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Sammanfattning
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Halvåret jan-juni 2013 
jämförelse med juli-dec 2012

 » Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 710 928 SEK  
(-2 177 046) 

 » Resultatet per aktie uppgick till -0,34 SEK (-0,11) 

räkenskapsåret 2012/2013 
jämfört med 2011/2012 

 » Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 6 887 974 SEK 
(-4 240 891) 

 » Antal aktier vid periodens utgång var 13 775 000 (7229) 

 » Genomsnittligt antal aktier var 13 703 151 (6857)

 » Resultatet per aktie uppgick till -0,50 SEK (-587) 

 » Eget kapital per aktie uppgick till 1,78 SEK (613) 

 » Kassa och likvida medel vid periodens slut uppgick till  
25,6 MSEK (5,8)

 » Antal anställda vid periodens slut var 4 (2) 

 » Soliditeten uppgick till 92% (73%) 

Rörelsens kostnader uppgick till 7,0 MSEK (4,3 MSEK). Kostnads-
ökningen jämfört med föregående år beror främst på införande av 
ny redovisningsprincip gällande balanserade forsknings- och pa-
tentkostnader, 1,3 MSEK (1,6 MSEK), samt högre personalkostna-
der. 
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väsentliga Händelser under 
verksamHetsåret 2012/2013

 » I december skickade Immunicum in patentansökan, EP12197687.2, för att skydda 
processen för storskalig produktion av INTUVAX® och SUBCUVAX®.

 » Vid styrelsemöte den 12:e februari 2013 beslutades att öka Bolagets aktiekapital 
genom en nyemission till allmänheten och om en notering på NASDAQ OMX 
First North. Emissionsbeslutet skedde med stöd av det bemyndigande att emit-
tera aktier som beslutades på Bolagets årsstämma den 19:e december 2012. Emis-
sionsbeslutet innebar att Immunicums aktiekapital kunde ökas med högst 133 750 
kronor genom utgivande av högst 2 675 000 nya aktier.

 » I mars tog Immunicum in 21,4 MSEK i en övertecknad nyemission och välkomnade 
därigenom nästan 900 nya aktieägare. 

 » Med anledning av det stora intresset för investeringar i Immunicum beslutade sty-
relsen den 28:e mars att genomföra en riktad emission till professionella investera-
re om totalt 8,8 MSEK. Störst bland dessa var LMK Forward AB.

 » I mars beslutade Vinnova att ge Immunicum ett utvecklingsbidrag på totalt 470 
000 kr från programmet “Forska & Väx” för att utveckla Bolagets tillverkningspro-
cess mot industristandard. Projektet kommer att genomföras tillsammans med 
Cancer Centrum Karolinska som bidrar med unik kompetens inom tillverkning av 
avancerade cellterapier. 

 » Den 18:e april beslutade NASDAQ OMX Stockholm att uppta Immunicums aktier 
för handel på First North. Första handelsdag var den 22:a april. 

 » I maj rapporterade Immunicum, i en statusuppdatering, lovande data från den på-
gående kliniska prövningen i metastaserad njurcancer. 

 » Under juni erhöll Immunicum varumärkesskydd för INTUVAX® och SUBCUVAX® 
samt förlängd SME-status från den Europeiska Läkemedelsmyndigheten.
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väsentliga Händelser efter 
räkenskapsårets utgång

 » Den 1:a juli anställdes Henrik Elofsson som Chief Operating Officer. 

 » Den 22:a juli godkände Läkemedelsverket Bolagets ansökan om start av ny klinisk 
prövning på primär levercancer. 

 » Under augusti rapporterade Immunicum att den sista patienten i den pågående 
kliniska prövningen på metastaserad njurcancer nu hade erhållit sin avslutande 
dos av INTUVAX®. 

 » Immunicums styrelse har beslutat att från och med den 1 juli 2012 ändra redovis-
ningsprincipen för aktivering av utvecklings- och patentutgifter. Den tidigare prin-
cipen angav aktivering i tidig fas av läkemedelsutveckling. Den ändrade principen 
innebär att aktivering tidigast kan ske då projekten kommit in i fas III. Den nya 
principen speglar bättre de stora risker som projekt i tidig fas löper. Effekten av 
bytet av princip innebär att Immunicums utvecklingsutgifter hädanefter kostnads-
förs löpande och att tidigare aktiverade utgifter tagits bort från balansräkningen 
och därigenom minskat det egna kapitalet. Den ackumulerade effekten uppgår till  
– 3 194 967 kr. 

Den nya principen är också ett led i en anpassning mot redovisning enligt IFRS.

Datum för kommande finansiella rapporter
 » Årsrapport 2012/2013: 2013-11-05.

 » Halvårsrapport Juli-December 2013: 2014-02-18.

 » Bokslutskommuniké 2013/2014: 2014-09-17.

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida på  
utsatta datum enligt ovan. 

Årsstämma
 » Datum för kommande årsstämma: 2013-12-03.

4 www.immunicum.com031-772 81 50 info@immunicum.com



Det gångna året har varit händelserikt och mycket spännande för oss på Immunicum. 
I samband med en övertecknad nyemission i våras genomfördes en framgångsrik list-
ning på NASDAQ OMX First North. Bolaget kunde i och med detta ta in 21,4 MSEK 
och välkomna nästan 900 nya aktieägare till Bolaget. Det stora intresset att teckna 
våra aktier resulterade också i en riktad emission till ett fåtal större investerare om 
totalt ytterligare 8,8 MSEK och vi känner oss nu trygga i att kunna uppnå målen på kort 
sikt och fullfölja pågående och planerade kliniska fas I/II-studier. Den senaste tiden 
har vi också noterat ett ökat intresse för Immunicums aktier på handelsplatsen, vilket 
naturligtvis är glädjande. Allt fler börjar intressera sig för Bolaget och projekten vilket 
bådar gott inför framtiden. 

uppmuntrande kliniska data på 
metastaserande njurcancer
Den pågående studien på patienter med metastaserande njurcancer är en så kallad 
öppen studie, vilket bland annat innebär att vi kontinuerligt tar emot information om 
hur de behandlade patienterna mår. För oss har det varit oerhört spännande och mo-
tiverande att följa utvecklingen. Merparten av patienterna har vi inte följt tillräckligt 
länge ännu för att adekvat kunna uttala oss om eventuell antitumöreffekt och förbätt-
rad överlevnad. Alla patienterna är i livet och enligt information som vi har tidigare 
givit i pressmeddelanden finns det också starka belägg för INTUVAX® förväntade 
verkningsmekanismer. Viktigast av allt är att behandlingen hittills inte har orsakat 
några allvarliga biverkningar, särskilt som existerande godkända behandlingar ofta är 
förknippade med en mängd biverkningar. Vi förväntar oss att slutrapportera studien i 
början av nästa år och har redan nu påbörjat planeringen av en fas II-studie. 

start av studie på primär levercancer

Sommaren 2013 godkände Läkemedelsverket vår ansökan om start av ytterligare en 
klinisk prövning, nu på primär levercancer. Dessa patienter är allvarligt sjuka och även 
om detta innebär en extra utmaning så ser vi fram emot att studera effekterna av 
INTUVAX® även på denna svåra indikation. Levercancer är en relativt ovanlig can-
cerform i västvärlden men väldigt utbredd i framför allt Asien. WHO räknar med att 
levercancer kan bli den mest vanliga cancertypen i världen redan år 2020. 

ny patentansökan ocH 
optimering av den storskaliga 
produktionsprocessen
Under slutet av förra året skickade vi in en ny patentansökan för att skydda processen 
för storskalig produktion av våra vaccinceller. Vid ett godkännande förstärker vi där-
med skyddet för våra produkter fram till 2032. Vårt vaccin är det första i världen som 
baseras på dendritceller från friska blodgivare och med Immunicums egenutvecklade 
produktionsprocess kan vi producera vaccinet storskaligt och mycket mer kostnadsef-
fektivt än konkurrerande cancervacciner.  

VD kommenterar
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ökat fokus på partnerskap

Immunicums strategi är att utlicensiera sina projekt tidigast efter genomförda fas 
II-studier. Vi har noterat att intresset från läkemedelsindustrin för terapeutiska can-
cervacciner har ökat markant den senaste tiden, vilket inte minst märktes på årets 
viktigaste cancerkonferens, ASCO, American Society of Clinical Oncology. Under 
augusti rapporterades tre större cancervaccinaffärer, varav två avsåg projekt i re-
lativt tidig fas. AstraZeneca köpte nyligen upp Amplimmune, som har ett projekt i 
fas I och två projekt i preklink, för omkring 3,2 miljarder kronor och Bayer ingick nyli-
gen ett prekliniskt forskningssamarbete med Compugen i en affär värderad till totalt  
ca 3,5 miljarder kronor.

Citigroups analytiker förutspådde tidigare i år att marknaden för cancerimmuntera-
pier kommer värderas till upp emot 35 miljarder dollar årligen och att 60% av alla 
cancerbehandlingar kommer innehålla någon form av immunterapi inom 10 år, ett sce-
nario som i så fall skulle innebära att Immunicum med sina produkter har positionerat 
sig på ett av världens största och mest spännande läkemedelssegment. 

Jamal El-Mosleh
verkställande direktör

kontakt
Vid frågor kontakta VD Jamal El-Mosleh,

e-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com
telefon: 0703 31 90 51.
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Om Immunicum AB

Immunicum planerar att kontinuerligt genomföra kliniska pröv-
ningar för att validera vaccinets effekt i människa inom olika 
cancerindikationer. Just nu håller en klinisk fas I/II-prövning på 
att avslutas på patienter med metastaserande njurcancer. Bo-
laget har även erhållig godkännande från Läkemedelsverket att 
starta ytterligare en klinisk prövning på primär levercancer med 
förväntad start runt kommande årsskifte. 

Immunicum har idag ett registrerat patent i Sverige och ett i Eu-
ropa där Bolaget valt att gå vidare och validera patentet i totalt 
ytterligare 11 länder. Immunicum har dessutom skickat in sex 
ytterligare patentansökningar som är under granskning. 

aktien

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

Antalet aktier i Bolaget per 30:e juni 2013 uppgår till totalt 13 
775 000 stycken. 

principer för 
bokslutskommunikéns 
upprättande
Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Byte av redovisningsprincip 
Med undantag av det nedan beskrivna principbytet har denna 
delårsrapport och redovisningen för helåret 2012/2013 upprät-
tats i enlighet med samma principer som i den senast avgivna 
årsredovisningen.  Immunicum har ändrat redovisningsprinci-
pen för när utvecklingsutgifter aktiveras. Från och med detta 
räkenskapsår aktiveras utvecklingsutgifter tidigast när ett lä-
kemedelsutvecklingsprojekt befinner sig i FAS III. I föregående 
årsredovisning var principen att aktivera utvecklings och pa-
tentutgifter i tidigare fas. Fortsättningsvis kostnadsförs nämn-
da utgifter i resultaträkningen tills dess att de nya kriterierna för 
aktivering är för handen.

Immunicum utvecklar terapeutiska cancervacciner. Huvudprodukten är baserad på vita 
blodkroppar tagna från friska blodgivare, så kallade allogena dendritceller. Dendritcellens roll 
har befunnits central i alla immunsvar så att dess upptäckare tilldelades Nobelpriset i medicin 
2011. 
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Bytet av redovisningsprincip innebär att tidigare aktiverade ut-
vecklingsutgifter har tagits bort från balansräkningen och att 
det egna kapitalet därmed minskat med motsvarande belopp. 
Därför har det ingående kapitalet för jämförelseåret minskat 
med 1 583 401 kr motsvarande tidigare aktiverade utvecklingsut-
gifter. Jämförelseårets balans- och resultaträkning har räknats 
om i enlighet med den nya principen vilket gett som effekt att 
aktiverade utvecklingsutgifter i balansräkningen minskat med  
1 611 566 kr och att posten/raden övriga externa kostnader i 
resultaträkningen ökat med motsvarande belopp. De statliga 
stöd (intäkter) som Immunicum erhåller för forskning redovi-
sas i resultaträkningen på samma rad som kostnaderna. 

Effekten av principbytet på det ingående kapitalet för jämförel-
seåret framgår av förändring i eget kapital.

förslag till disposition av 
bolagets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktie-
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012-06-30 – 2013-07-01

granskning av revisor

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

certified adviser

G&W Fondkomission AB

läs mer om immunicum på 
www.immunicum.se
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Belopp i sek

juli-dec 
2012

jan-juni 
2013

helår 
2012/2013

helår 
2011/2012

nettoomsättning - - - 5 000

övriga rörelseintäkter - 1 473 1 473 134

- 1 473 1 473 5 134

RöRelsens kostnadeR

övriga externa kostnader -1 325 426 -3 128 272 -4 453 698 -2 701 314

personalkostnader -863 391 -1 637 776 -2 501 167 -1 599 878

avskrivningar materiella

anläggningstillgångar -7 046 -12 862 -19 908 -9 308

Rörelseresultat -2 195 862 -4 777 437 -6 973 299 -4 305 366

Resultat fRån finansiella posteR

ränteintäkter och liknande resultatposter 36 938 81 164 118 102 98 883

räntekostnader och liknande resultat poster -18 122 -14 655 -32 777 -34 408

Resultat efter finansiella poster -2 177 046 -4 710 928 -6 887 974 -4 240 891

Resultat föRe skatt -2 177 046 -4 710 928 -6 887 974 -4 240 891

skatt på periodens resultat - - - -

PERIODENS RESULTAT -2 177 046 -4 710 928 -6 887 974 -4 240 891

Resultaträkning i sammandrag
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Belopp i sek

TIllgåNgar 30-jun 2013 30-jun 2012

ANLäGGNINGSTILLGÅNGAR

MateRiella anläggningstillgångaR

inventarier 95 184 57 206

summa materiella anläggningstillgångar 95 184 57 206

finansiella anläggningstillgångaR

andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000

summa anläggningstillgångar 96 184 58 206

oMsättningstillgångaR

övriga fordringar 859 839 154 761

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 132 376 115 274

summa kortfristiga fordringar 992 215 270 035

kassa och bank 25 607 241 5 750 558

summa omsättningstillgångar 26 599 456 6 020 593

SUMMA TILLGÅNGAR 26 695 640 6 078 799

Balansräkning i sammandrag
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Belopp i sek

EgET KaPITal OCH SKUlDEr 30-jun 2013 30-jun 2012

eget kapital

bundet eget kapital

aktiekapital 688 750 180 725

reservfond - 85 875

summa Bundet eget kapital 688 750 266 600

fRitt eget kapital

överkursfond 42 855 998 16 217 551

balanserat resultat -12 052 661 -7 811 770

periodens resultat -6 887 974 -4 240 891

summa fritt eget kapital 23 915 363 4 164 890

summa eget kapital 24 604 113 4 431 490

långa skuldeR

övriga skulder till kreditinstitut 850 000 850 000

koRtfRistiga skuldeR

leverantörsskulder 387 522 81 496

skatteskulder 12 823 19 774

övriga skulder 144 418 79 055

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 696 764 616 984

summa kostfristiga skulder 1 241 527 797 309

summa skulder 2 091 527 1 647 309

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 695 640 6 078 799

ställda säkerheter inga inga

ansvarsförbindelser inga inga

Balansräkning i sammandrag

1 1 www.immunicum.com031-772 81 50 info@immunicum.com



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 redovisnings-
princip -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 0

årets resultat -4 240 891 -4 240 891

utgående eget kapital justerat i 
enl med ny redovisningprincip 180 725 85 875 16 217 551 -7 811 770 -4 240 891 4 431 490

aktiekapital reservfond Överkursfond
Balanserat 
resultat årets resultat Totalt

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 0

nyemission* 188 750 26 871 847 27 060 597

överföring av föregående års 
resultat -4 240 891 4 240 891 0

periodens resultat -6 887 974 -6 887 974

EGET KAPITAL 
2013-06-30 688 750 0 42 855 998 -12 052 661 -6 887 974 24 604 113

Förändring i eget kapital

* Under 2012/2013 uppgick kostnader direkt hänförliga till emis-
sionen till 3 391 403 kr. Dessa redovisas i eget kapital som ett 
avdrag efter emissionslikviden.
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Belopp i sek

den löpande veRksaMheten helår 2012/2013 helår 2011/2012

rörelseresultat före finansiella poster -6 973 299 -4 305 366

avskrivningar 19 908 9 308

erhållen ränta 118 102 98 883

erlagd ränta -32 777 -34 408

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet -6 868 066 -4 231 583

föRändRingaR i RöRelsekapitalet

ökning/minskning kundfordringar - -

ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -722 180 65 975

ökning/minskning av leverantörsskulder 306 025 -799 414

ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 138 193 119 954

förändring i rörelsekapitalet -277 962 -613 485

kassaflöde från den löpande verksamheten -7 146 028 -4 845 068

investeRingsveRksaMheten

förvärv av immateriella tillgångar - -

förvärv av materiella tillgångar -57 886 -57 579

placering i övriga finansiella anläggningstillgångar - -

kassaflöde från investeringsverksamheten -57 886 -57 579

finansieRingsveRksaMheten

nyemission 27 060 597 6 336 000

upptagna lån - -

kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 060 597 6 336 000

årets kassaflöde 19 856 683 1 433 353

likvida medel vid periodens början 5 750 558 4 317 205

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 25 607 241 5 750 558

Kassaflödesanalys i sammandrag
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Avlämnande av 
bokslutskommuniké
10:e september 2013. 

immunicum aB (puBl)
Styrelsen

Agneta Edberg  Ordförande

Per-Olof Gunnesson Ledamot

Bengt Furberg  Ledamot

Alex Karlsson-Parra Ledamot

Bengt Andersson  Ledamot

Martin Lindström  Ledamot

För ytterligare information kontakta: 

Jamal El-Mosleh  VD

Adress   Stena Center 1, 412 92, Göteborg
Telefon   031-772 81 50
Mail   info@immunicum.com
Hemsida   www.immunicum.se
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kontor
stena Center 1

holtermansgatan 1

412 92 göteborg

kontakt
031-772 81 50

info@immunicum.com

www.immunicum.se


