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Sammanfattning av 
delårsrapport (nio månader)
JULI 2013 – MARS 2014 JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD 2012/2013
RESULTAT

Resultatet för perioden 1 juli 2013 – 31 mars 2014 uppgick till -10 599 tkr jäm-
fört med -4 162  tkr under samma period 2012/13. Resultatet per aktie uppgick till  
-0,77 kr (-0,30 kr).

Den ökade förlusten beror på högre kostnader för kraftigt ökad klinisk prövningsverk-
samhet samt högre personalkostnader (fler anställda). Kostnadsutvecklingen har följt 
den av bolaget uppgjorda budgeten för perioden.

Rörelseintäkterna för perioden, 560 tkr, är hänförliga till utvecklingsbidrag från vinnova.

TILLGÅNGAR,  EGET KAPITAL OCH SKULDER

 » Bolagets likvida medel uppgick 31 mars 2014 till 16 962 tkr jämfört med 1 609 tkr vid 
samma datum ett år tidigare.

 » Det egna kapitalet uppgick 31 mars 2014 till 14 005 tkr.

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2012/13.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER (FÖR PERIODEN EFTER 
PUBLICERING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2012/2013)

 » Vid årsstämman den 3 december utsågs Sven Andréasson 
till ny styrelseledamot i Immunicum.

 » Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att 
vid ett eller flera tillfällen, fram till nästa årsstämma, fat-
ta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och 
konvertibler mot kontant betalning eller betalning genom 
kvittning eller apportegendom. Styrelsen får vid beslut om 
nyemission avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

 » 5 december rapporterade Immunicum positiva överlev-
nadsdata från den kliniska fas I/II-prövningen på metast-
aserande njurcancer. 

 » 6 mars 2014 publicerades lovande data för Immunicums 
cd70-teknologi för adoptiv immunterapi. Resultaten indike-
rar en robust metod att expandera tumörspecifika T-celler 
med förbättrad kvalitet i jämförelse med etablerade expan-
sionsprotokoll. 

 » 27 mars 2014 blev Immunicums abstract “Intratumoral vac-
cination with activated allogeneic dendritic cells in patients 
with newly diagnosed metastatic renal cell carcinoma 
(mRCC)”, godkänt för presentation på det årliga American 
Society of Clinical Oncology (asco)-mötet i Chicago. 

 » 31 mars 2014 slutrapporterade Immunicum till Läkemedelsver-
ket positiva fas I/II-data för intuvax® vid behandling av mRCC.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
2 april 2014 genomförde Immunicum en riktad nyemission av 
3 500 000 aktier till en emissionskurs om 16,00 sek, vilket tillfört 
Bolaget 56 miljoner sek före emissionskostnader. Styrelsen i 
Immunicum beslutade samtidigt om en företrädesemission om 
högst ca 44 miljoner sek som i sin helhet är garanterad av ett 
garantikonsortium.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER
Bokslutskommuniké 2013/2014: 2014-09-27

PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall 
det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning 
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräk-
ningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

CERTIFIED ADVISER
Immunicums Certified Adviser på nasdaq omx First North är 
Redeye AB.
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VD har ordet
Vi driver verksamheten enligt plan. I slu-
tet av mars lämnade vi in en slutrapport 
till Läkemedelsverket med data från fas 
I/II-studien på patienter med metast-
aserande njurcancer. Vi kunde också 
meddela att ett abstract med data från 
den kliniska studien har blivit godkänt 
för presentation på en av de mest be-
tydelsefulla konferenserna om cancer-
forskning i världen, det årliga ASCO-mö-
tet. Detta är en mycket fin fjäder i hatten 

för oss och visar på den höga graden av 
vetenskapligt intresse som våra klinis-
ka data genererar. Därtill ger det oss 
mycket goda möjligheter att visa upp 
vår teknologi för olika intressenter 
världen över.

Den 14:e maj, eller strax därefter, 
kommer man på ASCOs hemsida 
att kunna ta del av alla abstract 
som har skickats in och accepterats. 
Dessutom avser vi att följa upp de 
åtta patienter som ännu är i livet för 
att kunna ge en uppdatering av de 
data som tidigare har offentlig-
gjorts.

Vi är i slutfasen av planeringen av den 
uppföljande fas II-studien på patienter 
med metastaserande njurcancer. 
Studien är fullt finansierad genom den 
nyligen genomförda riktade emissionen 
på 56 msek före emissionskostnader. 
Denna kommer att kompletteras med en 
fullt garanterad företrädesemission om 
ca 44 msek. Den riktade emissionen gav 
oss möjlighet att stärka ägarbasen med 
några större kapitalstarka placerare, 
vilket vi är mycket glada över.

Som tidigare har nämnts så utvärderar 
vi också ett par samarbetsförslag för 
potentiella nya projekt, något vi kanske 
får anledning att återkomma till. Vårt 
huvudsakliga fokus den närmsta tiden 
är den planerade fas II-studien samt att 
fullfölja den pågående studien på pa-
tienter med primär levercancer med pla-
nen att under året samla tillräckligt med 
relevant data från levercancerstudien för 
att kunna ge marknaden en statusupp-
datering. 

I maj 2014 
Jamal El-Mosleh



Immunicum® i korthet
AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI
Immunicums affärsidé är att avancera terapeutiska cancervacciner genom kliniska 
fas  II-studier och sedan licensiera produktkandidaterna till större läkemedelsföretag 
som utvecklar immunterapier mot cancer. Ett licensavtal kan även slutas i tidigare 
fas. Eftersom Immunicums vacciner bygger på plattformsteknologier kan företaget 
utveckla vacciner mot många olika typer av cancerindikationer. Licensieringsavtalen 
förväntas, förutom royalty, generera förskottsbetalningar såväl som större belopp för 
varje milstolpe som nås, vilket kommer att ge Bolaget möjlighet att utveckla vacciner 
för nya indikationer.

HISTORIK
Immunicum är ett biomedicinskt företag som utvecklar tera-
peutiska cancervacciner baserade på två olika plattformstek-
nologier, combig och cd70. Företaget grundades 2002 som en 
avknoppning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg. Dess grundare, tre forskare: Alex Karlsson-Parra, Bengt 
Andersson och AnnaCarin Wallgren, hade varit verksamma 
inom området immunologi under många år och studerat pro-
cessen för hur kroppen stöter bort ett transplanterat organ. 
Grundtanken var först att försöka hämma denna rejektionspro-
cess man insåg att den istället kunde utnyttjas för att lära krop-
pen att även stöta bort skadliga substanser, som till exempel 
cancerceller. Det visade sig nämligen att den främsta orsaken 
bakom rejektion av transplanterade organ är de medföljande 
vita blodkropparna från donatorn, allogena dendritceller, vilka 
man alltså utnyttjade som immunförstärkare och för att skapa 
cancervacciner.

Grundarna bestämde sig för att patentera sin upptäckt och bild-
ade därför ett aktiebolag i vilket man kunde sälja aktier för att 
finansiera en patentansökan. De nästkommande fem åren be-
drevs flera provrörs- och djurförsök som bekräftade verknings-
mekanismen och flera publikationer i vetenskapliga tidskrifter 
gjordes. Under 2007 och 2008 strukturerades Bolaget om med 
ny ledning, nya styrelsemedlemmar och ett vetenskapligt råd 
och sedan dess har ett flertal viktiga milstolpar nåtts. Immu-
nicums projektportfölj består av fyra olika projekt, varav två i 
klinik, som skyddas av ett svenskt patent, ett europeiskt patent, 
ett amerikanskt patent och fem pågående patentansökningar.
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Immunicum har fyra pågående projekt med starkt fokus på 
de tre som baseras på den prioriterade combig-plattformen, 
vilken används för att utveckla vaccinerna intuvax® och 
subcuvax®. 

INTUVAX®-RCC
31 mars 2014 slutrapporterades en klinisk 
fas I/II-studie på 12 stycken patienter 
med metastaserande njurcancer (Renal 
Cell Carcinoma – RCC). Studien påbör-
jades i februari 2012 och den sista pa-
tienten behandlades i augusti 2013. Inga 
vaccin-relaterade allvarliga biverkningar 
har noterats och rapporten presenterar 
en hittills uppnådd medianöverlevnad 
för patienter med dålig prognos som 
klart överstiger den förväntade medianö-
verlevnaden som gäller för etablerade 
läkemedel som dessutom ofta förknip-
pas med allvarliga biverkningar. Data 
visar också på tydliga tecken på tumör-
specifik immunaktivering. 27 mars 2014 
meddelade Immunicum att Bolaget har 
fått ett abstract med titeln “Intratumo-

ral vaccination with activated allogeneic 
dendritic cells in patients with newly di-
agnosed metastatic renal cell carcinoma 
(mRCC)”, innehållandes data från den 
nyligen avslutade fas I/II-studien, god-
känt för presentation på en av världens 
mest betydelsefulla cancerkonferens 
asco (American Society of Clinical On-
cology) ) i månadsskiftet maj/juni. Im-
municum är i slutfasen av planeringen 
av kommande fas II studie som förväntas 
starta senare i år. 
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INTUVAX®-HCC
Under juli 2013 erhöll Immunicum 
godkännande att starta en klinisk fas 
I/II-studie på patienter med primär le-
vercancer (Hepatocellular Carcinoma 
– HCC) och den första patienten be-
handlades i oktober 2013. Studien ska 
inkludera tolv patienter och genomförs 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg. Primärt syfte är att undersöka 
om intuvax® är säkert men även immu-
nologisk respons och eventuell förlängd 
överlevnad kommer att utvärderas. Le-
vercancer är en relativt aggressiv typ 
av cancer, men Immunicum hoppas att 
intuvax® ska kunna erbjuda en effektiv 
och säker behandling för patienter med 
denna indikation. Den sista patienten 
väntas få sin behandling under nästa år.
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SUBCUVAX®
Subcuvax® har utvärderats i prekliniska 
studier med lovande resultat. De inle-
dande studierna utfördes in vitro (i prov-
rör) med allogena dendritceller och lade 
grunden för Immunicums första paten-
tansökan 2002. Efter de framgångsrika 
studierna in vitro gick Immunicum vidare 
till studier i djurmodeller. Djurförsöken 
av subcuvax® har utvärderats med lo-
vande resultat och Immunicum söker nu 
en samarbetspartner som kan bidra med 
lämpligt GMP-framställt tumörantigen.

CD70
Immunicums cd70-plattform gäller för 
adoptiv immunterapi vilket är en be-
handlingsstrategi där patientens T-cel-
ler isoleras och i vissa fall genetiskt 
manipuleras till att specifikt känna igen 
cancerceller. För att få till ett tillräck-
ligt antal tumörspecifika T-celler krävs 
dessutom en expansionsperiod i prov-
röret innan cellerna injiceras tillbaka till 
patienten. Det finns för närvarande två 

etablerade expansionsmetoder, ”rapid 
expansion protocol” och ”bead expansi-
on protocol”.

Bolaget har tidigare genomfört flera 
lyckade in vitro försök med cd70. Idag 
sker utvecklingen av cd70-konceptet i 
samarbete med professor Magnus Es-
sands forskargrupp vid institutionen för 
Immunologi, Genetik och Patologi, Rud-
becklaboratoriet, Uppsala Universitet, 
som bland annat har slutfört lyckade 
djurförsök med cd70. Där sågs en signi-
fikant tillväxthämning av tumörväxt och 
signifikant längre överlevnad kunde no-
teras hos tumörbärande “nakna” möss 
som behandlats med cd70 expanderade 
humana T-celler jämfört med kontroll-
gruppen som inte hade fått denna be-
handling.

I en publikation med titeln Allogeneic 
lymphocyte-licensed DCs expand T-cells 
with improved anti-tumor activity and re-

sistance to oxidative stress and immunos-
uppressive factors som publicerades 
6 mars 2014 i den amerikanska tidskrif-
ten Molecular Therapy Methods & Clinical 
Development (utges av Nature Publish-
ing Group i samarbete med American 
Society of Gene & Cell Therapy) har Pro-
fessor Essands forskargrupp jämfört Im-
municums patentansökta expansions-
protokoll som benämns cd70-cd3 med 
etablerade expansionsprotokoll. 

Artikeln beskriver att T-celler som ex-
panderats med Immunicums protokoll, 
jämfört med etablerade protokoll, upp-
visar en bättre överlevnadsförmåga, 
bättre förmåga att döda tumörceller i 
provröret, samt bättre förmåga att på 
nytt börja expandera vid kontakt med 
tumörceller när cellerna utsatts för im-
munhämmande faktorer som speglar 
den ”fientliga” tumörmiljön.
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PATENT
Immunicums patentportfölj består av totalt sex patentfamiljer, som täcker produk-
tionsprocessen och Bolagets två teknikplattformar. Bland annat har Bolaget ansökt om 
skydd för en process för storskalig produktion av vaccinceller.

BOLAGSMÅL
Bolagets mål är att erbjuda cancerpatienter behandlingsalternativ som förbättrar 
överlevnad och livskvalitet. Eftersom Immunicums vacciner bygger på plattformstek-
nologier kan Bolaget utveckla vacciner mot många olika cancertyper. Utöver royalty 
förväntas framtida licensieringsavtal generera såväl avsevärda engångsbetalningar 
som större belopp för varje milstolpe som nås, vilket kommer att ge Bolaget möjlighet 
att validera vaccinens effekt i ytterligare indikationer.

Immunicum har satt upp följande tre huvudmål för 2014:

Lämna in slutrapport till Läkemedelsverket för den kliniska fas I/II-
studien på njurcancer (uppnått).

Starta en fas II-studie på patienter med metastaserande njurcancer.

Offentliggöra studiedata från minst sex patienter i fas I/II-studien på 
primär levercancer.

1

2

3

ORGANISATION
Immunicum har valt att driva bolaget med ett begränsat antal anställda kompletterat 
med rekryterade konsulter för att kunna hålla en hög flexibilitet och kostnadseffekti-
vitet. Idag har företaget fyra heltidsanställda och två deltidsanställda. 
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Belopp i kr
juli 2013 -  
mars 2014

juli 2012 -  
mars 2013

juli 2012 -  
juni 2013

juli 2011 -  
juni 2012

Nettoomsättning - - - 5 000

Övriga rörelseintäkter 560 000 1 459 1 473 134

560 000 1 459 1 473 5 134

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -8 404 919 -2 615 674 -4 453 698 -2 701 314

Personalkostnader -2 935 914 -1 552 416 -2 501 167 -1 599 878

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -24 746 -13 477 -19 908 -9 308

Övriga rörelsekostnader -5 089 -256 - -

Rörelseresultat -10 810 668 -4 180 364 -6 973 299 -4 305 366

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 225 670 37 030 118 102 98 883

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 104 -19 142 -32 777 -34 408

Resultat efter finansiella poster -10 599 102 -4 162 476 -6 887 974 -4 240 891

RESULTAT FÖRE SKATT -10 599 102 -4 162 476 -6 887 974 -4 240 891

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT - - - -

PERIODENS RESULTAT -10 599 102 -4 162 476 -6 887 974 -4 240 891

Resultaträkning
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Belopp i kr 31 mars 2014 31 mars 2013 30 juni 2013 30 juni 2012

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 348 914 101 615 95 184 57 206

348 914 101 615 95 184 57 206

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000

Summa anläggningstillgångar 349 914 102 615 96 184 58 206

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 795 211 306 280 859 839 154 761

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 444 345 56 578 132 376 115 274

1 239 556 362 858 992 215 270 035

Kassa och bank 16 962 103 1 609 159 25 607 241 5 750 558

Summa omsättningstillgångar 18 201 659 1 972 017 26 599 456 6 020 593

SUMMA TILLGÅNGAR 18 551 573 2 074 632 26 695 640 6 078 799

Balansräkning
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Belopp i kr 31 mars 2014 31 mars 2013 30 juni 2013 30 juni 2012

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (13 775 000 aktier) 688 750 500 000 688 750 180 725

Reservfond - - - 85 875

688 750 500 000 688 750 266 600

Fritt eget kapital

Överkursfond 42 855 998 16 236 151 42 855 998 16 217 551

Balanserat resultat -18 940 635 -12 052 661 -12 052 661 -7 811 770

Periodens resultat -10 599 102 -4 162 476 -6 887 974 -4 240 891

13 316 261 21 014 23 915 363 4 164 890

Summa eget kapital 14 005 011 521 014 24 604 113 4 431 490

LÅNGFRISTIGA SKULDER

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

850 000 850 000 850 000 850 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 2 566 895 556 123 387 522 81 497

Övriga skulder 460 997 122 651 157 241 98 829

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 668 670 24 844 696 764 616 983

3 696 562 703 618 1 241 527 797 309

Summa skulder 4 546 562 1 553 618 2 091 527 1 647 309

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 551 573 2 074 632 26 695 640 6 078 799

Balansräkning
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Belopp i kr aktiekapital reservfond
överkurs- 

fond
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 redovisningsprincip -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 REDOVISNINGPRINCIP 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
Överföring av föregående års resultat -6 887 974 6 887 974
Periodens resultat -10 599 102 -10 599 102

EGET KAPITAL 2014-03-31 688 750 - 42 855 998 -18 940 635 -10 599 102 14 005 011

Förändringar eget kapital 
i sammandrag

* Under 2012/2013 uppgick utgifter direkt hänförliga till nyemission till 3 391 403 kr. Dessa redovisas i eget 
kapital som ett avdrag efter emissionslikviden.
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Kassaflödesanalys i sammandrag

 
juli 2013 - 
mars 2014

juli 2012 - 
mars 2013

juli 2012 -  
juni 2013

juli 2011 -  
juni2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Belopp i kr

 
Rörelseresultat före finansiella poster -10 810 668 -4 180 364 -6 973 299 -4 305 366
Avskrivningar 24 746 13 477 19 908 9 308

Erhållen ränta 225 670 37 030 118 102 98 883
Erlagd ränta -14 104 -19 142 -32 777 -34 408

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapitalet

-10 574 356 -4 148 999 -6 868 066 -4 231 583

Ökning/minskning av övriga  
kortfristiga fordringar -247 341 -92 823 -722 180 65 975
Ökning/minskning av leverantörsskulder 2 179 373 474 626 306 025 -799 414
Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder 275 662 -568 317 138 193 119 954

Förändring i rörelsekapitalet 2 207 694 -186 514 -277 962 -613 485

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 366 662 -4 335 513 -7 146 028 -4 845 068

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Belopp i kr

Förvärv av materiella tillgångar -278 476 -57 886 -57 886 -57 579

Kassaflöde från investeringsverksamheten -278 476 -57 886 -57 886 -57 579

 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
Belopp i kr

Nyemission - 252 000* 27 060 597 6 336 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 252 000 27 060 597 6 336 000

 
Kassaflöde för perioden -8 645 138 -4 141 399 19 856 683 1 433 353
Likvida medel vid periodens början 25 607 241 5 750 558 5 750 558 4 317 205

Likvida medel vid periodens slut 16 962 103 1 609 159 25 607 241 5 750 558

* optionsprogram

INDIREKT METOD
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REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV FINANSIELL 
DELÅRSINFORMATION I SAMMANDRAG (DELÅRSRAPPORT) UPPRÄTTAD 
I ENLIGHET MED 9 KAP. ÅRSREDOVISNINGSLAGEN.

INLEDNING

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Immunicum AB (publ) 
för perioden 1 juli 2013 till 31 mars 2014. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation 
i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slut-
sats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Re-
view Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation 
utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovis-
ningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga gransk-
ningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en över-
siktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om 
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständighet-
er som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprät-
tad i enlighet med årsredovisningslagen/BFNAR 2007:1.

Göteborg den 6 maj 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Gunnar Källhed
A U K TO R I S E R A D  R E V I S O R

Bengt Kron
A U K TO R I S E R A D  R E V I S O R

D E L Å R S R A P P O R T  Q I - Q I I I  1 3 / 1 4

1 5 www.immunicum.com031-41 50 52 info@immunicum.com



DESIGN:  CATINOKONTOR
Grafiska vägen 2

412 63, Göteborg

KONTAKT
031-41 50 52

info@immunicum.com

www.immunicum.com


