppgick till -37 216 (112 045) KSEK samt till -71 746 (52 808) 
KSEK för halvåret. Det negativa kassaflödet är enligt ut-
vecklingsplan och förklaras främst av administrativa kost-
nader, Bolagets kliniska forskning och aktiviteter relaterade 
till processutveckling för tillverkning av ilixadencel. Under 
kvartalet uppgick kassaflödet från investeringsverksam-
heten till -21 155 (-) KSEK samt till 0 (129 142) för halvåret.  
Kassaflödet avser ett aktieägartillskott till Mendus B.V. 
Kassaflödet under kvartalet, samt halvåret föregående år, 
avser en riktad nyemission som gjordes i juni 2021.

Bolagets likvida medel uppgick den 30 juni 2022 till 73 619 
(210 148) KSEK.
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Övriga upplysningar

Incitamentsprogram

Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att 
främja bolagets långsiktiga intressen genom att motive-
ra och belöna bolagets ledande befattningshavare och 
övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. Det 
finns för närvarande två aktiva program i bolaget

Vid årsstämman den i maj 2021 beslutades om att införa 
ett incitamentsprogram med personaloptioner och akti-
erätter ”LTI 2021/2024”. För mer information om program-
met se protokoll från årsstämman 2021 som publicerats 
Bolagets hemsida www.mendus.com.

Totalt har 1 286 092 personaloptioner respektive 640 000 
aktierätter tecknats, vilket motsvarar totalt cirka 0,97 pro-
cents utspädning vid fullt utnyttjande.

Vid årsstämman den i maj 2022 beslutades om att 
införa ett incitamentsprogram med personaloptioner 
”LTI 2022/2025”. För mer information om programmet se 
protokoll från årsstämman 2022 som publicerats Bolagets 
hemsida  www.mendus.com.

Totalt har 3 000 000 personaloptioner tilldelats, vilket 
motsvarar totalt cirka 1,5% procents utspädning vid fullt 
utnyttjande.

Medarbetare

Per den 30 juni 2022 hade koncernen 34 (29) anställda, 
varav 21 (17) kvinnor och 13 (12) män.

Mendus aktie

Aktien handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista under 

kortnamnet IMMU, med ISIN-kod SE0005003654. Antalet 
aktier i Bolaget uppgick per den 30 juni 2022 till 199 400 
599 (166 167 166) och aktiekapitalet i Bolaget uppgick till 9 
970 (8 308) KSEK. Alla aktier har lika rösträtt och andel av 
Mendus tillgångar och vinst.

Aktieägare per 2022-06-30
Source: Euroclear Sweden AB

Ägare Antal aktier Kapital/röster

Adrianus Van Herk 86 465 754 43,36%

Fourth Swedish National Pension Fund 19 575 980 9,82%

Avanza Pension 7 967 247 4,00%

Nordnet Pension Insurance 4 731 542 2,37%

Holger Blomstrand Byggnads AB 2 975 386 1,49%

Martin Lindström 2 360 000 1,18%

Erik Manting 1 328 474 0,67%

Dharminder Chahal 1 323 073 0,66%

FCG Funds 1 112 375 0,56%

Swedbank Funds 973 963 0,49%

Lennart Sten 875 000 0,44%

Handelsbanken Funds 843 728 0,42%

Ivar Nordqvist 830 256 0,42%

SEB Funds 814 249 0,41%

Bengt Andersson 671 319 0,34%

Alex Karlsson-Parra 621 736 0,31%

Hans Edvin Ståhlgren 600 000 0,30%

Mats Artur Andersson 590 000 0,30%

Mats Dahlgren 580 000 0,29%

Handelsbanken Liv Försäkring AB 569 229 0,29%

Övriga 63 591 288 31,89%

Totalt 199 400 599 100%

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Christine Lind
Styrelseordförande

Sven Andreasson
Styrelseledamot

Andrea Van Elsas
Styrelseledamot

Dharminder Chahal
Styrelseledamot

Hans Preusting
Styrelseledamot

Helén Tuvesson
Styrelseledamot

 Erik Manting
Verkställande Direktör

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsent- 
liga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 25 augusti, 2022
Mendus AB (publ)



FINANSIELLA RAPPORTER
KONCERNEN
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Koncernens resultaträkning

  2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

 

Intäkter  – – 1 794 – – 

Övriga rörelseintäkter  35 24 152 277 31

Summa intäkter och övriga rörelsekostnader 35 24 1 946 277 31

RÖRELSENS KOSTNADER

Administrationskostnader  -9 226 -9 373 -18 480 -20 688 -43 490

Forsknings- och utvecklingskostnader -18 687 -21 756 -37 502 -51 128 -85 796

Övriga rörelsekostnader  -256 -173 -917 -519 -845

Rörelseresultat  -28 133 -31 278 -54 953 -72 057 -130 100

 

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella  intäkter  35 – 209 – –

Finansiella  kostnader  -1 220 -852 -2 157 -1 643 -3 310

Resultat efter finansiella poster  -29 318 -32 130 -56 900 -73 701 -133 410 

RESULTAT FÖRE SKATT  -29 318 -32 130 -56 900 -73 701 -133 410

Inkomstskatt  – – –  – –

PERIODENS RESULTAT  -29 318 -32 130 -56 900 -73 701 -133 410 

 

Resultat per aktie före och efter utspädning  

(SEK), räknat på årets resultat hänförligt  

till moderbolagets aktieägare.  -0,15 -0,19 -0,29 -0,44 -0,73

 

 
 
Koncernens rapport över totalresultat 

  2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Periodens resultat  -29 318 -32 130 -56 900 -73 701 -133 410

Övrigt totalresultat     – – – – – 

  

Poster som kan komma att omklassificeras 

till resultaträkningen . Valutakursdifferenser 

vid omräkning av utländska verksamheter -8 -15 -318 -440 106 

Övrigt totalresultat för perioden  -8 -15 -318 -440 106

Periodens totalresultat  -29 325 -32 145 -57 219 -74 141 -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   30 jun 2022 30 jun 2021 30 dec 2021

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Goodwill   108 350 108 350 108 350

Teknologi   424 091 424 091 424 091

Nyttjanderättstillgångar   26 553 786 361

Inventarier   11 902 2 546 2 109

Övriga långfristiga fodringar   609 682 843

Summa anläggningstillgångar   571 505 536 456 535 755 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Övriga fordringar   20 767 17 289 19 702

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  8 231 7 075 10 214

Likvida medel   84 855 211 709 155 313

Summa omsättningstillgångar   113 853 236 073 185 229

Summa tillgångar   685 358 772 528 720 984

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital    9 970 9 970 9 970

Övrigt tillskjutet kapital   1 131 150 1 130 525 1 130 334

Reserver   3 320 3 087 3 637

Balanserat resultat inklusive periodens resultat  -544 100 -427 485 -487 199

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 600 339 716 092 656 742

SKULDER

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder    39 268 35 499 36 666

Leasingskulder   23 918 – –

Summa långfristiga skulder   63 186 35 499 36 666

Kortfristiga skulder

Leasingskulder   2 259 755 309

Leverantörsskulder   6 941 8 824 11 610

Övriga skulder   6 858 6 415 8 817

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  5 774 4 942 6 840

Summa kortfristiga skulder   21 832 20 937 27 576 

Summa skulder   85 018 56 436 64 242

Summa eget kapital och skulder   685 358 772 528 720 984
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
Hänförligt till Mendus AB (publ) aktieägare
     

    

     Balanserat 

   Övrigt  resultat ink.

  Aktie  tillskjutet  periodens

Belopp i KSEK  kapital kapital Reserver resultat Total 

 

Ingående eget kapital 2022-01-01  9 970 1 130 334 3 638 -487 199 656 743

Periodens resultat  – – – -56 900 – 

Periodens övrigt totalresultat  – – -318 – -318

Periodens totalresultat  – – -318 -56 900 -57 219 

Transaktioner med ägare   

Utställda teckningsoptioner  – 815 – – 815 

Nyemission   – – – – –

Kostnader hänförliga till nyemission  – – – – –

Summa transaktioner med ägare  – 815 – – 815

Utgående eget kapital 2022-06-30  9 970 1 131 149 3 319 -544 100 600 339

 

 

Ingående eget kapital 2021-01-01  8 308 1 003 044 3 532 -353 789 661 096

Periodens resultat  – – – -73 701 -73 701 

Periodens övrigt totalresultat  – – -440 – -440

Periodens totalresultat  – – -440 -73 701 -74 141 

 

Transaktioner med ägare  

Utställda teckningsoptioner  – – – – –

Nyemission  1 662 139 581 – – 141 242

Kostnader hänförliga till nyemission  – -12 100 – – -12 100

Summa transaktioner med ägare  1 662 127 481 – – 129 142

Utgående eget kapital 2021-06-30  9 970 1 130 525 3 092 -427 489 716 097

 

 

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

Utgående eget kapital 2021-12-31  9 970 1 130 334 3 638 -487 199 656 743
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Koncernens rapport över kassaflöden

  2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat   -28 133 -31 278 -54 953 -72 058 -130 100

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 778 474 2 909 663 2 298 

Erlagd ränta  -697 -64 -1 121 -66 -140

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital  -27 052 -30 868 -53 165 -71 462 -127 942 

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -2 095 1 801 919 972 -4 357 

Ökning/ minskning av leverantörsskulder 3 131 -2 780 -4 669 -1 715 10 729 

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder -10 268 -3 515 -2 429 -10 939 -16 461

Kassaflöde från den löpande verksamheten -36 284 -35 362 -59 344 -83 143 -138 031

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -3 633 -241 -11 524 -1 280 -1 361 

Investeringar i långfristiga fordringar  239 – 234 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 394 -241 -11 290 -1 280 -1 361

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission  – 141 242 – 141 242 141 242 

Kostnader hänförliga till nyemission  – -12 100 – -12 100 -12 291 

Amortering av lån  1 572 -555 -33 -555 -1 922

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 572 128 587 -33 128 587 127 029

Likvida medel vid periodens början  122 926 118 960 155 313 167 643 167 643

Periodens kassaflöde  -38 106 92 984 -70 667 44 165 -12 365

Kursdifferens likvida medel  35 -235 209 -98 35

Likvida medel vid periodens slut  84 855 211 709 84 855 211 709 155 313



FINANSIELLA RAPPORTER
MODERBOLAGET
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Moderbolagets Resultaträkning 

  2022 2021  2022 2021 2022

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Koncerninterna fordringar  866 – 1 732 – 4 284

Intäkter  – – 1 794 – 3

Övriga rörelseintäkter  – 24 – 277 31

Summa intäkter   866 16 3 526 277 4 318

 

RÖRELSENS KOSTNADER

Administrationskostnader  -10 300 -6 306 -18 286 -14 392 -34 157

Forsknings- och utvecklingskostnader -5 125 -9 222 -12 164 -24 834 -38 953

Övriga rörelsekostnader  -252 -180 -913 -510 -802

Rörelseresultat  -14 812 -15 684 -27 837 -39 459 -69 593

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter   35 – 209 4 272

Finansiella kostnader  -18 – -14 – -26

Resultat efter finansiella poster  -14 795 -15 684 -27 642 -39 455 -69 347

RESULTAT FÖRE SKATT  -14 795 -15 684 -27 642 -39 455 -69 347

Inkomstskatt  – – – – –

PERIODENS RESULTAT  -14 795 -15 684 -27 642 -39 455 -69 347

Resultat per aktie före 

 och efter utspädning (SEK)  -0,07 -0,09 -0,14 -0,23 -0,39

 
 
Moderbolagets rapport över övrigt totalresultat 
 

  2022 2021  2022 2021 2022

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

 

Periodens resultat  -14 795 -15 684 -27 642 -39 455 -69 347

Övrigt totalresultat  – – – – –

Periodens totalresultat  -14 795 -15 684 -27 642 -39 455 -69 347 

 

 

Periodens resultat och totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Moderbolagets balansräkning 

Belopp i KSEK   2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

ASSETS

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag   692 231 608 853 649 980

Övriga långfristiga fodringar   394 252 394

Summa finansiella anläggningstillgångar  692 625 609 105 650 374

Summa anläggningstillgångar   692 625 609 105 650 374

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Koncerninterna fordringar   – – 4 283

Övriga fordringar   837 142 1 035

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  6 844 5 764 5 073

Summa kortfristiga fordringar   7 681 5 906 10 391

Kassa och bank   73 619 210 148 145 156

Summa omsättningstillgångar   81 301 216 054 155 547

Summa tillgångar   773 926 825 158 805 921

EGET KAPTIAL OCH SKULDER

Eget Kapitaly

Aktiekapital    9 970 9 970 9 970

Summa bundet eget kapital   9 970 9 970 9 970 

Fritt eget kapital      

Överkursfond   1 416 339 1 415 264 1 415 523

Balanserat resultat   -652 163 -593 739 -463 660

Periodens resultat   -14 795 -15 684 -175 656

Summa Fritt eget kapital    749 381 805 841 776 207

Summa Eget kapital   759 351 815 811 786 177 

SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER      

Övriga långfristiga skulder    850 850 850

Summa långfristiga skulders   850 850 850

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder   2 334 5 695 2 449

Koncerninterna skulder   – – 9 753

Övriga skulder   2 414 -1 356 1 401

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8 975 4 157 5 291

Summa kortfristiga skulder   13 724 8 496 18 894

Summa skulder   14 574 9 346 19 744

Summa eget kapital och skulder   773 926 825 158 805 921
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
      

       

     Balanserat 

     resultat ink.

   Aktie  Överkurs  periodens

Belopp i KSEK   kapital fond resultat Totalt 

  

Ingående eget kapital 2022-01-01   9 970 1 415 523 -639 316 786 177

Periodens resultat   – – -27 642 -27 642

Periodens totalresultat   – – -27 642 -27 642

Transaktioner med ägare   

Utställda teckningsoptioner   – 816 – 816

Nyemission   – – – –

Kostnader hänförliga till nyemission   – – – –

Summa transaktioner med ägare   – 816 – 816

Eget kapital  2022-03-30   9 970 1 416 339 -666 958 759 351

Ingående eget kapital 2021-01-01   8 308 1 287 784 -569 969 726 123

Periodens resultat   – – -39 455 -39 455

Periodens totalresultat   – – -27 642 -27 642

Transaktioner med ägare   

Utställda teckningsoptioner   – – – –

Nyemission   1 662 139 580 – 141 242

Kostnader hänförliga till nyemission   – -12 100 – -12 100

Summa transaktioner med ägare   1 662 127 480 – 129 142

Utgående eget kapital 2021-06-30   9 970 1 415 264 -609 424 815 810

 

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   – 127 739 – 129 401

Eget kapital 2021-12-31   9 970 1 415 523 -639 316 786 177
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Moderbolagets kassaflödesanalys 

 

  2022 2021 2022 2021 2021

Belopp i KSEK  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster   -14 812 -15 684 -27 837 -39 460 -69 593

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 408 – 816 – –

Erlagd ränta  -18 – -14 – -26

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital  -14 422 -15 684 -27 035 -39 460 -69 169

Ökning/minskning av kundfordringar  – – -10 617 – -4 284

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -471 1 341 2 710 1 937 -1 587

Ökning/ minskning av leverantörsskulder 1 868 -512 -115 -2 116 -5 362

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder -3 037 -2 242 -5 055 -6 582 10 384

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 062 -17 097 -40 112 -46 221 -70 018

    

Investeringsverksamheten       

Ökning/minskning av långfristiga fordringar, 

koncerninterna  – – – – -20 432

Investeringar i finansiella tillgångar  -21 155 – -31 635 – -51 379

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 155 – -31 635 – -71 811

 

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner  – 141 242 – 141 242 141 242

Emissionskostnader  – -12 100 – -12 100 -12 291

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 129 142 – 129 142 128 951

Likvida medel vid periodens början  110 800 98 101 145 156 157 762 157 762

Periodens kassaflöde  -37 216 112 045 -71 746 52 808 -12 878

Kursdifferens likvida medel  35 -1 209 -422 272

Likvida medel vid periodens slut  73 619 210 148 73 619 210 148 145 156
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Noter

Not 1 - Allmän information

Denna rapport omfattar det svenska företaget Mendus
AB (publ) (Mendus), svenskt organisationsnummer 
556629-1786. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag 
registrerat i Stockholm och med säte i Stockholm. Kvar-
talsrapporten godkändes för publicering av styrelsen den 
25 augusti 2022.

Not 2 - Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen för Mendus har upprättats i en-
lighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner, samt International Finan-
cial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS 
Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de antagits av 
EU. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaff-
ningsvärdemetoden. 

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Del-
årsrapportering och årsredovisningslagen. 

Moderbolagets delårsrapport har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappor-
terings rekommendation RFR 2. 

Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade och 
framgår av årsredovisningen för 2021  (not 2, sid 31-35).

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

Not 3 - Viktiga uppskattningar och  
bedömningar för redovisningsändamål

Upprättandet av finansiella rapporter kräver att redo-
visningsuppskattningar används, som sällan kommer 
att motsvara det faktiska resultatet. Ledningen gör även 
bedömningar vid tillämpning av koncernens redovis-
ningsprinciper. Dessa bedömningar är oförändrade och 
framgår av årsredovisningen för 2021 (not 5 sid 60).

Not 4 - Utsikter, väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer 

Covid-19-pandemin har en betydande inverkan på det 
globala hälso- och sjukvårdssystemet. Många sjukhus, 
regioner och länder uppdaterar sina riktlinjer och Men-
dus följer utvecklingen noga redo att vidta nödvändiga 
åtgärder för att fullt ut följa de nya riktlinjerna efter behov. 
Mendus kommer också att fortsätta att bedöma nödvän-
diga åtgärder för att säkerställa välbefinnande, säkerhet 

och trygghet för bolagets anställda. Vid rapportdatumet 
har covid-19-pandemins påverkan på vår verksamhet varit 
begränsad. Det finns dock fortfarande en risk att Covid-19 
resulterar i en fördröjning eller lucka i den kliniska studiens 
datainsamling och/eller behandling av CRO. För fas I/II ALI-
SON-studierna pågår rekryteringen och det finns en risk 
att rekryteringen försenas ytterligare. 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.

Krisen i Ukraina förväntas få betydande konsekvenser 
för den globala ekonomin och särskilt för försörjningen 
av naturresurser, inklusive naturgas. För närvarande är 
företaget inte beroende av direkta leveranser från Ukraina 
eller Ryssland. Det kan dock finnas indirekta negativa kon-
sekvenser för företagets leveranskedja och kostnader för 
råvaror. Dessutom finns det en allmän risk förknippad med 
den inverkan som krisen i Ukraina kommer att få på den 
globala ekonomin och i synnerhet på kapitalmarknader-
na. Om det förlängs i tid kan det därför påverka Bolagets 
tillgång till kapital negativt och ha en ytterligare negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet.

Mendus är ett forsknings- och utvecklingsföretag. Bolaget 
har inte genererat några betydande intäkter historiskt och 
förväntas inte göra det på kort sikt. Bolagets produktkan-
didater är beroende av forskning och utveckling och kan 
komma att försenas och/eller medföra större kostnader. 
Bolaget är beroende av sin förmåga att ingå licensavtal 
och gemensamma samarbetsavtal, samt beroende av 
ett stort antal godkännande- och ersättningssystem och 
relaterade lagar, förordningar, beslut och praxis (som kan 
komma att ändras). Därutöver är Bolaget beroende av 
immateriella rättigheter. Den risk som bedöms ha särskild 
betydelse för Mendus framtida utveckling är tillgång till 
tillräckliga finansiella medel för att stödja Bolagets finan-
sieringsbehov. 

Denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden. 
Faktiska utfall kan avvika från vad som har angetts. Interna 
faktorer som framgångsrik hantering av forskningsprojekt 
och immateriella rättigheter kan påverka framtida resultat. 
Det finns också yttre förutsättningar, t.ex. det ekonomiska 
klimatet, politiska förändringar och konkurrerande forsk-
ningsprojekt som kan påverka Mendus resultat. 

För en mer detaljerad beskrivning av väsentliga riskfak-
torer hänvisas till årsredovisningen för 2021 som finns 
tillgänglig på Bolagets hemsida www.mendus.com.
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Not 5 - Information om transaktioner  
med närstående 

Moderbolaget Mendus AB är närstående till dotterbolaget 
Mendus BV. Under kvartalet avser inköp, i Mendus AB, av 
varor och tjänster 4 302 KSEK och försäljning avser 866 
KSEK. För året hittills avser köp, i Mendus AB, av varor och 
tjänster 8 510 KSEK och försäljning avser 1 732 KSEK.
Inga ytterligar transaktioner har skett med närstående 
under året.

Not 6 – Finansiella instrument

Mendus finansiella tillgångar och skulder består av likvida 
medel, övriga kortfristiga fordringar, andra långfristi-
ga fordringar, andra långfristiga värdepappersinnehav, 
övriga långfristiga skulder, övriga kortfristiga skulder och 
leverantörsskulder. Det verkliga värdet på alla finansiella 
instrument överensstämmer i allt väsentligt med deras 
redovisade värden. 

Not 7 - Händelser efter balansdagen 

»  Mendus publicerade prekliniska resultat som visar 
synergier av intratumoral immunpriming med CTLA-4 
checkpoint-hämning i den kvalitetsgranskade  
(peer-reviewed) tidskriften ONCOIMMUNOLOGY.

»  Initiala kliniska resultat från ALISON-studien som ut-
värderade DCP-001 i äggstockscancer accepterades 
för presentation vid European Society of Gynecological 
Oncology (ESGO) kongress, 27-30 oktober.

»  Mendus tillkännager erhållande av finansierings- 
åtaganden på totalt upp till 250 miljoner kronor från  
Van Herk Investments och Negma Group.

Not 8 – Andelar i koncernföretag

Andelar i koncernföretag avser andelar i DCprime BV vilka 
förvärvades den 21 december 2020. Mendus innehar 
100% av kapitalandel och röstandel. Antal aktier uppgår 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 bola-
get har definierat det, inte jämföras med andra nyckeltal med liknande 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 2022 2021 2021

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Aktiekapital vid periodens slut, SEK  9 970 9 970 9 970 9 970 9 970

Eget kapital vid periodens slut, KSEK  600 339 716 092 600 339 716 092 656 742

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,15 -0,19 -0,29 -0,44 -0,73

Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK -18 687 -21 756 -37 502 -51 128 -85 796

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 66% 70% 66% 71% 66%

Moderbolaget

  2022 2021 2022 2021 2021

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Antal registrerade aktier vid periodens början 199 400 599 166 167 166 199 400 599 166 167 166 166 167 166

Antal registrerade aktier vid periodens slut 199 400 599 199 400 599 199 400 599 199 400 599 199 400 599

Aktiekapital vid periodens slut, SEK  9 970 9 970 9 970 9 970 9 970 

Eget kapital vid periodens slut, KSEK  759 351 815 811 759 351 815 811 786 177

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK – – – – –

Forsknings- och utvecklingskostnader, KSEK -5 125 -9 222 -12 164 -24 834 -38 953

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 33% 59% 39% 62% 53%
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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 rapporterna att 
analysera bolagets ekonomiska trend och andelen av bolagets 
kostnader som är hänförliga till bolagets kärnverksamhet

Definitioner och härledning av alternativa nyckeltal

Härledning koncernen

  2022 2021 2022 2021 2021

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Soliditet vid periodens utgång %

Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK) 600 339 716 092 600 339 716 092 656 742

Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK) 685 358 772 528 685 358 772 528 720 984

Soliditet vid periodens utgång %  88% 93% 88% 93% 91%

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %

Forsknings- och utvecklingskostnader -18 687 -21 756 -37 502 -51 128 -85 796

Administrationskostnader  -9 226 -9 373 -18 480 -20 688 -43 490

Övriga rörelsekostnader  -256 -173 -917 -519 -845

Totala rörelsekostnader  -28 169 -31 302 -56 899 -72 335 -130 131

Kostnader relaterade till FoU/ totala rörelsekostnader % 66% 70% 66% 71% 66%

Härledning moderbolaget

  2022 2021 2022 2021 2021

  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec

Soliditet vid periodens utgång %

Totalt eget kapital vid periodens utgång (KSEK) 759 351 815 811 759 351 815 811 786 177

Totala tillgångar vid periodens utgång (KSEK) 773 925 825 158 773 925 825 158 805 921

Soliditet vid periodens utgång %  98% 99% 98% 99% 98%

Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, %

Forsknings- och utvecklingskostnader -5 125 -9 222 -12 164 -24 834 -38 953

Administrationskostnader  -10 300 -6 306 -18 286 -14 392 -34 157

Övriga rörelsekostnader  -252 -180 -913 -510 -802

Totala rörelsekostnader  -15 678 -15 708 -31 363 -39 736 -73 911

Kostnader relaterade till FoU/ totala rörelsekostnader % 33% 59% 39% 62% 53%
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För ytterligare information kontakta 

Erik Manting, CEO, Mendus

Telefon: +46 (0)8 732 8400
E-post: info@mendus.com

Lotta Ferm, CFO, Mendus

Telefon: +46 (0)8 732 8400
E-post: ir@mendus.com

Postadress: Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm,
Organisationsnr: 556629-1786

Informationen är sådan som Mendus AB (publ),  
skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden  
(SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentlig- 
görande den 26 augusti 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.

www.mendus.se

Finansiell kalender 

Delårsrapport januari – september 2022: 
2022-11-11

Head Office
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige

R&D Offices 
Emmy Noetherweg 2K
2333 BK Leiden
Holland
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