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Affärsidé och strategi
Immunicum är ett biomedicinskt företag som utvecklar 
cancerimmunterapier baserade på tre olika patenterade 
plattformsteknologier, COMBIG, CD70 och Ad5PTDf35 
adenovirusvektor. Immunicum har sex pågående projekt 
med starkt fokus på de tre kliniska projekt som baseras 
på den prioriterade COMBIG-plattformen, vilken används 
för att utveckla cancerimmunaktiveraren INTUVAX® och 
SUBCUVAX®.

Immunicums affärsidé är att utveckla immunbaserade 
cancerbehandlingar baserat på den teknologi som bola-
get har utvecklat know-how kring och innehar immateri-
ella rättigheter till.

Bolaget bedriver utveckling av immunbaserade can-
cerbehandlingar främst genom att genomföra ett antal 
kliniska studier och därmed fastställa produktkandidater-
nas terapeutiska potential och säkerhet. Strategin för att 
realisera de värden som denna utvecklingsplan genererar 
bygger på att bolaget kommer att söka samarbetsavtal 
med, eller licensiera ut produktkandidaterna till, större 
läkemedels- eller bioteknikföretag som utvecklar och 
kommersialiserar immunterapier mot cancer för att av-
lasta utvecklingskostnaderna och generera intäkter innan 
terapierna når ut på marknaderna. 

Eftersom Immunicums framtida produkter bygger på 
plattformsteknologier så kan behandlingar utvecklas för 
många olika cancertyper.

Immunicum fokuserar på att skapa värdeskapande kli-
niska och prekliniska data från sina projekt och på så sätt 
bygga ett värde och förse bolaget med ett brett utbud av 
utvecklingsmöjligheter.

Historik
Företaget grundades 2002 som en avknoppning från 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Bolagets 
grundare, forskarna Alex Karlsson-Parra, bolagets Chief 
Scientific Officer, Bengt Andersson och AnnaCarin 
Wallgren, hade varit verksamma inom det immunolo-
giska forskningsfältet under många år och bland annat 
studerat processen för hur kroppen stöter bort ett trans-
planterat organ. Grundtanken var först att försöka hämma 
denna avstötningsprocess när man insåg att den även 
kunde utnyttjas för att lära kroppen att stöta bort egna 
tumöromvandlade celler. Eftersom det visat sig att den 
främsta orsaken till avstötning av transplanterade organ 
är de medföljande vita blodkropparna från donatorn, 
allogena dendritceller, ville forskarna utnyttja dessa celler 
som cancerimmunaktiverare.

Bolagets grundare bestämde sig för att utveckla cancer-
behandlingar baserade på sin upptäckt och bildade där-
för ett aktiebolag och ansökte om bolagets första patent. 
De följande fem åren bedrevs flera laboratorieförsök som 
bekräftade verkningsmekanismen och man publicerade 
ett flertal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Under 2007 
och 2008 strukturerades bolaget om med ny ledning, 
nya styrelseledamöter och ett vetenskapligt råd. Sedan 
dess har ett flertal viktiga milstolpar nåtts. Immunicums 
projektportfölj består idag av sex olika projekt, varav tre i 
klinik. 

Teknologierna skyddas av ett antal godkända patent och 
ett flertal patentansökningar i sju patentfamiljer.

Immunicum i korthet
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Milstolpar

2008

 » Immunicum genomför 
nyemission    

Cirka 5 MSEK

 » Forskningsanslag beviljas

 » Vetenskapligt råd etableras

 » Seger i Venture Cup

 » Planen för klinisk prövning av 
SUBCUVAX® avbryts eftersom 
produktionsfaciliteten inte höll 
den standard som krävdes

2009

 » CD70-cancer utvecklas och 
patentansökan lämnas in

 » COMBIG-plattformen utveck-
las och framgångsrika studier 
in vitro fullföljs

2010

 » Immunicum genomför 
nyemission

6 MSEK

 » Större anslag från VINNOVA 
beviljas

Cirka 3,5 MSEK

 » Patentansökan för COMBIG 
lämnas in

 » Framgångsrikt koncepttest 
med INTUVAX® med råtta 
genomförs

 » Professor Rolf Kiessling blir 
medlem i vetenskapliga 
rådet och Agneta Edberg 
tillträder som bolagets 
styrelseordförande

2011

 » Framgångsrik toxicitetsstudie 
och biodistributionsstudie av 
INTUVAX® genomförs

 » Läkemedelsverket ger klar-
tecken för kliniska studier 
vid behandling av njurcancer 
(RCC)

 » EPO (European Patent Office) 
beviljar patentskydd för 
COMBIG-plattformen

 » CD70-Viral och AntiCD3 ut-
vecklas och patentansökningar 
lämnas in

2012

 » Immunicum genomför 
nyemission

Cirka 6,3 MSEK

 » Klinisk fas I/II-studie vid be-
handling av RCC inleds

2013

 » Immunicum genomför 
nyemission

Cirka 30,2 MSEK

 » Immunicum listas på First 
North

 » Immunicum erhåller godkän-
nande att starta en klinisk fas 
I/II-studie vid behandling av 
HCC

 » Den sista patienten i den på-
gående kliniska fas I/II-studien 
vid behandling av RCC erhåller 
sin avslutande dos

 » Immunicum®, SUBCUVAX® och 
INTUVAX® erhåller varumärkes-
skydd i Europa

 » Immunicum erhåller ett bidrag 
från VINNOVA för optimering 
av produktionsprocessen

Cirka 0,47 MSEK

 » Klinisk fas I/II-studie vid be-
handling av HCC inleds

 » U.S. Patent and Trademark 
Office (USPTO) beviljar patent 
för COMBIG-plattformen

 » Immunicum presenterar lovan-
de överlevnadsdata från RCC 
fas I/II-studien på Informas Im-
munterapikonferens I Bryssel
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2014

 » Immunicum publicerar lovan-
de data för CD70

 » Immunicum slutrapporterar 
positiva fas I/II-data på RCC

 » Immunicum presenterar data 
från fas I/II-studien på RCC vid 
ASCO-konferensen i Chicago

 » Immunicum genomför riktad 
nyemission

Cirka 56 MSEK

 » Immunicum genomför företrä-
desemission som övertecknas

Cirka 44 MSEK

 » Immunicums forskningschef, 
Alex Karlsson-Parra, tilldelas 
årets Athena-pris, sjukvårdens 
största pris för framstående 
insatser inom klinisk forskning

 » USPTO meddelade sin avsikt 
att bevilja Immunicums 
patentansökningar avseende 
genetiskt modifierad adenovi-
rus-vektor och sätt att aktivera 
vaccinceller

 » EPO meddelade sin avsikt att 
bevilja Immunicums patentan-
sökan avseende produktions-
metoden för bolagets terapeu-
tiska cancerimmunaktiverare

2015

 » Första patienten mottar 
behandling i fas II-studien 
av INTUVAX® på patien-
ter med spridd njurcancer 
(MERECAstudien)

 » Immunicum presenterar fort-
satt förbättrade fas I/II över-
levnadsdata för INTUVAX®-be-
handlade njurcancerpatienter

 » Immunicum presenterar 
uppdaterad säkerhets- och 
överlevnadsdata i fas I/II-stu-
die för INTUVAX®-behandlade 
levercancerpatienter (HCC)

 » Immunicum levererar ge-
netiskt modifierad adeno-
virusvektor till amerikanska 
Frederick National Laboratory 
for Cancer Research (FNLCR)

 » Teknologin bakom INTUVAX® 
presenteras på en konferens 
på Karolinska Universitets-
sjukhuset tillsammans med 
världsledande forskare inom 
immunologi

 » Immunicum levererar 
Ad5PTDf35 adenovirus-tek-
nologi till Rutgers Cancer 
Institute i USA

 » Immunicum och Karolinska 
Universitetssjukhuset lämnar 
in gemensam ansökan till Lä-
kemedelsverket om att inleda 
en fas I/II-studie av INTUVAX® 
för GIST-patienter

 » EPO meddelar sin avsikt att 
bevilja Immunicums patentan-
sökan avseende INTUVAX®

 » Immunicum presenterar fort-
satt förbättrade fas I/II över-
levnadsdata för INTUVAX®-be-
handlade njurcancerpatienter

 » Japanska patentmyndigheten 
(JPO) meddelar sin avsikt att 
bevilja Immunicums patentan-
sökan avseende INTUVAX®

 » Immunicum rapporterar upp-
daterade data från fas I/II-stu-
die för INTUVAX®-behandlade 
levercancerpatienter

 » Läkemedelsverket och Etik-
prövningsnämnden godkänner 
förlängning av fas I/II-studie 
vid behandling av sex nya 
levercancerpatienter med 
INTUVAX®

6 Å R S R E D O V I S N I N G ,  J U L I - D E C E M B E R ,  2 0 1 6



2016 

 » Immunicum slutför viktig an-
passning av tillverkningspro-
cessen för INTUVAX® som gör 
att produkten kan användas 
direkt på sjukhus utan bered-
ning på lokala apotek

 » Immunicum lämnar status-
uppdatering från den pågåen-
de fas II MERECA-studien

 » Produktionsöverföring sker till 
den GMP-certifierade produk-
tionsenheten Eufets GmbH i 
Tyskland

 » Immunicum presenterar upp-
daterad immunologiska data 
från första delen av HCC-stu-
dien som visar att ökning av 
tumörspecifika T-celler i blodet 
tycks korrelera med förbättrad 
överlevnad

 » Immunicums aktie börjar 
handlas i segmentet First 
North Premier

 » Immunicum genomför företrä-
desemission som fulltecknas

Cirka 128 MSEK

 » Immunicum anställer Peter 
Suenaert, M.D., Ph.D. som Chief 
Medical Officer

 » Immunicum får tillkännagiv-
ande om patentgodkännande 
från det kinesiska och det 
amerikanska patent- och 
registreringsverket

 » Immunicum presenterar fort-
satt förbättrade fas I/II över-
levnadsdata för INTUVAX®-be-
handlade njurcancerpatienter 
(mRCC) jämfört med kliniska 
data från tidigare studier

 » Immunicum utnämner Carlos 
de Sousa, M.D., M.B.A., till verk-
ställande direktör

 » Årsstämman beslutar om be-
myndigande för styrelsen att 
besluta om riktad nyemission 
eller företrädesemission av 
maximalt 5 040 000 aktier

 » Immunicum presenterar 
uppdaterad data från HCC 
fas I/II studien på SITC-mötet 
(“Society for Immunotherapy 
of Cancer conference”). De kli-
niska data visar ett ökat antal 
av cirkulerande tumörspecifika 
CD8+ T celler som verkar kor-
relera med förlängd överlev-
nad. Dessutom så presenterar 
bolaget att de sex återstående 
patienterna I HCC fas I/II stu-
dien har behandlats.

 » Immunicum presenterar att 
den amerikanska läkemedel-
smyndigheten (FDA) har gett 
klartecken för INTUVAX och 
utökandet av MERECA-studien 
i USA

 » Immunicum presenterar att 
franska läkemedelsverket 
(ANSM) har godkänt Bolagets 
kliniska prövningsansökan för 
INTUVAX. Bolaget kan därmed 
inkludera patienter i Frankrike 
i sin pågående fas II-studie 
– MERECA
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I projektet INTUVAX® - RCC genomförs en öppen fas 
II-studie (MERECA-studien), som omfattar nydiagnostise-
rade patienter med metastaserad njurcancer.

I projektet INTUVAX® - HCC genomförs en fas I/II-stu-
die för behandling av patienter med avancerad primär 
levercancer.

I projektet INTUVAX® - GIST genomförs en klinisk fas I/
II-studie med INTUVAX® för behandling av patienter med 
obotlig gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

Bolaget genomför även prekliniska studier med 
Ad5PTDf35-vektorn för utveckling av SUBCUVAX® vilket 

pågår i samarbete med Uppsala universitet och professor 
Magnus Essand.

Professor Essands grupp har också inlett en klinisk 
fas I / II-studie med den onkolytiska varianten av 
Ad5PTDf35-vektorn, för behandling av neuroendokrina 
tumörer. Immunicum äger inte rättigheterna till denna 
indikation, men till alla efterföljande indikationer.

Immunicums CD70-plattform gäller för adaptiv immun-
terapi vilket är en behandlingsstrategi där patientens 
T-celler isoleras och i vissa fall genetiskt manipuleras till 
att specifikt känna igen cancerceller. En mer detaljerad 
beskrivning av Immunicums projektportfölj följer nedan.

Projektportfölj
 » Immunicum har sex pågående projekt med starkt fokus 

på de tre kliniska projekt som baseras på den prioriterade 
COMBIG-plattformen, vilken används för att utveckla 
cancerimmunaktiverarna INTUVAX® och SUBCUVAX® .

COMBIG

INTUVAX®-RCC

INTUVAX®-HCC

INTUVAX®-GIST

SUBCUVAX®

Preclinical Phase I Phase II Phase III

CD70

CD-101

Ad5PTDf35 - Adenovirus vector

AD-101
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INTUVAX® – RCC
Den 31 mars 2014 slutrapporterades en klinisk fas I/II-stu-
die vid behandling av tolv patienter med metastaserande 
njurcancer (Renal Cell Carcinoma – RCC). Studien påbör-
jades i februari 2012 och den sista patienten behandlades 
i augusti 2013. Inga vaccin-relaterade allvarliga biverk-
ningar har noterats och rapporten presenterade en hittills 
uppnådd medianöverlevnad för patienter med dålig 
prognos som överstiger den förväntade medianöverlevna-
den som gäller för etablerade läkemedel, som dessutom 
ofta förknippas med besvärliga biverkningar. 

Data visar också på tydliga tecken på tumörspecifik 
immunaktivering. En presentation med titeln “Intratumo-
ral vaccination with activated allogeneic dendritic cells 
in patients with newly diagnosed metastatic renal cell 
carcinoma (mRCC)”, med data från fas I/II-studien, presen-
terades på en av världens mest betydelsefulla konferenser 
för klinisk cancerforskning, ASCO (American Society of 
Clinical Oncology), som pågick mellan den 30 maj och 
3 juni 2014. Uppdaterade överlevnadsdata per septem-
ber 2016 från fas I/II-studien som slutrapporterades den 
31 mars 2014 visade att fem av elva utvärderingsbara 
patienter fortfarande var vid liv. Medianöverlevnaden för 
hela patientgruppen var vid den tidpunkten 40 månader 
att jämföra med förväntad medianöverlevnad på 15,2 må-
nader baserad på historisk data från nydiagnostiserade 
patienter som behandlats med tyrosinkinashämmaren 
Sutent (sunitinib). För gruppen patienter med prognosen 
hög risk (sex patienter) var medianöverlevnaden 32 måna-
der mot förväntade nio månader och för patienter med 
prognosen intermediär risk (fem patienter) var medianö-
verlevnaden 45 månader mot förväntade 26 månader.

Immunicum genomför för närvarande en internatio-
nell, undersökande, randomiserad, kontrollerad, öppen 
fas II-studie (MERECA-studien), med målsättningen 
att omfatta totalt 90 nydiagnostiserade patienter med 
metastaserad njurcancer. Sextio patienter kommer att 
erhålla behandling med INTUVAX® i kombination med 
efterföljande nefrektomi (kirurgisk borttagande av den 
tumördrabbade njuren), samt standardbehandlingen 
med tyrosinkinashämmaren Sutent (sunitinib). Trettio 
patienter i kontrollgruppen kommer endast genomgå 
nefrektomi och få standardbehandling med Sutent. 

MERECA-studiens primära syfte är att undersöka 
medianöverlevnaden och överlevnadsfrekvensen efter 
18 månader för alla patienter och för patientgrupperna 
med dålig och intermediär prognos. Förutom dessa 
primära effektparametrar kommer objektiv tumörrespons 
efter insättande av Sutent samt intratumoral infiltration 
av CD8+ T-celler i primärtumörer, tillgängliga metastaser 
och normal njurvävnad att studeras. I nuläget har cirka 
hälften av patienter blivit randomiserade.

Immunicum har i december 2016 erhållit ett klartecken 
för en IND-ansökan (Investigational New Drug applica-

tion) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten 
(Food and Drug Administration, FDA) och planerar att 
under andra kvartalet 2017 utöka den pågående kliniska 
fas II-studien MERECA till att omfatta behandling av pa-
tienter med metastaserad njurcancer även i USA. Bolaget 
bedömer att kostnaderna för MERECA-studien kommer 
att uppgå till cirka 32 MSEK under den kommande 
tolvmånadersperioden.

MERECA-studien väntas slutrapporteras i början av 2019, 
men den öppna studiedesignen ger möjlighet för konti-
nuerlig insamling, analys och rapportering av data.

INTUVAX® – HCC
I juli 2013 erhöll Immunicum godkännande att starta en 
klinisk fas I/II-studie vid behandling av patienter med 
primär levercancer (Hepatocellular Carcinoma – HCC) och 
den första patienten behandlades i oktober 2013. Studien 
inkluderar tolv patienter och genomförs på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg. Primärt syfte är att un-
dersöka om INTUVAX® är säkert men även immunologisk 
respons och eventuell förlängd överlevnad kommer att 
utvärderas. Studien omfattar patienter som inte längre 
svarar på sin behandling. Efter en justering av studiepro-
tokollet omfattas även en patient med gallgångscancer 
som inledningsvis antogs vara levercancer. I december 
2015 fick Immunicum godkännande från Läkemedelsver-
ket och Etikprövningsnämnden att studien fick utökas 
med sex patienter som nu fått INTUVAX® i kombination 
med förstahandsbehandlingar. I november 2016 inklu-
derades den sista patienten i denna förlängda del av 
studien. Bolaget lämnade också en statusuppdatering 
den 14 november 2016 (i samband med att resultaten re-
dovisades i en vetenskaplig poster som presenterades vid 
Society for Immunotherapy of Cancer, SITC:s årsmöte, i 
National Harbor, Maryland) och rapporterade då följande:

 ● Av de elva utvärderade levercancerpatienterna som 
behandlats med INTUVAX®, har nio fått full behand-
ling med tre INTUVAX®-doser.

 ● Fem av de nio fullt behandlade patienterna passera-
de sin förväntade medianöverlevnad.

 ● Analyser genomfördes som jämförde frekvensen 
av CD8+ T-celler i blodet som producerar interfe-
ron-gamma, vilket är tecken på att T-cellerna har en 
dödarfunktion, vid stimulation med två olika tumö-
rassocierade antigen (antigen som kan uttryckas i 
primära levertumörer) före första INTUVAX®-dosen 
respektive en vecka efter tredje och sista dosen.
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 ● Sex av de nio fullt behandlade patienterna uppvisade 
en ökad frekvens av dessa interferon-producerande 
CD8+ T-celler i blodet, reaktiva mot åtminstone en av 
de två tumörassocierade antigenen för levercancer, en 
vecka efter genomförd behandling med INTUVAX®.

 ● Fyra av sex patienter som uppvisat en ökad frekvens 
av dessa tumörspecifika CD8+ T-celler passerade sin 
förväntade medianöverlevnad.

 ● Två av tre patienter som inte uppvisat en ökad frek-
vens av tumörspecifika CD8+ T-celler avled innan de 
hann passera förväntad medianöverlevnad.

 ● Medianöverlevnaden för de sex fullt behandlade 
patienter som erhöll INTUVAX® som andra linjens 
systembehandling (efter progress på sorafenib) är 
9,4 månader vilket kan jämföras med en förväntad 
medianöverlevnad på 7,6 månader (efter progress på 
sorafenib). Hos de tre fullt behandlade patienter som 
fick INTUVAX® som första linjens systembehandling 
(utan samtidig behandling med sorafenib) är medi-
anöverlevnaden 11,9 månader vilket kan jämföras med 
en förväntad medianöverlevnad på 10,7 månader vid 
behandling med sorafenib. 

En patient med gallgångscancer som också behandlats 
med tre doser INTUVAX® uppvisade en ökad frekvens 
CD8+ T-celler i blodet, reaktiva mot de två olika tumö-
rassocierade antigen (som även kan uttryckas i gall-
gångscancer) efter genomförd INTUVAX-behandling. I 
efterförloppet har patienten erhållit standardbehandling 
med gemcitabin (G) som är känt för att hämma immuns-
uppressiva celler i tumörer i kombination med cisplatin 
(C). Denna patient var ännu vid liv cirka 33 månader efter 
den första dosen, vilket ska jämföras med en förväntad 
genomsnittlig medianöverlevnad om 11,7 månader hos 
patienter med gallgångscancer som behandlas med G/C.1

INTUVAX® – GIST
Immunicum genomför för närvarande en klinisk fas I/
II-studie med INTUVAX® för behandling av patienter 
med obotlig gastrointestinal stromacellstumör (GIST). En 
patient inkluderades i studien under 2016. Ändringar i 
protokollet gjordes i slutet av december 2016 för att kun-
na utöka antalet rekryterade patienter genom att även 
inkludera GIST-patienter som inte svarar (progress) på 
andrahandsbehandling eller som behandlas med senare 
linjebehandling med tyrosinkinashämmare (TKI). 

Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden har god-
känt ändringen i protokollet och den första nya patienten 

1 Valle et al, N Engl J Med 2010: 362:1273.

sedan ändringen genomfördes har inkluderats i studien. 
Tolv patienter kommer att behandlas med INTUVAX® i 
kombination med Sutent (sunitinib), Stivarga (regora-
fenib) eller annan TKI. Det primära syftet är att studera 
säkerheten med INTUVAX® i kombination med en TKI. 
Dessutom kommer kliniska effektmått såsom objektiv 
respons och PFS att utvärderas. Patienter som rekryteras 
delas upp i två grupper (kohorter) och kommer antingen 
att få två eller tre doser av INTUVAX®. Den kliniska studien 
genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset i Stock-
holm. Bolaget bedömer att kostnaderna för studien kom-
mer att uppgå till cirka 1,5 MSEK under den kommande 
tolvmånadersperioden.

Framtida kliniska studier
Den viktiga information som Immunicum inhämtar från 
de ovan nämnda studierna kommer, tillsammans med en 
pågående analys av cancerbehandlingslandskapet, ligga 
till grund för beslut om utvecklingsplanen för INTUVAX®. 
Bolagets kliniska strategi utvärderas löpande och de mest 
avgörande besluten kring klinisk strategi rör vilka indika-
tioner som bör väljas för den kliniska utvecklingsfasen. 

Det finns flera aspekter att överväga, såsom medicinskt 
behov, kliniska effektmått och potentialen för att erhålla 
myndighetsgodkännande. Bolaget har övervägt möjlig-
heten att utöka utvecklingsplanen med ytterligare fas I/
II-studier för olika indikationer, såsom melanom, och i 
olika kombinationer, såsom exempelvis med immune 
checkpoint-hämmare, men har inte fattat beslut om att 
genomföra någon ytterligare studie.

SUBCUVAX® och Ad5PTDf35-adenovirusvektor
Prekliniska studier med Ad5PTDf35-vektorn för utveckling 
av SUBCUVAX® pågår i samarbete med Uppsala universi-
tet och professor Magnus Essand. Syftet är att undersöka 
möjligheterna att använda vektorn för produktion av 
relevanta tumörantigener för att användas i SUBCUVAX®- 
immunaktiverarceller. Professor Essands grupp har även 
inlett en klinisk fas I/II-studie med vektorn för onkolytisk 
behandling av neuroendokrina tumörer. Immunicum 
äger inte rättigheterna till denna indikation, men äger 
rättigheterna till samtliga efterföljande indikationer. Bo-
laget följer utvecklingen med stort intresse eftersom den 
kan bekräfta vektorn som användbar även för onkolytisk 
behandling. 
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CD70
Immunicums CD70-plattform är anpassad för adaptiv 
immunterapi vilket är en behandlingsstrategi där patien-
tens T-celler isoleras och i vissa fall genetiskt manipuleras 
till att specifikt känna igen cancerceller. För att få till ett 
tillräckligt antal tumörspecifika T-celler krävs dessutom 
en expansionsperiod i provröret innan cellerna injiceras 
tillbaka till patienten. Det finns för närvarande två etable-
rade expansionsmetoder, ”rapid expansion protocol” och 
”bead expansion protocol”. 

Idag sker utvecklingen av CD70-konceptet i samarbete 
med professor Magnus Essands forskargrupp. I en artikel 
med titeln ”Allogeneic lymphocyte-licensed DCs expand 
T-cells with improved anti-tumor activity and resistance 
to oxidative stress and immunosuppressive factors” som 
publicerades den 6 mars 2014 i den amerikanska tidskrif-
ten Molecular Therapy - Methods & Clinical Development 
(utges av Nature Publishing Group i samarbete med 
American Society of Gene & Cell Therapy) har professor 
Essands forskargrupp jämfört Immunicums patentansök-
ta expansionsprotokoll, som benämns CD70-CD3, med 
etablerade expansionsprotokoll. I artikeln framkommer 
att T-celler, inklusive CAR (chimeric antigen receptor) 
transfekterade T-celler som expanderats med Immuni-
cums CD70-protokoll, jämfört med etablerade protokoll, 
uppvisar en bättre överlevnadsförmåga, bättre förmåga 
att döda tumörceller i provröret, samt bättre förmåga 
att på nytt börja expandera vid kontakt med tumörcel-
ler när cellerna utsatts för immunhämmande faktorer 
som speglar den ”fientliga” tumörmiljön. Immunicums 
målsättning är att utvärdera utvecklingen och etablering-
en av CD70-konceptet som expansionsprotokoll för CAR 
T-celler (adaptiv immunterapi) för behandling av solida 
tumörer.

Mål

Immunicums mål är att utveckla behandlingsalternativ 
som har potentialen att förbättra såväl överlevnad som 
livskvalitet för cancerpatienter. Immunicum utvecklar 
immunaktiverare som förstärker patientens immunförsvar 
och därmed förbättrar möjligheten att bekämpa cancern. 
Eftersom bolagets immunaktiverare för behandling av 
cancer bygger på ett flertal plattformsteknologier har bo-
laget möjlighet att utveckla immunaktiverare för många 
olika cancertyper.

Syftet med de pågående kliniska utvärderingarna är att 
validera den terapeutiska potentialen för behandlingarna 
och utfallet kommer i sin tur ligga till grund för bolagets 
kliniska utvecklingsplan, affärsutveckling och även främja 
avtal med potentiella partners.

Immunicum har fastställt följande nio huvudsakliga mål 
för 2017:

1. Rapportera uppföljning av överlevnadsdata för patien-
ter med metastaserad njurcancer från fas I/II-studien.

2. Rekrytera patienter med metastaserad njurcancer till 
fas II-studien (MERECA).

3. Påbörja behandling av njurcancerpatienter inom 
ramen för MERECA i USA.

4. Fortsätta att rekrytera patienter till fas I/II-studien för 
behandling av patienter med GIST.

5. Utvärdera förutsättningarna för genomförande av fas 
I/II-studie med en specifik cancerindikation i kombi-
nation med immune checkpoint-hämmare.

6. Fortsätta att utveckla CD-70 plattformen, alternativt 
bedöma möjligheten till utlicensiering av denna 
teknologiplattform.

7. Utföra en avslutande analys av HCC-studien för 
levercancerpatienter som har fått INTUVAX®, anting-
en som enda behandling eller i kombination med 
standardbehandling.

8. Avsluta de prekliniska studierna med SUBCUVAX® i 
kombination med Ad5PTDf35 adenovirusvektorn för 
att avgöra om SUBCUVAX® kan börja testas i kliniska 
studier.

9. Fortsätta diskussionerna med potentiella kommersiel-
la partners för samarbete kring INTUVAX®.
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Sedan bolaget bildades har Immunicum lyckats bygga 
upp ett kliniskt utvecklingsprogram baserat på ett lovan-
de immunstimulerande cancerbehandlingskoncept för 
ett antal solida tumörformer. Det är en stor prestation för 
en liten organisation som Immunicum att på detta sätt 
kunna ta en vetenskaplig upptäckt till ett antal kliniska 
studier. Som de flesta säkert känner till, är immunonko-
logi ett av de mest spännande områdena inom dagens 
läkemedelsforskning och läkemedelsutveckling, där de 
första godkända läkemedlen bevisar nyttan av konceptet. 
En viktig ingrediens i kampen mot cancer är att reaktivera 
patientens eget immunförsvar för att förstöra cancerom-
vandlade celler. Immunicum har ett unikt angreppssätt 
inom immunonkologi och vi tror att det har potentialen 
att bli ett viktigt inslag i morgondagens behandling av 
solida tumörer. Vår strategi förblir att arbeta för ett lyckat 
genomförande av vårt kliniska program och säkra dessa 
studiers framgång.

I det följande ges en översikt av den senaste informatio-
nen från studierna med INTUVAX för njurcancer och lever-
cancer samt för GIST (gastrointestinal stromacellstumör).

Metastaserad njurcellscancer: Rekryteringsprocessen för 
MERECA, vår pågående fas II-studie där patienter med 
nydiagnostiserad metastaserad njurcellscancer behandlas 
med INTUVAX i kombination med sunitinib, pågår nu 
över Europa. I februari 2017 har totalt 43 patienter rekry-
terats vid 18 centra i sju europeiska länder. Det primära 
syftet med MERECA studien är att undersöka säkerheten 
samt den kliniska effekten uttryckt som överlevnadsfrek-

vensen efter 18 månader och medianöverlevnaden för 
samtliga patienter. Bolaget kommer också att studera 
tumörrespons efter påbörjad behandling med sunitinib, 
samt studera intratumoral infiltration av CD8 + T-celler i 
primärtumörer och tillgängliga metastaser, jämfört med i 
normal vävnad. 

Inom ramen för denna öppna studie, kan vi konstatera att 
säkerheten ser fortsatt bra ut och att nivåerna för infiltra-
tion är i linje med vad vi har sett tidigare. Det är dock för 
tidigt att göra några ytterligare tolkningar av data, men 
vi kommer att presentera dessa data samt data från den 
fortsatta uppföljningen av patienter från fas I/II-studien i 
njurcellscancer vid internationella vetenskapliga konfe-
renser och i vetenskapliga tidskrifter. 

Vi meddelade i december 2016 att vår Investigational 
New Drug (IND) ansökan till Food and Drug Administra-
tion (FDA) har godkänts och att vi därmed kan påbörja 
rekryteringen av njurcancerpatienter i USA som en del av 
MERECA-studien. Vi räknar med att starta rekryterings-
processen under andra kvartalet 2017.

För att nå detta mål har vi optimerat tillverkningen av 
produkten i en stor tillverkningsanläggning i Tyskland. 
Detta har varit en positiv utveckling för den pågående 
studien i EU liksom för våra förberedelser för att starta 
patientrekryteringen i USA.

VD har ordet
 » Immunicum är inne i ett spännande skede när vi nu förbereder oss för ett 2017 

som verkligen ska flytta bolaget framåt. Förutom att vi driver våra pågående 
kliniska prövningar med INTUVAX och förstärker Immunicums ledningsgrupp 
fortsätter vi också att förfina de närliggande målen för utvecklingen av 
våra samlade program och genomför en kontinuerlig översyn av bolagets 
samtliga aktiviteter för att säkerställa att vi har rätt team, rätt resurser och 
rätt fokus på plats för att bygga största möjliga värde för våra aktieägare. 
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Primär levercancer: Upp-
daterade immunologiska 
data och överlevnadsda-
ta från vår kliniska fas I/
II-studie på patienter med 
avancerad primär lever-
cancer presenterades vid 
Society for Immunotherapy 
of Cancer’s (SITC) årsmöte. 
Data visade att 67% av de 
fullt behandlade patienter-
na med framskriden lever-
cancer fick en ökning av cir-

kulerande tumörspecifika CD8+ T-celler. Dessa ökningar 
tycks korrelera med den förlängda överlevnad som visas i 
studien, jämfört med den historiska medianöverlevnaden. 
I den utökade studien har vi nu inkluderat den sista av de 
ytterligare sex levercancerpatienter som ges INTUVAX i 
kombination med förstahands standardbehandlingar.

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST): Vår fas I/II-stu-
die med INTUVAX vid behandling av GIST har nyligen 
inkluderat sin första patient efter tillägg i studieprotokol-
let vilket innebär att vi nu har två patienter inkluderade 
i studien. På grund av att det är en speciell och sällsynt 
sjukdom har vi i samarbete med studieledarna vid 
Karolinska Institutet gjort ett tillägg i studiens proto-
koll. Protokollet har godkänts av Läkemedelsverket och 
Etikprövningsnämnden. 

Analys av den kliniska utvecklingsplanen: Den vikti-
ga information vi kommer att få från dessa pågående 
studier kommer att komplettera vår pågående analys 
av cancerbehandlingslandskapet för att bestämma den 
mest framgångsrika vägen framåt för INTUVAX. De mest 
kritiska besluten omfattar vilka indikationer vi bör välja för 
programmets senare kliniska utvecklingsfaser. Det finns 
flera aspekter att överväga: patienternas behov, kliniska 
slutmål för studien och den övergripande potentialen att 
nå regulatoriskt godkännande. Under de senaste måna-
derna har vi övervägt möjligheten att utöka utvecklings-
planen med ytterligare fas I/II-studier i olika indikationer, 
såsom melanom, och i olika kombinationer, t.ex. med im-
mune checkpoint-hämmare. Dessa överväganden pågår 
fortfarande och vi ser fram emot att ge en uppdatering av 
dem inom en snar framtid. 

Utvecklingsprogram och akademiska samarbeten: 
Immunicums huvudsakliga fokus är att främja de på-
gående kliniska studierna med INTUVAX. Vi kommer 
emellertid fortsätta att investera i djupare undersökning 
av två av våra applikationer i tidigare stadier: CD70 och 
adenovirusvektorprogrammet där utvecklingen bedrivs 
i samarbete med professor Magnus Essand vid Uppsala 
universitet. För CD70 utvärderar vi för närvarande möjlig-
heterna till klinisk produktion och för vektorn genomförs 
för närvarande prekliniska studier på SUBCUVAX-koncep-
tet. Dessa insatser kommer att göra det möjligt för oss 
att bygga ytterligare värde baserat på den hittillsvarande 
forskningen. 

Uppdateringar om bolaget och organisationen: Vi hade 
nyligen nöjet att tillkännage att Karin Hoogendoorn re-
kryterats som chef för CMC. Vi kommer fortsätta att stärka 
vår ledningsgrupp med experter inom produktutveckling 
och produktion, regulatorisk strategi och affärsutveckling 
för att ytterligare komplettera styrkan i det nuvarande 
ledarskapet och bygga ett bolag som är väl positionerat. 

Pågående kommunikationsaktiviteter: Vi kommer att 
behålla vårt fokus på att ge regelbundna uppdatering-
ar till våra aktieägare såväl som att profilera företaget 
genom att delta i industriella och finansiella events 
likväl som i vetenskapliga och medicinska konferenser. 
Vi kommer återkommande annonsera vårt deltagande i 
sådana konferenser i Sverige, Europa och i USA. Vår vision 
för bolaget är att utöka vår samverkan inom den större 
biofarmaceutiska industrin samtidigt som vi upprätthåller 
vårt operativa fokus på att vidareutveckla våra program. 

Vårt mål är att hålla alla våra investerare uppdaterade på 
hur vår verksamhet utvecklas och jag vill tacka för ert fort-
satta stöd och förtroende när vi tar Immunicum till nästa 
steg i bolagets utveckling. 

Carlos De Sousa 
Verkställande direktör
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Djurförsöken är viktiga för att bedöma att läkemedlet inte 
ger upphov till allvarliga biverkningar samt att det har 
den eftersträvade medicinska effekten. Även djurförsöken 
sker under myndighetskontroll. Det är baserat på detta 
prekliniska arbete som man söker myndigheternas med-
givande till att pröva läkemedlet på människa. Vid ansö-
kan till berörd läkemedelskontrollmyndighet, i Sverige 
Läkemedelsverket, görs granskning av den sökandes hela 
vetenskapliga dokumentation av oberoende medicinska 
experter som bedömer om prövningen i människa, en så 
kallad klinisk prövning, kan startas. Om tillstånd att starta 
klinisk prövning ges måste denna genomföras i tre olika 
faser där varje fas har sitt tydliga syfte. För varje avklarad 
klinisk fas ökar möjligheten att få marknadsgodkännande, 
vilket också ökar värdet på projektet. Nedan ges en kort 
beskrivning av de olika faserna i en klinisk prövning.

Fas I-studien är det första tillfället då en ny substans ges 
till människa. Normalt är försökspersonerna en begränsad 
grupp av friska frivilliga som står under konstant medi-
cinsk övervakning. Syftet med prövningen är att avgöra 
om försökspersonerna tolererar läkemedlet och om det 
uppträder i kroppen på det sätt som djurstudierna och 
annan forskning indikerat. Fas I-studier används också 
preliminärt för att pröva ut vilken dos som kan ges till 
kommande patienter. Studien startar med den lägsta 
dos som anses tillräcklig för att utreda terapins säker-
hetsprofil men kan om allt går bra ökas under studiens 

gång. Eftersom Immunicums cancerimmunaktiverare, 
INTUVAX®, testas på cancerpatienter och inte friska frivil-
liga så ger det bolaget en chans att, förutom att studera 
biverkningar (primärt syfte), även studera eventuell effekt 
av behandlingen (sekundärt syfte). Därför går Immuni-
cums första terapeutiska studier under benämningen fas 
I/II-prövningar.

Fas II-studien är normalt det första tillfället läkemedlet 
ges till patienter med den aktuella sjukdomen. Under 
studien finjusteras doseringen samt övriga detaljer och 
det studeras hur läkemedlet påverkar sjukdomen och/
eller dess symptom. Antalet patienter i fas II är fortfarande 
begränsat, men om patientgruppen är väldimensione-
rad kan en fas II-studie ge tydlig indikation om den nya 
medicinens effekt.

Fas III-studien påbörjas endast om resultaten i fas II är så 
goda att fortsatta studier är motiverade. I fas III utvärderas 
den nya terapin mot en verkningslös kopia, ofta kallad 
placebo. Den nya medicinen kan också jämföras mot ett 
redan godkänt läkemedel för samma sjukdomstillstånd.

Kombinationsstudier, där etablerad terapi och den nya 
medicinen kombineras, är också möjliga som jämförelse 
till behandling med enbart den nya terapin. Fördelningen 
av patienter mellan de valda terapierna ska ske slump-
vis och varken läkare eller patienter ska veta om vilken 

Läkemedelsutvecklingens 
olika steg
 » All läkemedelsutveckling inleds med preklinisk forskning som inkluderar 

allt ifrån upptäckten av en aktiv substans eller terapi till utveckling och 
förbättring av konceptet, inklusive test i lämpliga djurmodeller .
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FAS I FAS II FAS III FAS IV
Läkemedelskandidat testas 
normalt på få friska frivilliga 
försökspersoner men i 
Immunicums fall testas 
vaccinet på cancerpatienter 
med primärt syfte att 
undersöka säkerhet.

Läkemedelskandidat testas 
i olika patientgrupper i 
syfte att undersöka effekt 
samt  bestämma optimal 
dos och doseringsschema.

Läkemedelskandidaten 
testas i stora patientgrup-
per i syfte att säkerställa 
effekt med statistisk 
signifikans inför marknads-
godkännande.

Det redan godkända 
läkemedlet studeras 
ytterligare i uppföljande 
studier på behandlade 
patienter.

behandling som respektive patient får. Om båda dessa 
kriterier uppnås kallas studien ”dubbelblindrandomise-
rad” och anses vara den metod som ger den bästa och 
mest objektiva värderingen. Eftersom studien innebär 
jämförelser mellan olika terapigrupper är antalet patien-
ter i denna fas betydligt större än i de föregående. 

Målet med genomförd fas III är att med statistisk säkerhet 
utröna om den nya medicinen har en bättre verknings-
grad eller minimerar biverkningar bättre än tillgängliga 
behandlingsalternativ. Om den nya medicinen framstår 
som lovande och tolereras väl av patienterna görs ytter-
ligare prövningar för att verifiera resultaten. Därefter kan 
ansökan om godkännande inges till berörda läkemedel-
skontrollmyndigheter i Europa företrädesvis till europeis-

ka läkemedelsmyndigheten, European Medicines Agency 
(EMA), i USA till Food and Drug Administration (FDA).

Längden på prövningarna varierar beroende på vilken 
sjukdom som ska behandlas. Vid studier där tillgängliga 
behandlingsalternativ har låg verkningsgrad kan studieti-
den begränsas betydligt.

Efter marknadsgodkännande måste ofta uppföljande 
studier, ibland kallade fas IV, genomföras för att försäkra 
sig om att inga oväntade biverkningar uppkommer, till 
exempel i ovanliga patientgrupper.
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Bakgrund
Traditionella cancerbehandlingar, till exempel kirurgis-
ka ingrepp, strålning och cellgiftsbehandling, är ofta 
otillräckliga för att bota patienter och kan ge allvarliga 
bieffekter. Cancerimmunaktiverare som triggar patien-
tens eget immunsystem att angripa cancercellerna, ger 
förhoppningar om nya, effektiva behandlingsformer med 
färre bieffekter. Immunsystemet känner igen och angri-
per allt som är främmande för kroppen, men problemet 
med cancer är att tumörceller inte betraktas som okända 
inkräktare. Detta gör det svårt för immunsystemet att 
ha effektiv verkan och neutralisera tumörceller, och det 
är därför som flera metoder har tagits fram – framför allt 
med cellvacciner – för att förbättra immunreaktionen mot 
cancer.

Det är nu väl etablerat att immunsystemet har celler, 
särskilt CD8+ cytotoxiska T-lymfocyter (CTL:er), som kan 
känna igen och potentiellt döda tumörcellerna. Det finns 
ändå ett problem som måste lösas eftersom dessa T-cel-
ler antingen inte induceras alls eller bara svagt. En orsak 
kan vara att det inte presenteras tillräckligt med tumöran-
tigener från dendritiska celler (DC:er), ”naturens immun-
förstärkare/adjuvanser”, för att locka fram T-cellimmunitet. 
En annan orsak kan vara att tumörreaktiva T-celler görs 
toleranta av tumörerna.

Dendritcellen spelar en mycket central roll vid specifika 
immunreaktioner och aktiverar system som bland annat 
hjälper kroppen att eliminera virus- eller bakterieinfekte-
rade celler (Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2011 tillde-
lades upptäckaren av dendritcellen). Dendritceller tar upp 
och bearbetar protein-antigener för att därefter presen-
tera dessa antigen för antigen-specifika T-celler. Detta 
leder till en aktivering och proliferation av T-cellerna vars 
uppgift sedan är att attackera celler som uttrycker detta 
antigen. På samma sätt skulle immunsystemet kunna 
läras upp att attackera canceromvandlade celler.

Trots att ett flertal kliniska studier genomförts där man 
behandlat cancerpatienter med olika typer av terapeutis-
ka cancerimmunaktiverare så finns det ännu ingen can-
cerimmunaktiverare som uppvisat en övertygande och 
långvarig klinisk effekt. Bolagets bedömning är att detta 
kan förklaras av åtminstone tre olika svagheter i tidigare 
utvärderade cancerimmunaktiverare:

1 Katsnelson, 2016.
2 Fritsch et al, 2014.

1. Användandet av cancer-associerade men kroppsegna 
tumörantigen som antigen-komponenter i immunak-
tiveraren, d.v.s. tumörantigen som även förekommer 
i normal vävnad, mot vilka patientens tumörspecifika 
T-celler delvis är toleranta.

2. Otillräckliga immunförstärkare, så kallade adju-
vans, som utgör en viktig beståndsdel i en 
immunaktiverare.

3. De prövande cancerimmunaktiverarna har inte 
kombinerats med något som kan neutralisera den 
immunhämmande miljön som finns i tumören.

Kroppsegna tumörantigen kontra 
kroppsfrämmande tumörantigen (neoantigen)
Mycket talar för att kroppsfrämmande tumörantigen, 
som utgörs av peptider (små proteinbitar) som formats av 
den enskilde patientens tumörspecifika mutationer (spe-
cifika förändringar i tumörens genetiska kod), så kallade 
neoantigen, kommer att bli paradigmskiftet som behövs 
för att förse cancerimmunaktiverare med patient-speci-
fika tumörantigen som upplevs som “kroppsfrämmande” 
och mot vilka det finns en möjlighet att driva fram ett 
effektivt immunologiskt svar.1

Neoantigen-baserade cancerimmunaktiverare
Neoantigen-baserade cancerimmunaktiverare som 
designas för att rikta immunsvaret mot den enskilde 
patientens tumör-specifika neoantigen har blåst nytt 
liv i området för cancerimmunaktiverare. Immunterapi 
med immunaktiverare baserade på neoantigen, där 
patientens neoantigen först karaktäriserats och därefter 
syntetiserats in vitro (i provröret), genomgår nu ett flertal 
kliniska prövningar. På det rent praktiska planet innehåll-
er dock denna produktionsprocess många hinder som 
måste överkommas. Dessutom är denna produktion helt 
patientberoende, d.v.s. kan först utföras efter att neoanti-
genen för varje enskild patient har karakteriserats via ett 
vävnadsprov från patientens egen tumör2 vilket i sig utgör 
en påtaglig logistisk utmaning.

Immunicums teknologier
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Intratumoral administration av ett 
immunologiskt adjuvans (immunförstärkare)
Ett uppenbart sätt att komma runt de praktiska problem 
som produktion av neoantigen i provröret innebär, är att 
använda patientens befintliga tumör (eller metastaser) 
som en direkt neoantigenkälla genom att injicera ett 
adjuvans direkt i patientens tumör, d.v.s. utan att först 
behöva kartlägga patientens specifika tumörmutationer 
och därefter producera motsvarande neoantigen.

Aktiverade allogena dendritceller 
som optimala immunförstärkare
Naturliga virusinfektioner samt vaccination med levande 
virus (som vid smittkoppsvaccination) leder till en specifik 
utveckling av cytotoxiska CD8+ T-celler som effektivt an-
griper och dödar virusinfekterade celler. Allt fler preklinis-
ka data talar för att de dendritceller som först infekteras 
av ett virus fungera som en immunförstärkare genom 
att utsöndra ett stort antal inflammatoriska ämnen som 
leder till rekrytering och utmognad av icke-infekterade 
dendritceller från omgivande vävnad/blodbanan.3 Dessa 
nyrekryterade dendritceller äter upp virusinfekterade, 

3 Smed-Sörensen et al, 2011; Pang et al, 2013.
4 Gustavsson et al, 2008.
5 Wallgren et al, 2005.

döende, dendritceller och vävnadsceller, d.v.s. “laddas” 
därmed med virusantigen. Tack vare den inflammatoriska 
miljön så kommer de nyrekryterade dendritcellerna att 
skyddas från infektion och kommer i stället att mogna ut 
så att de kan börja vandra till dränerande lymfkörtlar där 
de kan aktivera CD8+ T-celler. Slutligen vandrar de akti-
verade T-cellerna ut i kroppen där de specifikt angriper 
virusinfekterade vävnadsceller.

Immunicum-relaterade studier har nu visat att dend-
ritceller från människa kan aktiveras till att långvarigt 
producera inflammatoriska ämnen som efterliknar den 
produktion som kännetecknar virusinfekterade dendrit-
celler, d.v.s. en inflammation som leder till rekrytering och 
aktivering av andra dendritceller, så kallade “bystander 
DCs”.4 Eftersom de dendritceller Immunicum använder i 
behandlingen dessutom är allogena (från en annan indi-
vid) i förhållande till patienten så kommer denna skillnad 
i vävnadstyp leda till en avstötningsprocess som ytterliga-
re driver på rekrytering och aktivering av “bystander DCs”.5 
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COMBIG-plattformen
Genom förbättringar av grundteknologin som togs fram 
av Immunicum under 2002, utvecklades under 2010 en 
ny plattform som Bolaget kallar COMBIG (”COMBined 
toll-like receptor agonists and Interferon-Gamma”), vilket 
beskriver en del av de faktorer som används vid aktivering 
av Immunicums allogena immunaktiverarceller (viktiga 
delar av förädlingsprocessen hålls som företagshem-
ligheter). Immunicum utvecklar två huvudgrupper av 
terapeutiska cancerimmunaktiverare baserat på denna 
plattform, SUBCUVAX® och INTUVAX®.

Den stora skillnaden mellan cancerimmunaktiverarna 
är att SUBCUVAX® kombineras med tumörantigener i 
provrör och injiceras subcutant (under huden) medan 
INTUVAX® injiceras intratumoralt och därmed utnyttjar 
patientens egen tumör som antigenkälla. En stor fördel 
med INTUVAX® är att hela uppsättningen av den enskil-
de patientens unika tumörantigener, inklusive mute-
rade tumörantigener, utnyttjas för en individanpassad 
behandling.

INTUVAX®

INTUVAX® har tagits fram för att kunna utnyttja varje en-
skild patients unika tumörantigener samt för att kringgå 
behovet att kombinera cellerna med tumörantigener i 
provrör för att skapa en verkningsfull cancerimmunaktive-
rare. Eftersom INTUVAX® administreras direkt i tumörerna 
kommer rekrytering av patientens egna dendritceller att 
ske inne i tumören, där det redan finns höga nivåer av 
tumörspecifika antigener. Dessa antigener finns tillgäng-
liga för att tas upp av patientens dendritceller eftersom 
INTUVAX® även inducerar rekrytering och aktivering av 
immunsystemets naturliga dödarceller, så kallade NK-cel-
ler (natural killer cells) vilket leder till NK-cellsmedierad 
celldöd hos tumören vid injektionsområdet. De avdödade 
cancercellerna kan sedan slukas av de rekryterade dend-
ritcellerna som på så sätt blir laddade med antigener.

Det förväntas finnas fyra stora 
fördelar med INTUVAX®

1. INTUVAX® kan användas vid alla cancerindikationer 
där det finns en åtkomlig, injicerbar, tumör.

2. Cancerimmunaktiveraren kan produceras i stor skala.

3. Konceptet använder patienternas egna antigener, 
inklusive muterande tumörantigener, vilket syftar till 
att garantera att en optimal uppsättning antigener 
används för var och en av patienterna vid aktivering av 
tumörspecifik immunreaktion.

4. Immunicum är oberoende av antigener från tredje 
part.

Klinisk strategi
Immunicums strategi är att positionera INTUVAX® som 
förstahandsval av cancerimmunaktiverare att kombineras 
med standardbehandlingar som kan dämpa immuns-
uppression för effektiv och säker behandling av olika ty-
per av cancer. Bolagets kliniska strategi syftar till att utfor-
ma kliniska studier inom olika indikationer där INTUVAX® 
kombineras med olika typer av standardbehandlingar. De 
pågående kliniska studierna bedöms kunna ge stöd för 
att  syftar till att utreda huruvida INTUVAX®:

 ● är en effektiv cancerimmunaktiverare framför allt 
genom att mäta intratumoral infiltration av CD8+ 
T-celler och frekvensen av tumörspecifika CD8+ T-cel-
ler i perifert blod

 ● har en klinisk effekt, framför allt genom att mäta 
objektiv tumörrespons och eventuell förlängd 
överlevnad

 ● blir förstahandsval av cancerimmunaktiverare 
att kombineras med standardbehandlingar som 
kan dämpa immunsuppression, framför allt med 
olika tyrosinkinashämmare och olika immune 
checkpoint-hämmare.

Plattformar
 » Immunicum har tre olika plattformsteknologier för utveckling av immunterapier, 

COMBIG, CD70 och Ad5PTDf35-adenovirusvektor. Den stora skillnaden mellan 
teknologierna är att COMBIG syftar till att aktivera patientens T-celler specifikt mot 
cancer, så att de får förmågan att döda tumörceller, medan CD70-plattformen 
syftar till att kraftigt expandera/föröka tumörspecifika T-celler i provrör som sedan 
sprutas in i patienterna för att på så sätt ge ett kraftigare immunsvar mot cancer . 
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Figuren ovan visar hur INTUVAX® orsakar en inflammation i tumören som drar till sig NK-celler (för att frigöra autologa 
tumörantigener) och autologa DC:er för upptagning av autologa antigener. Vad Immunicum på detta sätt förväntar sig 
uppnå är att med en standardiserad cancerimmunaktiverare ladda patienternas egna DC:er med deras egna tumöranti-
gener in vivo, och på så sätt även erbjuda patienter en individanpassad behandling. Detta är något som gör INTUVAX till 
en unik cancerimmunaktiverare.

Beskrivning av INTUVAX verkningsmekanism

Intratumoral injektion 
av allogena DC:er .

NK-celler rekryteras till tumören 
där de inducerar NK-cellmedi-
erad tumörcelldöd, och frigör 
därigenom tumörantigener 
som blir tillgängliga för att tas 
upp av antigenpresenterande 
celler som till exempel DC:er.

Autologa DC:er rekryteras till 
tumören där de slukar tumör-
antigener och vandrar till de 
dränerande lymfknutorna.

DC:er presenterar tumöranti-
gener för naiva T-celler, som 
därefter blir tumörspecifika, 
cytotoxiska T-lymfocyter (CTL:er).

CTL:er söker igenom krop-
pen efter cancer och attack-
erar tumörceller i njuren 
och i lungmetastaser .
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Bolaget anser att det är viktigt att koncentrera kliniska 
studier till Europa och USA för att bereda väg för en fram-
tida licenstagare av INTUVAX®. Kliniska studier i Europa 
och USA utgör även ett viktigt led i möjliggörandet av en 
framtida ansökan om marknadsgodkännande på två av 
världens största och viktigaste läkemedelsmarknader.

Etablerad process för storskalig och 
kostnadseffektiv produktion
Eftersom INTUVAX® förväntade verkningsmekanism delvis 
bygger på ett allogent koncept ges möjligheter till skalbar 
produktion. Råvarumaterial erhålles av friska frivilliga, i 
likhet med en vanlig bloddonation, och ger upp till 100 
behandlingsdoser per produktionsbatch.

Produktionsmetoden har en kort omsättningstid från 
start till slut, är inte personalintensiv och är etablerad på 
rutinstrument, vilket underlättar överföring av processen 
till flera produktionsenheter. Tidigare har produktion skett 
på Cancer Centrum Karolinska men produktion har även 
etablerats på Eufets GmbH i Tyskland vilket ger möjlig-
het att producera större kvantiteter. Etableringen på nytt 
tillverkningsställe har även inneburit ytterligare gransk-
ning av tillverkningsprocessen av regionala myndigheter i 
enlighet med tysk lag. Dessa myndigheters genomlysning 
och godkännande av klinisk tillverkning har bekräftat att 
processen uppfyller kraven på Good Manufacturing Prac-
tice (GMP) efter internationell tolkning. 

Immunicum arbetar med samarbetspartners för att 
utveckla produktions- och logistikprocessen med fokus 
på uppskalning och kostnadseffektivitet med bibehållen 
kvalitet. Dagens koncept har utvecklats för att passa nor-
mala behandlingsrutiner och därför har antalet handha-
vandesteg på sjukhusen kontinuerligt minskats. Förenk-
lade rutiner ökar också antalet sjukhus som kan hantera 
slutprodukten INTUVAX®. Att INTUVAX® kan lagras ”på hyl-
la” (”off-the-shelf”) möjliggör förvaring på centrallager eller 
direkt på sjukhusen, vilket även ger frihet i planeringen 
av framtida logistikkedjor. Pågående processutveckling 
inkluderar även patentsökta metoder för att ytterligare 
skala upp och kostnadseffektivisera tillverkningsproces-
sen för INTUVAX®.
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Världsmarknaden
I 2014 års rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) 
beskrivs cancer som ett av de allvarligaste hoten mot 
folkhälsan. Antalet nya cancerfall väntas öka med över 40 
procent fram till 2025, motsvarande cirka 20 miljoner nya 
fall årligen världen över. Den totala ekonomiska kostna-
den av cancer 2010 beräknades till 1,6 triljoner USD, mer 
än 2 procent av världens totala BNP.1

Forskningen gör ständiga framsteg, samtidigt står det 
klart att allt fler kommer att drabbas av cancer i takt med 
att medellivslängden ökar. Cancer är fortsatt ett sjuk-
domstillstånd förknippat med hög dödlighet och femårs-
överlevnaden är låg för många indikationer. Förhoppning-
en är att framtida cancerterapier, särskilt immunterapier, 
ska förändra det terapeutiska landskapet och göra cancer 
till ett kroniskt, behandlingsbart sjukdomstillstånd. 

Enligt IMS Health uppgick den totala marknaden för can-
certerapier 2015 till cirka 107 miljarder USD, motsvarande 
en tillväxt på cirka sju procent från 2013. Totalmarknadens 
framtida tillväxt uppskattas ligga på 7,5-10,5 procent per 
år till och med 2020 för att då uppgå till 150 miljarder 
USD. 

Den förväntade tillväxten bygger på en växande efterfrå-
gan från patienter i kombination med lanseringen av nya 
innovativa mediciner. År 2014 lanserades tio nya medici-
ner, varav fem immunonkologiska.2

Enligt en ny prognos från Folkhälsomyndigheten och 
Cancerfonden kommer 100 000 svenskar om året att 
drabbas av cancer 2040, vilket är närapå en fördubbling 
av antalet fall idag.3

1 World Cancer Report 2014, International Agency for Research on Cancer, 2014.
2 Developments in Cancer Treatments, Market Dynamics, Patient Access and Value, Global Oncology Trend Report 2015, IMS Institute for Healthcare Informatics, 2015.
3 Ny prognos visar: Dramatisk ökning av cancerdrabbade till 2040, Folkhälsoinstitutet och Cancerfonden, 2016.
4 Cancer Immunotherapy Market by Type (Monoclonal Antibodies, Cancer Vaccines, Check Point Inhibitors & Immunomodulators), Application (Lung, Breast, Colorectal, Melanoma, Prostate, 

Head & Neck), End User (Hospital and Clinics) – Global Forecast to 2021, 2017.
5 Cancer Immunotherapy Market by Type (Monoclonal Antibodies, Cancer Vaccines, Check Point Inhibitors & Immunomodulators), Application (Lung, Breast, Colorectal, Melanoma, Prostate, 

Head & Neck), End User (Hospital and Clinics) – Global Forecast to 2021, 2017.

Immunonkologi
Immunonkologi är ett snabbt växande område inom can-
cerforskning och cancerbehandling. 2013 utsågs immun-
terapi mot cancer till årets vetenskapliga genombrott 
av den välrenommerade tidskriften Science, och sedan 
dess har forskningen tagit stora steg framåt. Enligt Mar-
ketsandMarkets förväntas marknaden för immunterapier 
växa med en årlig tillväxttakt om 13,5 procent för att 2021 
uppgå till 119 miljarder USD.4 Tillväxten väntas drivas på av 
en ökning av tillgängliga riktade behandlingar med färre 
biverkningar, fokus på riktade behandlingar med färre 
biverkningar och snabbare processer för läkemedelsgod-
kännande. Bland de faktorer som hindrar tillväxten ses 
främst de höga kostnaderna för nya cancerterapier.5

Till skillnad från mer traditionella cancerterapier syftar 
immunonkologi till att aktivera kroppens eget immunför-
svar för att bekämpa cancer. Immunförsvaret är mycket 
effektivt när det gäller att angripa främmande inkräktare 
som bakterier och virus och kan bekämpa alla typer av 
sjukdomar, inklusive cancer. Men eftersom cancertumö-
rer består av kroppens egna celler har immunförsvaret 
svårare att identifiera dem som skadliga. Tumörceller 
har dessutom olika strategier för att undvika att im-
munförsvaret uppfattar dem som skadliga, så kallad 
immunsuppression.

Positionering och konkurrens
Immunterapier är utformade att angripa cancer på två 
olika sätt; antingen genom att aktivera immunförsvaret 
(terapeutiska cancerimmunaktiverare, CAR T-celler, etc.) 
eller genom att bekämpa immunsuppression (immune 
checkpoint-hämmare, tyrosinkinashämmare, cellgif-
ter, etc.). Immunicums målsättning är att positionera 
INTUVAX® som det läkemedel som ska väljas för att 
aktivera immunförsvaret (kategori 1). Bolaget och många 
opinionsledare anser att en terapeutisk aktivering av 

Marknadsöversikt
 » Marknaden för cancerbehandlingar är global . Immunonkologi, 

Immunicums fokusområde, utgör en relativt ny och snabbt växande del 
av marknaden . Marknaden för cancerbehandlingar delas in efter de olika 
cancerformerna, så kallade cancerindikationer . Marknadssituationen 
varierar inom de olika cancerindikationerna och beskrivs nedan .
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immunsystemet bör användas i kombination med olika 
typer av läkemedel som bekämpar immunsuppression 
(kategori 2). På så vis utgör många av dagens standardbe-
handlingar (såsom tyrosinkinashämmare och olika typer 
av cellgifter), liksom många potentiella framtida stan-
dardbehandlingar av cancer (såsom olika immune check-
point hämmare), enligt bolagets bedömning, snarare 
potentiella kombinationsbehandlingar än konkurrerande 
behandlingar. Bolaget bedömer att adaptiv terapi med 
CAR T-celler utgör en konkurrerande behandlingsmetod 
för cancerimmunaktivering som i flertalet kliniska studier 
har visat sig kunna leda till komplett regress hos tidigare 
obotliga patienter. Den här typen av behandlingar fung-
erar dock i regel endast mot vissa typer av blodcancer 
och inte mot solida tumörer eftersom solida tumörer har 
en inneboende immunsuppression som de ”uttröttade” 
CAR T-cellerna idag inte klarar av att överleva i. Bolaget 
bedömer därför att adaptiv terapi med CAR T-celler inte 
utgör en väsentlig konkurrent till INTUVAX® i dagsläget. 
Terapeutiska cancerimmunaktiverare, som också syftar 
till att aktivera immunförsvaret mot cancer och därmed 
utgör en tydligare konkurrent än kategori 2-läkemedel 
som bekämpar immunsuppression, har enligt bolagets 
bedömning hittills inte lyckats visa tillräcklig klinisk effekt 
för marknadsgodkännande (med undantag av Provenge 
som fick marknadsgodkännande 2010 men vars ägare 
Dendreon sedan gick i konkurs och blev uppköpt av 
Valeant under 2015). Immunicums bedömning är att kon-
kurrerande cancerimmunaktiverare hittills inte har lyckats 
visa adekvat klinisk effekt, främst på grund av att de inte 
har haft rätt uppsättning adjuvans (immunförstärkare) i 
kombination med rätt uppsättning av tumörantigener 
(patientens egna muterade/neo-antigener). Det är också 
bolagets bedömning att INTUVAX® unika profil, baserad 
på allogena dendritceller, kan fungera som en effektiv 
adjuvans, och att intratumoral injektion av INTUVAX®-cel-
ler utnyttjar patientens egna tumörer som antigenkälla 
(med tillgång till varje enskild patients unika muterade 
tumörantigener) och kan komma att skapa goda förut-
sättningar för en effektiv cancerimmunaktivering.

6 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et. al. GLOBOCAN 2012 v 1.0.
7 Kidney Cancer Drugs Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014-2020, 2015.

Cancerindikationer
Med Immunicums cancerimmunaktiverare INTUVAX® är 
det, enligt bolagets bedömning, potentiellt möjligt att 
behandla alla solida tumörer som är åtkomliga via intra-
tumoral injektion. Immunicum har valt att initialt satsa 
på metastaserande njurcancer och har inlett en klinisk fas 
II-studie (MERECA) som beräknas slutrapporteras under 
början av 2019. Ytterligare två kliniska fas I/II-studier pågår, 
varav en på levercancer och en på gastrointestinal stro-
macellscancer (GIST). Den viktiga information som Immu-
nicum inhämtar från dessa studier kommer, tillsammans 
med en pågående analys av cancerbehandlingslandska-
pet, ligga till grund för beslut om utvecklingsplanen för 
INTUVAX®. Bolagets kliniska strategi utvärderas löpande 
men den nuvarande strategin omfattar inte ett utökat 
antal kliniska studier. Det mest kritiska beslutet berör vilka 
indikationer som bör väljas för nästa kliniska utvecklings-
fas. Det finns flera aspekter att överväga, såsom medi-
cinskt behov, kliniska effektmått och potentialen för att 
få ett myndighetsgodkännande. Bolaget har övervägt 
möjligheten att utöka utvecklingsplanen med ytterliga-
re fas I/II-studier för olika indikationer, såsom melanom, 
och i olika kombinationer, såsom exempelvis immune 
checkpoint-hämmare, men har inte fattat beslut om att 
genomföra någon ytterligare studie.

Njurcancermarknaden
Enligt GLOBOCAN 2012 diagnosticeras 338 000 nya fall av 
njurcancer varje år runt om i världen, vilket utgör ungefär 
två procent av samtliga cancerfall.6 Transparency Market 
Research uppskattar att den globala marknaden för njur-
cancer var värd 2,6 miljarder USD 2013 och förutspår att 
den växer med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,6 
procent för att nå 4,5 miljarder USD 2020.7  Tillväxttakten 
tillskrivs i första hand faktorer såsom övervikt och rökning 
som leder till en ohälsosam livsstil och därigenom ökad 
risk för njurcancer. I takt med att patenträttigheter löper 
ut bedöms kommersialisering av nya terapier och läke-
medel utgöra större delen av den förväntade marknads-
tillväxten framöver.
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Den globala njurcancermarknaden utgjordes år 2014 
främst av åtta produkter, så kallade riktade terapier 
(tyrosinkinashämmare) - Avastin (bevacizumab), Sutent 
(sunitinib), Nexavar (sorafenib), Afinitor (everolimus), Votri-
ent (pazopanib), Torisel (temsirolimus), Inlyta (axitinib) och 
Proleukin (aldesleukin).8 Nya läkemedel har tagit stora 
marknadsandelar (Sutent omsatte 2015 1,1 miljarder USD 
för tre (3) olika indikationer med RCC som största indika-
tion (Pfizer, årsrapport 2015) men utgör ofta kostsamma 
terapier och i takt med patent som löper ut och nya 
lovande terapier som når marknaden väntas betydande 
förändringar ske fram till 2023.9

Produkterna ger betydande biverkningar men många 
patienter lämnas utan andra alternativ än dessa tera-
pier som kan ge viss grad av sjukdomslindring. Bolaget 
bedömer att marknaden har relativt stora otillfredsställda 
behov på grund av de begränsade effekt- och säkerhets-
profilerna för nuvarande produkter. Enligt Immunicums 
bedömning finns det betydande utrymme för nya aktörer 
att ta marknadsandelar och stor potential för produkter, 
som till exempel INTUVAX®, som är baserade på ny teknik 
med potentiellt mindre eller inga biverkningar. Den årliga 
kostnaden för nuvarande behandlingar ligger i intervallet 
38 000–124 000 USD men en ny aktör som kan erbju-
da en behandling med överlägsen fördel kan ta ut mer 
enligt Globaldata.

Cancerimmunaktiverare ska inte heller betraktas som en-
bart substitut till konventionella behandlingar utan även 
som potentiellt komplement. Generellt anses nu kända 
riktade terapier ha nått sin potential som ”stand-alo-
ne-produkter” där Sutent har visat medianöverlevnad på 
26,4 månader.10 Innan riktade terapier godkändes så an-
vändes Interleukin -2 (IL-2) som behandling med blanda-
de resultat. På grund av allvarliga biverkningar har dock 
behandlingen endast tillämpats för ett fåtal patienter och 
idag har IL-2 tagits bort som rekommenderad behand-
ling i gällande riktlinjer. De två främsta konkurrerande 
produkterna i fas III som har identifierats är immunterapi 
med nivolumab + ipilimumab (Bristol-Myers Squibb) 
och en riktad terapi (cabozantinib av Exelixis). Därtill har 
U.S. Food and Drug Administration (FDA) under 2015 
godkänt immunbaserade cancerbehandlingar i form av 
Bristol-Myers Squibbs antikropp Opdivo för behandling 
av patienter som tidigare mottagit annan behandling, 
så kallad second line treatment. Under 2016 har Opdivo 
även fått motsvarande godkännande av den europeiska 
läkemedelskontrollmyndigheten European Medicines 
Agency (EMA). 

8 Transparency Market Data, Kidney Cancer Drugs Market – Global Industry Analysis, Pipeline Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014-2020, 2015.
9 PharmaPoint: Renal Cell Carcinoma – Global Drug Forecast and Market Analysis to 2023, 2016.
10 Pfizer, årsrapport, 2015 och J. Clin., Overall survival and updated results for sunitinib compared with interferon alfa in patients with metastatic renal cell carcinoma. Oncol. 27 (22): 3584–90. 

August 2009.
11 Mordor Intelligence: Global Liver Cancer Market – Segmented by Type, Technology, End User and Georgaphy (2016-2021), 2016.
12 Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, et al. GLOBOCAN 2012 v1.0.
13 Pharma Intelligence: Hepatocellular Cancer Disease Coverage Forecast and Market Analysis to 2035, 2016.
14 Stakeholder Opinions: Hepatocellular Cancer, Datamonitor 2010.

Immunicum vill i första hand konkurrera med bättre 
effekt men INTUVAX® har även potentiella fördelar ge-
nom att kunna minska patientens biverkningar genom 
minskat behov av andra biverkningsgivande läkemedel, 
ge ökat välmående under behandling och därigenom 
stödja möjligheten att återgå till normalt liv. Därmed kan 
behandlingen, enligt bolagets bedömning, även tillföra 
värden och besparingar ur andra perspektiv: för samhäl-
let, sjukvården, försäkringsbolag och omgivningen. Avsak-
naden av biverkningar är det som primärt studerades i 
den fas I/II-studie som avslutades den 31 mars 2014. I den 
fas II-studie som påbörjades i maj 2015 är det primära syf-
tet att studera medianöverlevnaden hos högriskpatienter 
och överlevnadsfrekvensen efter 18 månader för patienter 
med intermediär riskprognos som har behandlats med 
INTUVAX® i kombination med sunitinib.

Levercancermarknaden
Levercancer är den femte vanligaste diagnosticerade 
cancerformen i världen med cirka 0,8 miljoner nya fall per 
år. Mordor Intelligence uppskattar att den globala mark-
naden för njur-cancer uppgick till 707 miljoner USD 2016 
och förutspår att marknaden växer med 7-15 procent per 
år fram till 2021.11  Sjukdomen är särskilt vanlig i Asien och 
den tredje vanligaste cancerformen med dödlig utgång 
globalt. Levercancerns begränsade utbredning i västvärl-
den ger möjlighet för nya behandlingsalternativ att erhål-
la särläkemedelsstatus på strategiskt viktiga marknader, 
så som exempelvis USA, Europa och Japan, samtidigt 
som stor potential återfinns på andra marknader. Över 
hälften av världens levercancerpatienter återfinns i Kina 
där cirka 400 000 patienter insjuknar årligen. Incidensen 
på världens största läkemedelsmarknader (USA, Frankrike, 
Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Japan) är 
cirka 105 000 insjuknade per år.12

Av alla former av levercancer är cirka 85 procent av typen 
HCC (Hepatocellular carcinoma) vilket är den indikation 
som Immunicum genomför en fas I/II-studie på. Sjukdo-
men är ofta länge symtomfri och det saknas bra biomar-
körer. Därför fortskrider en stor del av patienterna (cirka 
50 procent i Europa och USA och 73 procent i Japan) så 
långt att behandlingsalternativen minimeras. Endast 20-
30 procent av patienterna globalt diagnosticeras tillräck-
ligt tidigt för att behandlas kirurgiskt. Kirurgi och helst 
transplantation med ny lever är annars första behand-
lingsalternativet då cellgifter och annan standardbehand-
ling inte har visat sig vara effektiv vid HCC, svarsfrekvenser 
på behandlingen ligger i intervallet 0-36 procent.13 Även 
vid kirurgisk behandling är dock återfallsfrekvensen stor 
och passerar efter fem (5) år 70 procent.14 Begränsan-
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de faktorer för marknadspotentialen inkluderar bättre 
diagnostik som möjliggör att fler patienter kan behandlas 
tidigare med kirurgi. Även utökat vaccinationsprogram el-
ler behandling av virusinfektion mot hepatit nämns som 
ett konkurrerande behandlingsalternativ då virusinfektion 
av typen hepatit A och B är den största anledningen till 
den höga utbredningen i Asien. Ingen av dessa faktorer 
bedöms dock betydligt påverka patientpopulationer den 
närmaste framtiden.

Konkurrenssituationen för levercancer liknar den för njur-
cancer. Det har sedan 2006 etablerats ett nytt läkemedel, 
Nexavar (sorafenib, Bayer Healthcare), med påvisad klinisk 
effekt. Nexavar (sorafenib) verkar mot receptorer och en-
zym som är viktiga för tumörcellens tillväxt och används 
i fall där kirurgisk behandling ej är möjlig. Nexavar har en 
begränsad överlevnadseffekt (cirka tolv veckor) men anses 
i brist på alternativ fylla en funktion. Nexavar omsatte år 
2014 cirka 1,025 miljard USD för två godkända indikatio-
ner (även för njurcancer). Förutom att behandla växande 
patientpopulationer ses nya terapier kunna bidra med 
ökad verkningsgrad och mindre bieffekter. En målbild för 
nya terapier är att minska antalet återfall efter kirurgi, eller 
förlänga tiden till återfall. Nexavar utvärderas för att kunna 
ges till patienter direkt efter kirurgi. De nya terapier som 
nått sen klinisk fas för levercancer är till största del läke-
medel som riktas mot specifika molekylära mål, liknande 
funktionen för Nexavar. Det kvarstår dock idag ett fortsatt 
stort behov av mer effektiva alternativ.15

GIST
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är en tumör 
som utgår ifrån mesenchymala-celler i mag-tarmkana-

15 Stakeholder Opinions: Hepatocellular Cancer, Datamonitor 2010.
16 Gastrointestinal Stromal Tumors (GIST) Therapeutics – Pipeline Assessment and Market Forecasts to 2019, 2012.
17 Hagberg. H, Internetmedicin, Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), 2017.

len. GIST kan uppstå i hela mag-tarmkanalen men är 
vanligast förekommande i magsäcken, följt av tunntar-
men. GlobalData uppskattade den globala marknaden 
för denna cancerindikation till 920 miljoner USD med en 
förväntad årlig tillväxttakt om 2 procent för att uppgå till 
1,1 miljarder USD 2017. Anledningen till den låga tillväx-
ten förklaras främst av utgången av patenträttigheterna 
till Glivec (imatinib) 2014 som, tillsammans med Sutent 
(sunitinib) har varit de behandlingar som funnits tillgäng-
liga där förstahandsvalet kirurgi inte har fungerat.1716  GIST 
är en ovanlig sjukdom, vilket innebär att endast ett fåtal 
experter har djupare kännedom om hur sjukdomen skall 
utredas och behandlas. Kirurgi är den primära behand-
lingen för lokaliserad GIST genom vilket drygt hälften av 
patienterna botas. För icke-opererbara patienter finns 
effektiva läkemedel där Glivec är förstahandsval. Mer än 
60 procent uppvisar behandlingssvar inom ett par må-
nader men 10-15 procent saknar nytta av behandlingen. 
Behandling med Glivec pågår så länge som det inte blir 
en avsevärd försämring, det vill säga oftast mycket långa 
behandlingstider. Glivec-behandlingen är troligen inte 
botande utan syftet är att tumören skall sluta växa och 
därefter långsamt skrumpna. Om behandlingen avslu-
tas får tumören livskraft igen. För de patienter som inte 
svarar på Glivec eller sviktar under behandlingen, trots 
doshöjning, finns möjlighet att få behandling med Sutent 
(sunitinib), en tyrosinkinashämmare. Stivarga (regarofe-
nib) är nu registrerat för de patienter som inte svarar på 
sunitinib och är alltså tredje linjens behandling. Andra 
tyrosinkinashämmare, såsom Nexavar (sorafenib), Votrient 
(pazopanib) och Sprycel (dasatinib) har inte registrerats 
som godkänt läkemedel vid GIST men prövas i studier. 
Konventionell cancerbehandling med cytostatika eller 
strålbehandling har mycket liten effekt på GIST.17 
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Organisation

Bolagsstyrelse

AGNETA EDBERG
Styrelseordförande, medlem i 
revisionsutskottet
Aktier 36 250 st  
Alumna från Handelshögskolan 
i Stockholm, Biomedicinsk 
Analytiker
Född 1956

CHARLOTTE EDENIUS
Styrelseledamot, medlem i 
vetenskapliga utskottet
Aktier 0 st
Doktor i Med. Science, 
läkarexamen
Född 1958

MARTIN LINDSTRÖM
Styrelseledamot, ordförande i 
revisionsutskottet 
Aktier 2 760 000 st, varav 
2 750 000 genom närstående
Civ. Ing. Väg och vatten, 
Civilekonom
Född 1980

STEVEN GLAZER
Styrelseledamot, ordförande i 
vetenskapliga utskottet
Aktier 0 st
MD
Född 1948

Agneta Edberg har varit styrelseordförande i Immuni-
cum AB sedan 2010. 
Styrelseordförande: Ambulanssjukvården i Stor-
stockholm Aktiebolag, Likvor AB, Idogen AB
Styrelseledamot: Temperature Sensitive Solutions 
Systems Sweden AB, Valvet Förvaltning AB, Probac 
AB, A Edberg Consulting AB, TSS Holding AB, Svens-
ka Läkemedelsförsäkringen AB

Har haft ett flertal ledande befattningar inom Pfizer 
AB, Pharmacia AB, Orion AB, Cederroth International 
AB och Johnson & Johnson.

Steven Glazer har varit ledamot i Immunicum ABs 
styrelse sedan 2016.

Är Chief Medical Officer  för Hansa Medical AB och 
har tidigare innehaft ledande befattningar inom Bio-
Invent, Zealand Pharma och Novo Nordisk.

Charlotte Edenius har varit ledamot i Immunicum 
ABs styrelse sedan 2016.
Styrelseledamot: Kancera AB, Aptahem AB, SynAct 
Pharma AB
Styrelseledamot och verkställande direktör: Allmo-
ra Life Science AB

Har haft ett flertal ledande befattningar inom Medivir 
AB, Orexo AB, Biolipox AB och AstraZeneca AB. 

Martin Lindström har varit ledamot i Immunicum 
ABs styrelse sedan 2008.
Styrelseledamot: SHH Invest nr 16 AB, SHH Invest nr 
21 AB, SHH Projekt nr 21 AB
Styrelsesuppleant och verkställande direktör: Log-
gen Invest AB, Loggen Fastighetsutveckling AB
Styrelsesuppleant: Lars Lindström Förvaltning i 
Kalmar AB

Representerar ägaren Loggen Invest AB.
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MAGNUS PERSSON
Styrelseledamot
Aktier 0 st
Läkare, professor och docent i 
fysiologi på Karolinska Institutet 
i Stockholm
Född 1960

MAGNUS NILSSON
Styrelseledamot, medlem i 
revisionsutskottet 
Aktier 0 st
Doktor i medicinsk vetenskap 
vid Uppsala Universitet
Född 1956

KERSTIN VALINDER 
STRINNHOLM
Styrelseledamot
Aktier 0 st
Journalistexamen
Född 1960

Kerstin Valinder Strinnholm har varit ledamot i Im-
municum ABs styrelse sedan 2016.
Styrelseledamot: Corline Biomedical AB, Camurus 
AB, KVS Invest AB, Cavastor AB
Styrelsesuppleant: Pollux Pharma AB

Har internationell erfarenhet från ledande befattning-
ar inom Astra/AstraZeneca och Nycomed Takeda.

Magnus Persson har varit ledamot i Immunicum ABs 
styrelse sedan 2015.
Styrelseordförande: Karolinska Institutet Innovations 
AB, Karolinska Institutet University Press AB, Karolinska 
Institutet Information AB, Cantargia AB, SLS Invest AB, 
Galecto Biotech AB, HIP Health Innovation Platform AB
Styrelseledamot: Cerecor Inc., Karolinska Institutet 
Support AB, Karolinska Institutet Housing AB, Karolin-
ska Institutet Science Park AB, KCIF Fund Management 
AB, Själbådan AB, Gyros Protein Technologies Holding 
AB, Perma Ventures AB
Extern VD: Karolinska Institutet Holding AB Har 15 års 
erfarenhet som partner inom Venture Capital. 

Har lett utvecklingsteam i fas II och III-program inom 
läkemedelsindustrin.

Magnus Nilsson har varit ledamot i Immunicum ABs 
styrelse sedan 2014. 
Styrelseordförande: Vivoline Medical AB
Styrelseledamot: Dignitana AB, Magnus HL Nilsson 
management consulting AB
Extern VD: Xvivo Perfusion Aktiebolag

Har tidigare varit VD i Vitrolife AB under ca nio år. Har 
varit projektledare för preklinisk och klinisk läkemedels-
utveckling, KaroBio AB och Pharmacia & Upjohn AB.
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Ledning

CARLOS DE SOUSA
Verkställande direktör 
Aktier 46 670 st  
MD, Executive MBA
Född 1958 

LISE-LOTTE 
HALLBÄCK 
Chief financial officer (CFO) 
Aktier 5 000 st, varav 1 250 ge-
nom närstående  
Civilekonom
Född 1966

ALEX KARLSSON-
PARRA 
Chief scientific officer (CSO) 
Aktier 612 726 st, varav 281 363 
genom närstående  
Adjungerad Professor, 
Överläkare i klinisk immunologi, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala, 
Född 1950

PETER SUENAERT 
Chief medical officer (CMO) 
Aktier 4 800 st  
MD, Ph.D.
Född 1968

Lise-Lotte Hallbäck har varit CFO i Immunicum AB 
sedan 2015.

Har tidigare varit auktoriserad revisor, management-
konsult och financial manager. Har lång erfarenhet 
av redovisning, skatt och legala frågor inom huvud-
sakligen internationellt verksamma bolag.

Peter Suenaert har varit CMO i Immunicum AB 
sedan juli 2016.

Har 14 års erfarenhet från preklinisk och klinisk 
utveckling av en mängd olika cancer-/immunoonko-
logiska läkemedel. Har innehaft ledande befattningar 
på Glenmark Pharmaceuticals R&D, Danone Resear-
ch, GlaxoSmithKline Vaccines samt AMGEN.

Carlos de Sousa har varit VD i Immunicum AB sedan 
oktober 2016. 

Har över 25 års erfarenhet från ledande positioner 
inom den globala läkemedels- och bioteknikmark-
naden inom Nycomed/Takeda, Pfizer, Novartis, BBB 
Therapeutics, Newron Pharmaceuticals och Zealand 
Pharma. 

Alex Karlsson-Parra är en av Immunicum ABs 
grundare.

Har över 30 års erfarenhet inom transplantations-
immunologi och har tidigare varit ordförande för en 
svensk expertgrupp för klinisk immunologi. Tilldela-
des Athenapriset, svenska sjukvårdens största pris, år 
2014. 
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Vetenskapligt råd

BENGT FURBERG
Ordförande i det vetenskapliga rådet
Aktier 3 000 st
Docent i klinisk fysiologi
Född 1941

Bengt Furberg är expert inom kliniska prövningar och 
har skrivit ett flertal böcker och vetenskapliga artiklar 
inom ämnet. Har varit Medical Director, medlem i 
ledningsgruppen samt medicinska kommittén och 
säkerhetskommittén i GlaxoWellcome.

ROLF KIESSLING
Ledamot
Aktier 0 st
Professor i experimentell onkologi, Karolinska 
Institutet
Född 1948

Rolf Kiessling är professor i experimentell onkologi 
vid Karolinska Institutet sedan 1995 och har en del-
tidstjänst som överläkare på Radiumhemmet vid Ka-
rolinska sjukhuset. Professor Kiessling har publicerat 
över 200 publikationer i refereegranskade tidskrifter 
och har bred vetenskaplig expertis i området expe-
rimentell och klinisk immunologi. En tidig milstolpe 
i hans karriär var när han upptäckte och namngav 
NK-cellen i mitten av 70-talet, en upptäckt som gav 
honom ”Anders Jahres medicinska pris för yngre 
forskare” 1985 och ”Erik Fehrnströms pris” 1989. På 
senare tid har hans forskargrupp fokuserat på områ-
det immunterapi mot cancer och gruppen genomför 
prövarinitierade studier (Investigator Initiated Studies) 
på cancerpatienter, och bedriver grundforskning på 
prekliniska djurmodeller.

ROGER HENRIKSSON
Ledamot
Aktier 0 st
Professor i experimentell onkologi
Född 1953

Roger Henriksson är professor i experimentell 
onkologi och överläkare i medicinsk onkologi och 
radioterapi sedan 1994. Han har också varit medicinsk 
rådgivare åt Astra Zeneca (globalt) på deltid, sedan 
2000. Roger Henriksson har publicerat över 270 ar-
tiklar i refereegranskade tidskrifter avseende alla faser 
av läkemedelsutveckling. Bland aktuella vetenskap-
liga uppdrag kan nämnas chef för institutionen för 
strålningsvetenskaper, Umeå Universitet, Ordförande 
Nationella Planeringsgruppen cns-tumörer, Ledamot 
i Cancerfondens vetenskapliga råd, Ledamot i Svens-
ka Lungcancerstudiegruppen.

CURT FURBERG
Ledamot 
Aktier 0 st  
Professor i Folkhälsa
Född 1936 

Curt Furberg är en internationellt erkänd hjärtfors-
kare och epidemiolog med expertis inom kliniska 
studier och folkhälsa. Han är en av författarna till bok-
en om metodik vid klinisk prövning, ”Fundamentals 
of Clinical Trials”. Här också medförfattare till en ny 
bok, “Data Monitoring in Clinical Trials: A Case Studies 
Approach”, och har publicerat över 400 artiklar. Hans 
starka engagemang för evidensbaserad medicin och 
långa bakgrund inom folkhälsa utgör en solid grund 
för hans synpunkter kring utvärdering av läkeme-
del och patientsäkerhet. Han har varit medlem av 
FDA:s Rådgivande Kommitté för Läkemedelssäker-
het och Riskhantering samt kallats in som vittne i 
kongressförhör.

ANDERS ÖHLÉN 
Ledamot
Aktier 0 st
MD, Ph.D.
Född 1953

Anders Öhlén har lång erfarenhet som ledande 
befattningshavare inom läkemedelsutveckling och 
medicinska frågor från Kabi Pharmacia (numera Pfi-
zer), Astra, Aventis och Bristol-Myers Squibb. Han har 
arbetat i  era terapiområden och har varit inblandad 
i alla aspekter av produktlivscykelhante- ring under 
sina över 30 år av arbete inom vård- och läkemedels-
industrin. Mellan år 2010-2016 var han VD för Svenska 
Läkemedelsförsäkringen.
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Aktien, aktiekapital 
och ägarstruktur
Aktien
Aktien har handlats sedan den 22 april 2013 på Nasdaq 
First North under kortnamnet IMMU med ISIN-kod 
SE0005003654. Från och med 4 maj 2016 är Bolagets 
aktier listade på segmentet First North Premier. 

Aktiekapitalets utveckling (från och med år 2010) 

År Händelse
Förändring  

antalet aktier
Totalt  

antal aktier
Förändring av 

aktiekapitalet (SEK)
Totalt aktiekapital 

(SEK)
Kvotvärde  

(cirka, SEK)

2010 Nyemission 1 326 6 629 33 150 165 725 25

2012 Nyemission 600 7 229 15 000 180 725 25

2012 Uppdelning 1000:1 7 221 771 7 229 000 - 180 725 0,025

2012 Fondemission 12 771 000 20 000 000 319 275 500 000 0,025

2013 Sammanslagning 2:1 -10 000 000 10 000 000 - 500 000 0,05

2013 Nyemission 2 675 000 12 675 000 133 750 633 750 0,05

2013 Nyemission 1 100 000 13 775 000 55 000 688 750 0,05

2014 Nyemission 3 500 000 17 275 000 175 000 863 750 0,05

2014 Nyemission 2 755 000 20 030 000 137 750 1 001 500 0,05

2016 Teckningsoptioner 130 000 20 160 000 6 500 1 008 000 0,05

2016 Nyemission 5 040 000 25 200 000 252 000 1 260 000 0,05

2016 Nyemission 758 541 25 958 541 37 927,05 1 297 927,05 0,05

Tio största aktieägare per 2016-12-31
Aktieägare Aktier Andel av kapital/röster (%)

Holger Blomstrand Byggnads AB 2 975 386 11,5%

Loggen Invest AB 2 750 000 10,6%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 841 556 7,1%

Swedbank Robur Fonder AB 1 562 500 6,0%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 706 012 2,7%

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

Bengt Andersson 557 939 2,1%

Jamal El-Mosleh 393 000 1,5%

Mats Dahlgren 380 000 1,5%

UBS Switzerland AG 362 644 1,4%

Totalt tio största aktieägarna 12 141 763 46,8%

Övriga aktieägare 13 816 778 53,2%

Totalt 25 958 541 100,0%

Antal aktier 
Antalet aktier i bolaget uppgår per 31 december 2016 till 
25 958 541 (24 270 869).
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Förvaltningsberättelse
 » Styrelsen och verkställande direktören för Immunicum AB, 556629-1786, 

får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-07-01-2016-12-31.

Allmänt om verksamheten
Immunicum är ett biomedicinskt företag som utveck-
lar cancerimmunterapier baserade på tre olika pa-
tenterade plattformsteknologier, COMBIG, CD70 och 
Ad5PTDf35-adenovirusvektor. Företaget grundades 2002 
som en avknoppning från Sahlgrenska Universitetssjukhu-
set i Göteborg. Eftersom Immunicums produkter bygger 
på plattformsteknologier kan företaget utveckla behand-
lingar mot många olika cancerindikationer. Immunicums 
projektportfölj består för närvarande av sex olika projekt 
varav tre i klinik. 

Bolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med 
säte i Göteborg. Adressen är Grafiska vägen 2, 412 63 
Göteborg. 

Styrelsen har den 16 mars 2017 godkänt denna årsredovis-
ning för offentliggörande. 

Ekonomisk översikt
Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -36,7 MSEK (-43,6 MSEK). 
Periodens resultat uppgick till -36,8 MSEK (-43,9 MSEK). 

Rörelseresultatet har under det förkortade räkenskapsåret 
juli-december 2016 påverkats negativt av ökade kostnader 
för kliniska prövningar samt ökade personalkostnader på 
grund av fler antal anställda. 

Kassaflöde
Kassaflödet som använts i den löpande verksamheten 
uppgick till -33,7 MSEK (-40,2 MSEK). Bolagets likvida 
medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid räken-
skapsårets utgång till 112,4 MSEK (129,4 MSEK). 

Mot bakgrund av att pågående och framtida nya kliniska 
studier kommer att medföra betydande kostnader, be-
döms bolaget fortsatt visa ett negativt kassaflöde. Detta 
kapitalbehov kan komma att tillgodoses genom ett antal 
olika alternativ. Befintliga medel bedöms dock täcka bo-
lagets kapitalbehov under de kommande 12 månaderna. 

Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut uppgick till 102,4 MSEK 
(139,2 MSEK) och soliditeten var 84% (90%). Eget kapital 
per aktie uppgick till 3,94 SEK (5,36 SEK).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 ● Två patentansökningar på viktiga framtida marknader 

fick klartecken under räkenskapsåret. I juli medde-
lades att det kinesiska patentverket (SIPO) avser att 
bevilja Immunicums patentansökan och i september 
erhölls samma besked från det amerikanska patent-
verket (USPTO). Båda ansökningarna avser Immuni-
cums CD70-teknologi. 

 ● Peter Suenaert, MD, Ph.D., rekryterades i juli för att bli 
Immunicums första Chief Medical Officer (CMO). 

 ● I september presenterade Immunicum fortsatt 
förbättrade data från uppföljningsfasen av den fas I/
II-prövning med INTUVAX på elva patienter med me-
tastaserande njurcancer som startade i februari 2012. 
Fem patienter var fortfarande vid liv, och resultaten 
visade en pågående och mer än fördubblad förlängd 
medianöverlevnad för hela patientgruppen samt en 
pågående mer än tredubblad förlängd medianöver-
levnad för patienter med dålig prognos jämfört med 
publicerade historiska data för nydiagnostiserade 
patienter som erhållit standardbehandling. 

 ● I slutet av september kunde Immunicum meddela att 
Carlos de Sousa rekryterats som ny CEO för att leda 
företaget genom nästa utvecklingsfas. Carlos tillträd-
de sin tjänst 1 oktober 2016.

 ● Vid Immunicums årsstämma den 26 oktober 2016 
valdes Steven Glazer, Charlotte Edenius och Kerstin 
Valinder Strinnholm in som nya medlemmar i bola-
gets styrelse. Omval skedde av styrelseledamöterna 
Agneta Edberg, Martin Lindström, Magnus Nilsson 
samt Magnus Persson. Bengt Furberg avböjde omval. 
Agneta Edberg omvaldes som styrelsens ordförande.

 ● Årsstämman gav vidare styrelsen mandat att vid en 
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordi-
narie årsstämma, besluta om nyemission av högst 
5 040 000 aktier i Bolaget, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt.

 ● Årsstämman beslutade också om omläggning av 
bolagets räkenskapsår till kalenderår samt att förkorta 
det innevarande räkenskapsåret att omfatta perioden 
1 juli 2016 till 31 december 2016.
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 ● Vid Society for Immunotherapy of Cancer, SITCs 
årsmöte den 14 november 2016 presenterade Im-
municum uppdaterade data från Bolagets kliniska 
fas I/II studie med INTUVAX på levercancerpatienter. 
Resultaten visade att 67% av de fullt behandlade 
patienterna med framskriden levercancer uppvisa-
de en ökning av cirkulerande tumörspecifika CD8+ 
T-celler samt att dessa ökningar tycks korrelera med 
den förlängda överlevnad som visas i studien, jämfört 
med den historiska medianöverlevnad som doku-
menterats i medicinsk litteratur. Vidare meddelades 
att samtliga sex patienter inkluderats i den godkän-
da utökningen av studien. Dessa patienter har fått 
INTUVAX som förstahandsbehandling i kombination 
med standardbehandlingar.

 ● Den 13 december 2016 meddelades att den ame-
rikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug 
Administration (FDA) har godkänt bolagets Investiga-
tional New Drug (IND)-ansökan för INTUVAX. God-
kännandet innebär att Immunicum kan utöka sin 
pågående kliniska fas II-studie - MERECA (MEtastatic 
REnal cell CArcinoma) - till att omfatta behandling av 
patienter med metastaserad njurcancer även i USA.

Väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång

 ● I februari 2017 rekryterades Karin Hoogendoorn som 
chef för CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) 
på Immunicum. Karin Hoogendoorn är farmacie dok-
tor och en erfaren expert på utveckling av bioteknis-
ka produkter. Hon har lett framgångsrika CMC och 
regulatoriska insatser på en rad olika produkter inom 
bland annat Novartis, Janssen Biologics och Crucell 
Holland och kommer att spela en avgörande roll för 
kvaliteten i tillverkningen av Immunicums produkter. 

Forskning och utveckling
Immunicum utvecklar cancerimmunterapier baserade 
på tre olika patenterade plattformsteknologier; COMBIG, 
CD70 och Ad5PTDf35 adenovirusvektor. Bolaget har sex 
pågående projekt med starkt fokus på de tre kliniska 
projekt som baseras på den prioriterade COMBIG-platt-
formen, vilken används för att utveckla cancerimmunakti-
verarna INTUVAX® och SUBCUVAX®.

I projektet INTUVAX® - RCC genomförs en öppen fas 
II-studie (MERECA-studien), som omfattar nydiagnostice-
rade patienter med metastaserad njurcancer.

I projektet INTUVAX® - HCC genomförs en fas I/II-stu-
die för behandling av patienter med avancerad primär 
levercancer. 

I projektet INTUVAX® - GIST genomförs en klinisk fas I/
II-studie med INTUVAX® för behandling med patienter 
med obotlig gastrointestinal stromacellstumör (GIST). 

 Bolaget genomför också prekliniska studier med 
Ad5PTDf35-vektorn för utveckling av SUBCUVAX® vilket 
pågår i samarbete med Uppsala universitet och professor 
Magnus Esand.

Professor Essands grupp har också inlett en kli-
nisk fas I/II-studie med den onkolytiska varianten av 
Ad5PTDf35-vektorn, för behandling av neuroendokrina 
tumörer. Immunicum äger inte rättigheterna till denna 
indikation, men till alla efterföljande indikationer.

Immunicums CD70-plattform gäller för adaptiv immun-
terapi vilket är en behandlingsstrategi där patientens 
T-celler isoleras och i vissa fall genetiskt manipuleras till 
att specifikt känna igen cancerceller. 

Immunicum bedriver även arbete för att optimera 
produktionsprocessen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Immunicum är ett utvecklingsbolag 
utan historiska intäkter
Immunicum har ännu inte, varken enskilt eller via part-
ners, lanserat någon cancerimmunaktiverare eller något 
annat läkemedel på marknaden. Bolaget har således 
inte bedrivit försäljning av något läkemedel och därför 
inte heller genererat några försäljningsintäkter. Bolagets 
bedömning är att man kommer att redovisa förlust under 
de närmaste åren. Immunicums produktkandidater är 
idag i klinisk respektive preklinisk fas, vilket innebär att 
såväl fortsatt forskning och utveckling samt beviljade 
myndighetstillstånd och positiva utfall i prekliniska och 
kliniska studier krävs innan produktkandidaterna kan nå 
marknaden. Skulle de nuvarande produktkandidaternas 
introduktion på marknaden försenas, fördyras eller helt 
utebli, skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till möjliga framtida intäkter
Immunicums framtida intjäning kommer bland annat att 
vara beroende av att Immunicum kan ingå avtal för licen-
siering av Bolagets produktkandidater och/eller teknolo-
giplattformar. Möjligheten att ingå sådana avtal är bland 
annat beroende av Immunicums trovärdighet som en po-
tentiell partner, kvaliteten på Bolagets produktkandidater 
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och robustheten av Bolagets immateriella rättigheter. Det 
finns en risk att sådana avtal inte kan ingås eller endast 
kan ingås på för Bolaget ofördelaktiga villkor. Potenti-
ella samarbetspartners kan, för att ingå avtal, ställa krav 
på att kompletterande studier utförs på Immunicums 
produkter, vilket kan innebära förseningar och fördyring-
ar för Bolaget. Vidare förväntas en betydande andel av 
Immunicums potentiella intäkter utgöras av så kallade 
milestone-betalningar, det vill säga engångsbetalningar 
från samarbetspartners vilka utbetalas om och när vissa 
specificerade mål uppnås. Om Immunicum inte lyckas 
ingå avtal för licensiering av produkter på för Bolaget 
fördelaktiga villkor, om sådana avtal leder till försening-
ar och fördyrningar eller om betalningar enligt avtalen 
försenas eller helt uteblir skulle det kunna ha en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Ytterligare finansieringsbehov
Immunicum har redovisat rörelseförluster sedan Bo-
lagets verksamhet startades och kassaflödet bedöms 
vara fortsatt negativt fram till dess att Immunicum kan 
generera löpande intäkter. Immunicum kommer även 
fortsättningsvis att behöva kapitaltillskott för att bedri-
va fortsatt forskning och utveckling. Storleken på och 
tidpunkten för Immunicums framtida kapitalbehov 
beror på ett antal faktorer, såsom kostnaderna för verk-
samheten och förutsättningarna för att ingå avtal som 
möjliggör intäkter. Tillgången till och förutsättningarna 
för kapitaltillskott påverkas av ett flertal faktorer såsom 
marknadsvillkor, den generella tillgången på kapital eller 
extern finansiering. Även störningar och osäkerhet på 
kredit- och kapitalmarknaderna kan begränsa tillgång-
en till ytterligare kapital. Tillgången till kapital kan även 
vara beroende av utfallet i kliniska och prekliniska studier 
som Bolaget genomför och andra faktorer relaterade till 
Bolagets verksamhet. Om Immunicum väljer att anskaffa 
ytterligare finansiering genom emission av aktier eller 
aktierelaterade instrument kan aktieägare som inte deltar 
i sådan emission drabbas av utspädning. Vid skuldfinan-
siering, om sådan finns tillgänglig för Bolaget, kan villkor 
uppställas som begränsar Bolagets handlingsfrihet i 
olika avseenden. Det finns risk att nytt kapital inte kan 
anskaffas när behov uppstår, att det inte kan anskaffas på 
fördelaktiga villkor eller att det över huvud taget inte kan 
anskaffas. Om Immunicum inte kan erhålla finansiering 
kan Bolaget bli tvunget att väsentligt inskränka forsk-
nings- och utvecklingsverksamheten eller ytterst avbryta 
sin verksamhet.

Beroende av samarbetspartners
Immunicum är ett forsknings- och utvecklingsbolag med 
en begränsad egen organisation och är därför i hög grad 
beroende av samarbeten med externa partners för att be-
driva sin verksamhet. Vidare är Bolaget beroende av att i 
framtiden kunna inleda eller fördjupa samarbeten, bland 
annat avseende utveckling av produktkandidater, kliniska 
studier, leverans av insatsvaror och produktion. Bolagets 
samarbeten med externa företag kan komma att utveck-
las negativt och Immunicum kan komma att inte kunna 
ingå nya avtal eller endast kunna ingå avtal på för Bolaget 
ofördelaktiga villkor. De företag som utför prekliniska 
eller kliniska studier kan komma att inte upprätthålla 
den kliniska och regulatoriska kvalitet som krävs för ett 
framtida myndighetsgodkännande eller kan komma att 
inte uppfylla sina åtaganden. Avtal med samarbetspart-
ners kan även komma att förutsätta godkännande från 
myndigheter, vilket i sig innebär en risk för förseningar i 
studier och potentiella efterföljande marknadslanseringar 
av produktkandidater. Skulle någon av dessa risker inträf-
fa skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner och kvalificerad personal
Immunicums verksamhet är i hög grad beroende av ett 
antal nyckelpersoner, varav vissa innehar ledande befatt-
ningar och är aktieägare i Bolaget. Om någon eller några 
av dessa nyckelpersoner skulle lämna Bolaget skulle det 
kunna försena eller försvåra Bolagets fortsatta forskning, 
utveckling och verksamhet. Bolaget är vidare beroende 
av att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal 
med relevant utbildning och erfarenhet. Det råder hård 
konkurrens om erfaren personal inom Bolagets verksam-
hetsområde och många av Immunicums konkurrenter 
har avsevärt större finansiella resurser än Bolaget, vilket 
kan leda till att erforderlig personal inte kan rekryteras, 
eller endast kan rekryteras på ofördelaktiga villkor. Om 
Immunicum inte kan rekrytera och behålla nyckelperso-
ner och annan kvalificerad personal i den utsträckning 
och på de villkor som behövs skulle det kunna ha en vä-
sentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat 
och finansiella ställning.

Beroende av ersättningssystem
Bolagets och dess potentiella samarbetspartners möjlig-
heter att framgångsrikt kommersialisera produkter, och 
möjligheterna till eventuell framtida försäljning, kommer 
bland annat bero på förekomsten av och nivån på ersätt-
ning för produkterna från försäkringsbolag, myndigheter 
och andra betalare av sjukvårdsprodukter och tjänster. 
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Förändringar i befintliga regelverk, politiska beslut eller 
ändrad praxis bland myndigheter, försäkringsbolag och 
andra beslutsfattare kan leda till att ersättningar för Im-
municums framtida produkter blir lägre än förväntat eller 
helt uteblir, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Forskning och utveckling 
De prekliniska och kliniska studier som Bolaget bedriver 
baseras på plattformsteknologierna COMBIG®, CD70 och 
Ad5PTDf35-adenovirusvektor. Ingen produkt baserad på 
dessa plattformsteknologier har ännu godkänts för lanse-
ring på marknaden. Innan ett läkemedel kan lanseras på 
marknaden måste säkerhet och effektivitet vid behand-
ling av människor säkerställas för varje enskild indikation, 
vilket visas genom prekliniska studier som görs på djur 
och kliniska studier i människor. Resultaten av sådana 
studier kan vara oförutsedda och oönskade och därmed 
är Bolagets prognostiserade kostnader relaterade till 
sådana studier förknippade med stor osäkerhet. Oförut-
sedda studieresultat kan även leda till att koncept och 
studier måste omprövas, vilket innebär att nya komplette-
rande studier kan komma att behöva utföras till bety-
dande kostnader eller att studierna helt läggs ned. Det 
kan i sin tur leda till att marknadslanseringar av produkt-
kandidater försenas eller helt uteblir, bland annat om 
myndigheter eller andra beslutsfattare gör bedömningen 
att Bolagets produktkandidater inte uppfyller uppställda 
normer. En försenad eller utebliven lansering av Bolagets 
produktkandidater skulle kunna ha en väsentlig negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

Vidare behöver inte framgångsrika tidiga studier innebära 
att efterföljande studier får önskat resultat. Prekliniska 
försök grundar sig på ett begränsat antal studier och kan 
efter ytterligare granskning revideras eller upphävas, på 
grund av myndighetsbeslut eller ytterligare prekliniska 
eller kliniska prövningar i senare skeden. Utfall från prekli-
niska studier överensstämmer inte alltid med de resultat 
som uppnås vid kliniska studier och resultat från tidiga 
kliniska studier överensstämmer inte heller alltid med 
resultat i mer omfattande och senare studier.

Om Immunicum inte via kliniska studier i tillräcklig 
utsträckning kan påvisa att en produktkandidat är säker 
och effektiv och därmed möjlig att kommersialisera 
skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ansvar för biverkningar m.m.
Patienter som deltar i kliniska studier med Immuni-
cums produktkandidater kan drabbas av biverkningar. 
Konsekvenserna av sådana potentiella biverkningar kan 
försena eller stoppa den fortsatta produktutvecklingen 
samt begränsa eller förhindra produkternas kommersiel-
la användning eller leda till att skadestånds- eller andra 
krav, inklusive krav grundade på produktansvar, riktas 
mot Bolaget. Eventuella krav kan överstiga Bolagets 
försäkrade belopp. Om krav skulle framställas eller ansvar 
göras gällande skulle det kunna ha en väsentlig negativ 
påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella 
ställning. Biverkningar kan även få som konsekvens att 
Bolagets renommé skadas, vilket i sin tur kan påverka 
Bolagets ställning i förhållande till myndigheter, leveran-
törer och samarbetspartners samt riskera att undergräva 
förtroendet för Bolagets teknologier och produktkandida-
ter. Sådana omständigheter skulle kunna ha en väsentlig 
negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Konkurrens
Immunicum verkar inom en konkurrensutsatt bransch, 
och många företag, universitet och forskningsinstitutioner 
bedriver forskning och utveckling av läkemedel, inklusive 
sådana som kan, eller kan komma att, konkurrera med 
Bolagets produktkandidater. Bolagets framtida konkur-
rensmöjligheter är bland annat beroende av att Bolagets 
produktkandidater erhåller ett effektivt immaterialrätts-
ligt skydd och av att sådant skydd kan vidmakthållas. Vi-
dare är Immunicum verksamt på en marknad där många 
av Bolagets konkurrenter har större finansiella resurser 
än Bolaget. Därtill kan Bolaget utsättas av konkurrens 
från kopior av läkemedel och generika som lanseras i 
takt med att patent förfaller. Om Bolaget inte förmår att 
effektivt konkurrera på marknaden skulle det kunna ha 
en väsentlig negativ påverkan på Bolagets verksamhet, 
resultat och finansiella ställning.

Komplexa och föränderliga regelkrav
För att få marknadsföra eventuella framtida läkemedels-
produkter krävs att Bolaget, dess samarbetspartners och/
eller underleverantörer får relevanta tillstånd från myndig-
heter, t.ex. svenska Läkemedelsverket och Etikprövnings-
nämnden samt EuropeanMedicines Agency (EMA) och 
U.S. Food and Drug Administration (FDA). Sådana regler, 
som bland annat rör preklinisk och klinisk prövning samt 
marknadsföring av läkemedelskandidaterna i Immuni-
cums projektportfölj, kan förändras över tiden. Föränd-
ringar i lagstiftning, regler eller myndighetspraxis som rör 
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cancerimmunaktiverare och andra läkemedel kan öka 
Immunicums kostnader, eller annars försvåra utveck-
lingen av Immunicums produktkandidater, vilket skulle 
kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Bolagets 
verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Immunicums immateriella rättigheter, 
know how och sekretess
Immunicums framtida framgång kommer till stor del 
vara beroende av dess förmåga att erhålla och vid-
makthålla immaterialrättsligt skydd, huvudsakligen 
patentskydd, i USA, EU, Asien och andra länder, för de 
immateriella rättigheter som är hänförliga till Bolagets 
produktkandidater. Förutsättningarna för att patentskyd-
da uppfinningar inom området för bioteknik, cancerim-
munaktiverare och andra läkemedel är generellt sett 
svårbedömda och innefattar komplexa juridiska och 
vetenskapliga bedömningar. Det finns en risk att Immu-
nicum inte kan erhålla patent för sina produkter eller sin 
teknologi. Patent har vidare en begränsad livslängd. 

Det föreligger en risk att befintlig och eventuell framtida 
patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som 
innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott 
kommersiellt skydd. Det föreligger även en risk för att 
Bolagets befintliga och eventuell framtida patentport-
följ inte kommer att kunna vidmakthållas eller kommer 
belastas av skyldighet för Bolaget att betala licensavgif-
ter eller liknande till tredje parter. De teknologier som 
Immunicum använder i sin forskning, eller som ingår i 
de produktkandidater som Immunicum utvecklar och 
avser att kommersialisera, kan göra intrång i patent som 
ägs eller kontrolleras av annan. Tredje part kan även göra 
intrång i patent som ägs eller kontrolleras av Immuni-
cum. Vidare kan tredje part ha ansökt om patent som 
omfattar samma produkt eller teknologi som Bolagets. 
Om Immunicum tvingas föra rättsliga processer för att få 
fastslaget vem som har rätt till visst patent kan kostnaden 
och tidsåtgången för sådana processer vara betydande, 
och det kan inte uteslutas att Bolaget kan komma att 
förlora sådana processer, vilket skulle kunna leda till att 
skyddet för någon eller samtliga av Bolagets produkter 
upphör eller för att Immunicum behöver betala betydan-
de skadestånd. 

Immunicum är även beroende av know-how och före-
tagshemligheter och Bolaget strävar efter att skydda 
sådan information, bland annat genom sekretessavtal 
med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är 
dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig 
spridning av information, vilket medför en risk för att 
konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-
how som utvecklats eller innehas av Immunicum. Vidare 
kan spridande av företagshemligheter påverka Bolagets 
möjligheter att beviljas patent till uppfinningar.

Om någon av de ovanstående riskerna skulle komma att 
inträffa skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan 
på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Krav och tvister
Som en följd av den normala affärsverksamheten kan 
Immunicum bli inblandat i tvister och rättsprocesser. 
Tvister och rättsprocesser kan vara tidskrävande, störa den 
löpande verksamheten, avse betydande belopp eller prin-
cipiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader, 
vilket kan medföra en väsentlig negativ påverkan på Bola-
gets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Förändringar i läkemedelsindustrin kan 
göra Bolagets produkter obsoleta
Läkemedelsindustrin karakteriseras av snabba förändring-
ar inom teknologi, nya teknologiska landvinningar och 
ständiga förbättringar av industriell know-how. Immuni-
cums eventuella framgångar kommer således att till stor 
del bero på Bolagets förmåga att anpassa sig till sådana 
externa faktorer, diversifiera projektportföljen och utveck-
la nya och konkurrenskraftigt prissatta produkter som 
möter kraven från den ständigt föränderliga marknaden. 
Det kan inte heller uteslutas att framtida tekniska land-
vinningar gör att Bolagets för tillfället eller i framtiden 
planerade produkter förlorar sitt kommersiella värde. Om 
Bolaget inte kan anpassa sig till den tekniska utveckling-
en skulle det kunna ha en väsentlig negativ påverkan på 
Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Styrelsens förslag till disposition 
av bolagets resultat

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande står 
följande medel:

Överkursfond 252 535 222

Balanserat resultat -114 653 179

Årets resultat -36 793 917

Summa 101 088 126

Styrelsen föreslår att medlen 
disponeras enligt följande:

Överföres i ny räkning 101 088 126

Summa 101 088 126

 
Vad beträffar Bolagets resultat och ställning i övrigt, hän-
visas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande bokslutskommentarer.
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Finansiellt sammandrag

Resultaträkning

Belopp i SEK juli-december  2016 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Övriga rörelseintäkter - - 160 000 560 000 1 473

Rörelsens kostnader -36 737 130 -43 642 748 -36 563 839 -17 211 957 -6 974 772

Rörelseresultat -36 737 130 -43 642 748 -36 403 839 -16 651 957 -6 973 299

Finansnetto -56 787 -280 137 789 216 476 921 85 325

Resultat före skatt -36 793 917 -43 922 885 -35 614 623 -16 175 036 -6 887 974

Skatt - - - - -

Periodens resultat -36 793 917 -43 922 885 -35 614 623 -16 175 036 -6 887 974

Balansräkning

Belopp i SEK 2016-12-31 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Tecknat men ej inbetalt 
kapital

- 16 687 902 - - -

Materiella 
anläggningstillgångar

140 396 180 793 263 507 347 313 95 184

Finansiella 
anläggningstillgångar

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Kortfristiga fordringar 9 003 355 7 927 590 2 604 317 1 346 131 992 214

Kortfristiga placeringar 9 526 626 9 493 383 35 426 626 - -

Likvida medel 102 898 565 119 948 858 32 738 441 107 840 568 25 607 241

Tillgångar 121 569 942 154 239 526 71 033 891 109 535 012 26 695 640

Eget kapital 102 386 053 139 179 970 64 626 697 100 241 320 24 604 113

Långfristiga skulder 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

Kortfristiga skulder 18 333 889 14 209 556 5 557 194 8 443 692 1 241 527

Eget kapital och skulder 121 569 942 154 239 526 71 033 891 109 535 012 26 695 640
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Kassaflödesanalys

Belopp i SEK juli-december  2016 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-33 738 195 -40 228 602 -40 102 127 -9 280 851 -7 146 028

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten

- 25 650 763 -35 000 000 -298 065 -57 886

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

16 687 902 101 788 256 - 91 812 243 27 060 597

Årets kassaflöde -17 050 293 87 210 417 -75 102 127 82 233 327 19 856 683

Likvida medel vid periodens 
början

119 948 858 32 738 441 107 840 568 25 607 241 5 750 558

Likvida medel vid periodens 
slut

102 898 565 119 948 858 32 738 441 107 840 568 25 607 241

Nyckeltal

2016-12-31 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30

Kassalikviditet (%) 662% 967% 1 273% 1 293% 2 142%

Solididet (%) 84% 90% 91% 92% 92%

Utdelning - - - - -

Finansiella definitioner

Kassalikviditet:  Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Soliditet:  Eget kapital i procent av balansomslutningen
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Totalresultaträkning

Belopp i SEK Not
2016-07-01 - 

2016-12-31
2015-07-01 -  
2016-06-30

Övriga rörelseintäkter - -

- -

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -26 302 897 -33 377 951

Personalkostnader 5 -10 204 531 -9 965 352

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6 -40 397 -82 714

Övriga rörelsekostnader -189 305 -216 731

Rörelseresultat -36 737 130 -43 642 748

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 33 468 19 677

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -90 255 -299 814

Resultat efter finansiella poster -36 793 917 -43 922 885

Resultat före skatt -36 793 917 -43 922 885

Skatt på årets resultat 9 - -

Periodens resultat -36 793 917 -43 922 885

Totalresultatet överensstämmer med periodens resultat.

Resultat per aktie före och efter utspädning 10 -1,42 -2,18
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Balansräkning

Belopp i SEK Not 2016-12-31 2016-06-30

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital - 16 687 902

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 11 140 396 180 793

Summa materiella anläggningstillgångar 140 396 180 793

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 1 000 1 000

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 000 1 000

Summa anläggningstillgångar 141 396 181 793

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordringar 263 218 101 285

Övriga fordringar 1 883 976 3 640 900

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 6 856 161 4 185 405

Summa kortfristiga fordringar 9 003 355 7 927 590

Kortfristiga placeringar 14 9 526 626 9 493 383

Kassa och bank 15 102 898 565 119 948 858

Summa omsättningstillgångar 121 428 546 137 369 831

Summa tillgångar 121 569 942 154 239 526
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Balansräkning forts.

Belopp i SEK Not 2016-12-31 2016-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 1 297 927 1 213 543

Pågående nyemissioner - 84 384

Summa Bundet eget kapital 1 297 927 1 297 927

Fritt eget kapital

Överkursfond 252 535 222 252 535 222

Balanserat resultat -114 653 179 -70 730 294

Periodens resultat -36 793 917 -43 922 885

Summa Fritt eget kapital 101 088 126 137 882 043

Summa eget kapital 102 386 053 139 179 970

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 17 850 000 850 000

Summa långfristiga skulder 850 000 850 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 040 848 5 043 606

Övriga skulder 1 043 987 199 826

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 12 249 054 8 966 124

Summa kortfristiga skulder 18 333 889 14 209 556

Summa skulder 19 183 889 15 059 556

Summa eget kapital och skulder 121 569 942 154 239 526
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Rapport över förändringar 
i eget kapital
Belopp i SEK Aktiekapital Överkursfond

Balanserat  
resultat Årets resultat Totalt

Ingående eget kapital  
2015-07-01

1 001 500 134 355 491 -35 115 671 -35 614 623 64 626 697

Nyemissioner 212 043 93 347 075 93 559 118

Kostnader hänförliga till 
nyemissioner

-12 211 744 -12 211 744

Pågående nyemissioner 84 384 37 044 400 37 128 784

Överföring av föregående års 
resultat

-35 614 623 35 614 623

Periodens resultat -43 922 885 -43 922 885

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

Ingående eget kapital  
2016-07-01

1 297 927 252 535 222 -70 730 294 -43 922 885 139 179 970

Överföring av föregående års 
resultat

-43 922 885 43 922 885

Periodens resultat -36 793 917 -36 793 917

Eget kapital 2016-12-31 1 297 927 252 535 222 -114 653 179 -36 793 917 102 386 053
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Belopp i SEK
2016-07-01 
- 2016-12-31

2015-07-01  
- 2016-06-30

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -36 737 130 -43 642 748

Avskrivningar och andra icke kassaflödespåverkande poster 40 397 82 714

Erhållen ränta 225 19 677

Erlagd ränta -90 255 -17 334

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapitalet

-36 786 763 -43 557 691

Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -1 075 765 -5 323 273

Ökning/ minskning av leverantörsskulder -2 758 2 590 254

Ökning/ minskning av övriga kortfristiga skulder 4 127 091 6 062 108

Förändring i rörelsekapitalet 3 048 568 3 329 089

Kassaflöde från den löpande verksamheten -33 738 195 -40 228 602

Investeringsverksamheten

Försäljning av kortfristiga placeringar - 25 650 763

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 25 650 763

Finansieringsverksamheten

Nyemissioner 16 687 902 114 000 000

Emissionskostnader - -12 211 744

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 687 902 101 788 256

Årets kassaflöde -17 050 293 87 210 417

Likvida medel vid periodens början 119 948 858 32 738 441

Likvida medel vid periodens slut 102 898 565 119 948 858

Kassaflödesanalys
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Samtliga belopp redovisas i SEK om inte annat anges. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Not 1 - Väsentliga redovisningsprinciper 
och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsre-
dovisningslagen och med tillämpning av rekommen-
dationen från Rådet för finansiell rapportering, RFR 
2 Redovisning för juridiska personer. RFR 2 anger att 
moderföretaget i sin årsredovisning ska tillämpa Inter-
national Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de 
antagits av EU, i den utsträckning detta är möjligt inom 
ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen, 
samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag 
och tillägg som kan tillämpas i förhållande till IFRS.

De ändringar som genomförts och skall genomföras 
kopplat till RFR 2 Redovisning för juridiska personer be-
döms inte ha någon påverkan på Immunicums finansiella 
rapporter.

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt de valuta-
kurser som gäller på transaktionsdagen. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats 
till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet. 
Vinster och förluster på finansiella fordringar och skulder 
redovisas som finansiella poster. 

Intäktsredovisning
Inbetalda bidrag redovisas i balansräkningen som 
förutbetalda intäkter och resultatförs i den period då 
kostnaden som bidraget avser redovisas. Statliga bidrag 
redovisas som övrig rörelseintäkt när det står klart att de 
villkor som är förknippade med bidragen är uppfyllda.

Utgifter för forskning och utveckling
Med forskningskostnader avses utgifter för forskning som 
syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap. 
Med utgifter för utveckling avses utgifter där forskningsre-
sultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma 
nya eller förbättrade produkter eller processer i enlighet 
med IAS 38 Immateriella anläggningstillgångar.

Utgifter för forskning kostnadsförs i den period de 
uppkommer. Utgifter för utveckling redovisas som en 
immateriell anläggningstillgång i det fall tillgången 
bedöms kunna generera framtida ekonomiska fördelar 
och då endast under förutsättning att det är tekniskt 

och finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten 
är och förutsättning finns att tillgången kan användas i 
verksamheten eller säljas samt att värdet kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

En prövning av en eventuell aktivering av utvecklings-
kostnader kommer ske tidigast när ett utvecklingsprojekt 
befinner sig i fas III.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella lea-
singavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt 
över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan dis-
kontering och redovisas som kostnad när de relaterade 
tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förvän-
tade kostnaden för bonusbetalningar när bolaget har en 
gällande förpliktelse att göra sådana betalningar till följd 
av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt. 

Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsäg-
ningar av personal redovisas om företaget är förplikti-
gat, utan realistisk möjlighet till tillbakadragande, av en 
formell plan att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten. 

Ersättningar efter avslutad anställning
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar bolaget 
avgifter till pensionsförsäkring. Bolaget har inga ytterligare 
betalningsförpliktelser när avgifterna är betalda. Avgifterna 
redovisas som personalkostnader när de förfaller till betal-
ning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av 
framtida betalningar kan komma bolaget tillgodo.

Skatter
Uppskjutna skattefordringar avseende outnyttjade förlus-
tavdrag och avdragsgilla temporära skillnader redovisas 
endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att 
kunna utnyttjas mot framtida beskattningsbara vinster. 
Då osäkerhet föreligger när i tiden bolagets underskotts-
avdrag kommer att kunna utnyttjas för avräkning mot be-
skattningsbara vinster, upptas uppskjuten skattefordran 
hänförbar till underskottsavdrag inte till något värde. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 

Noter
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över 
tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod. 

Planenlig avskrivning sker enligt följande:

 -Inventarier 5 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger 
upphov till en finansiell tillgång, finansiell skuld eller ett 
eget kapitalinstrument i ett annat företag. För Immuni-
cum omfattar detta likvida medel, kortfristiga placeringar, 
övriga fordringar, leverantörsskulder, övriga skulder och 
låneskulder. Likvida medel utgörs av banktillgodohavan-
den. Kortfristiga placeringar består av fondplaceringar. 

Redovisning av finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i ba-
lansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Skuld tas upp när motparten har 
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 
tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas 
bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet rea-
liseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finan-
siell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen 
i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 
gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring 
av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som 
utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången. 

Klassificering och värdering av finansiella instrument
Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det 
finansiella instrumentet.

Övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstill-
gångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra 
fordringar. 

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde 
och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. Vid värdering till lägsta värdets princip 
anses de kortfristiga placeringarna ingå i en värdepapper-
sportfölj och värderingsprincipen tillämpas på portföljen 
som helhet. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostna-

der. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp 
som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras 
mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektiva ränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som skall återbetalas. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och 
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast 
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering 
med nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring 
av tillgången och reglering av skulden avses ske. 

Not 2 - Finansiella risker
Valutarisk 
Immunicums valutaexponering ökar i takt med att 
utvecklingsprojekt drivs framåt i värdekedjan och kost-
nader för tjänster i samband med kliniska prövningar 
ökar. Dessa tjänster genomförs delvis utanför Sverige och 
betalas i utländsk valuta. Bolaget har hittills inte använt 
sig av valutasäkring men kommer att utvärdera behovet i 
takt med att verksamheten utvecklas och expanderar. 

Ränterisk
Immunicums exponering mot marknadsrisken för för-
ändringar av räntenivåerna hänför sig till banktillgodoha-
vanden och innehav i räntebärande värdepapper. 

Likviditetsrisk 
Likviditetsrisker begränsas genom likviditetsplanering och 
placering i finansiella instrument med hög likviditet.

Not 3 - Operationell leasing

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Bolagets leasingkontrakt avser 
i sin helhet hyra av kontorslokal 
där verksamheten bedrivs.

Leasingkostnaden avseende 
hyra av kontor har under året 
uppgått till

314 400 628 800

Framtida hyresutbetalningar 
avseende ej uppsägningsbart 
hyreskontrakt uppgår till 
följande belopp

Inom ett år 628 800 628 800

Senare än ett men inom fem år 733 600 1 048 000

Senare än fem år - -

Summa 1 362 400 1 676 800
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Not 4 - Ersättningar till revisor

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag - 160 000

Revisionverksamhet utöver 
revisionsuppdrag

- 90 000

Skatterådgivning 42 840 35 500

KPMG

Revisionsuppdrag 120 000 -

Summa 162 840 285 500

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovis-
ningen och bokföringen samt styrelsens och verkställan-
de direktörens förvaltning. Revisionsverksamhet utöver 
revisionsuppdraget avser bland annat översiktlig gransk-
ning av delårsrapport.

Not 5 - Anställda, löner, andra ersättningar

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Medelantalet anställda

Män 3 3

Kvinnor 5 4

Totalt 8 7

Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning

Styrelseledamöter 7 5

varav män 4 4

VD och andra ledande 
befattningshavare

4 4

varav män 3 2

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader

Löner och andra ersättningar 7 490 364 6 436 960

Sociala kostnader 2 756 195 2 698 000

(varav pensionskostnader) (806 484) (833 510)

Totalt 10 246 559 9 134 960

(varav pensionskostnader) (806 484) (833 510)

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Löner och andra 
ersättningar fördelat mellan 
styrelseledamöter, ledning och 
övriga anställda

Styrelseledamöter och 
företagsledning

5 660 992 4 416 201

Övriga anställda 1 829 372 2 020 759

Totalt 7 490 364 6 436 960

Styrelsens ersättningar

Agneta Edberg, ordförande 190 000 270 000

Charlotte Edenius (ledamot 
fr o m årsstämman 2016)

37 500 -

Bengt Furberg (ledamot t o m 
årsstämman 2016)

37 500 75 000

Steven Glazer (ledamot fr o m 
årsstämman 2016)

43 750 -

Martin Lindström 77 500 75 000

Magnus Nilsson 72 500 75 000

Magnus Persson 68 750 75 000

Kerstin Valinder Strinnholm 
(ledamot fr o m årsstämman 
2016)

31 250 -

Nuvarande verkställande 
direktörens ersättningar och 
förmåner (tillträdde 1 oktober 
2016)

Lön 1 463 376 -

Bonus - -

Förmåner 63 772 -

Pensionskostnader 228 750 -

Tidigare verkställande 
direktörens ersättningar och 
förmåner

Lön 872 480 1 085 300

Bonus 142 500 100 000

Pensionskostnader 260 775 324 825
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Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Övriga ledande 
befattningshavares 
ersättningar och förmåner 

(tre personer)

Lön 2 368 128 2 572 566

Bonus - 88 335

Förmåner 191 986 -

Pensionskostnader 75 054 428 765

Ersättningar till styrelsen
Till styrelsen utgår arvode enligt årsstämmans beslut. 
Årsstämman den 26 oktober 2016 beslutade att arvo-
den, baserat på ett räkenskapsår omfattande en period 
av 12 månader, skulle utgå med 295 000 SEK till sty-
relsens ordförande samt 125 000 SEK till vardera övri-
ga styrelseledamöter, 35 000 SEK till ordförande och 
15 000 SEK till vardera övriga styrelseledamöter som 
ingår i revisionsutskottet samt 50 000 SEK till ordfö-
rande och 25 000 SEK till styrelseledamot som ingår i 
det vetenskapliga utskottet. Under räkenskapsåret har 
fd styrelseledamoten Bengt Furberg erhållit ett arvode 
om 15 000 SEK (15 000 SEK) som medlem i bolagets 
vetenskapliga råd. Föregående räkenskapsår erhölls även 
45 000 SEK i konsultarvode. 

Ersättningar till verkställande direktör
I ersättningen till nuvarande verkställande direktör ingår 
belopp om 705 000 SEK avseende köp av aktier i bolaget 
som ersatts av bolaget genom löneutbetalning. Erhållet 
nettobelopp har använts för ytterligare köp av aktier i bo-
laget. Löneutbetalningen är villkorad av att verkställande 
direktör inte säljer aktierna inom en period av två år från 
det att köpet genomfördes. För verkställande direktör er-
läggs pensionspremier med 30% av lönen.  I ersättningen 
till tidigare verkställande direktör ingår lön och pensions-
premier för tiden januari-mars 2017 då denne har varit 
arbetsbefriad. 

Uppsägningstider och avgångsvederlag
För bolagets VD och CFO föreligger ömsesidig uppsäg-
ningstid om sex månader. För övriga ledande befatt-
ningshavare föreligger ömsesidig uppsägningstid om tre 
månader. Under uppsägningstiden har VD och övriga 
ledande befattningshavare rätt till full lön och övriga 
anställningsförmåner.  Inga avtal har träffats om avgångs-
vederlag. 

Bonus
Till VD utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om 
uppställda mål uppnås. Denna är maximerad till 35% av 
fast lön. Därtill har verkställande direktören under vissa 
förutsättningar rätt till bonus vid försäljning av samtliga 
eller merparten av bolagets tillgångar eller immateri-

ella rättigheter, vid licensiering av bolagets immateri-
ella rättigheter eller andra transaktioner som styrelsen 
bedömer vara av liknande innebörd. Bonusen utgår vid 
en försäljning av samtliga eller merparten av Bolagets 
tillgångar med ett belopp motsvarande 1,5 procent av 
köpeskillingen på skuld- och kassafri basis och vid en 
licensiering med ett belopp motsvarande två (2) procent 
av en eventuell förskottsbetalning och en (1) procent av 
därpå följande så kallade milestone payments (dock ej 
royalties). Ersättning kan utgå om en sådan transaktion 
inträffar inom tolv (12) månader efter att avtalet sägs upp, 
såvida inte sådan uppsägning görs av verkställande di-
rektören eller orsakas av dennes avtalsbrott. Den verkstäl-
lande direktören förlorar all rätt till bonus om han frivilligt 
avslutar sin anställning. Till övriga ledande befattnings-
havare utgår bonus om uppställda mål uppnås. Bonusen 
kan, beroende på individ, högst uppgå till en eller två 
månadslöner. 

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen har beslutat om ersättningar till verkställan-
de direktören efter att styrelseordförande har förberett 
frågan. För ersättningar till övriga ledande befattnings-
havare har verkställande direktör och styrelseordfö-
rande beslutat ersättningsnivåer med stöd av extern 
arbetsmarknadsdata.

Pensioner
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Inga 
övriga pensionsutfästelser finns.

Not 6 - Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Inventarier 40 397 82 714

Summa 40 397 82 714

Not 7 - Ränteintäkter och liknande resultatposter

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Återförd nedskrivning av 
kortfristig placering

33 243 -

Ränteintäkter 225 19 677

Summa 33 468 19 677
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Not 8 - Räntekostnader och 
liknande resultatposter

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Förlust vid försäljning av 
kortfristig placering

- -249 237

Nedskrivning av kortfristig 
placering

- -33 243

Räntekostnader -90 255 -17 334

Summa -90 255 -299 814

Not 9 - Skatt på årets resultat

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Aktuell skatt - -

Uppskjuten skatt - -

Redovisad skatt på årets 
resultat

- -

Skillnad mellan redovisad 
skattekostnad och en 
beräknad skattekostnad 
baserad på gällande 
skattesats:

Resultat före skatt -36 793 917 -43 922 885

Inkomstskatt beräknad enligt 
gällande skattesats

8 094 662 9 663 035

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader

-4 299 -14 517

Skattefeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter

7 331 124

Skatteeffekt av 
underskottsavdrag för vilka 
uppskjuten skattefordran inte 
har beaktats

-8 097 694 -9 648 642

Skattekostnad - -

Den gällande skattesatsen är 
22% (22%)

Outnyttjade underskottsavdrag 
för vilka ingen uppskjuten 
skattefordran har redovisats

168 795 847 131 988 149

Not 10 - Resultat per aktie

Belopp i SEK
2016-07-01
– 2016-12-31

2015-07-01
– 2016-06-30

Resultat per aktie före 
utspädning

Årets resultat -36 793 917 -43 922 885

Genomsnittligt antal 
utestående aktier

25 913 542 20 169 695

Resultat per aktie före 
utspädning, SEK

-1,42 -2,18

Resultat per aktie efter 
utspädning

Årets resultat -36 793 917 -43 922 885

Genomsnittligt antal 
utestående aktier

25 913 542 20 169 695

Resultat per aktie efter 
utspädning, SEK

-1,42 -2,18

Resultat per aktie före utspädning baseras på årets resul-
tat samt ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning baseras på årets resul-
tat samt ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier 
med tillägg för utspädningseffekten för potentiella aktier. 
Per 30 juni 2016 fanns en utspädningseffekt avseende 
i pågående nyemission tecknade men ej betalda och 
registrerade aktier. Denna utspädningseffekt beaktades 
inte då en konvertering skulle minska förlusten per aktie. 
Per balansdagen 31 december 2016 finns inga utestå-
ende potentiella aktier som skulle kunna ge upphov till 
utspädningseffekt.

Not 11 - Inventarier

Belopp i SEK 2016-12-31 2016-06-30

Ingående anskaffningsvärden 426 605 426 605

Årets inköp - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

426 605 426 605

Ingående avskrivningar -245 812 -163 098

Årets avskrivning enligt plan -40 397 -82 714

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-286 209 -245 812

Utgående redovisat värde 140 396 180 793
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Not 12 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

Belopp i SEK 2016-12-31 2016-06-30

Innehav i LFF Service AB 1 000 1 000

1 000 1 000

Not 13 - Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

Belopp i SEK 2016-12-31 2016-06-30

Förutbetalda kostnader 
avseende prekliniska/kliniska 
prövningar

6 151 563 3 521 884

Förutbetalda 
försäkringspremier

419 204 333 184

Förutbetalda hyreskostnader 178 596 188 423

Upplupna ränteintäkter - 8 634

Övriga förutbetalda kostnader 106 798 133 280

Summa 6 856 161 4 185 405

Not 14 - Kortfristiga placeringar
Bolaget har placerat i fonden Handelsbanken Multi Asset 
Låg. Denna fond placerar i svenska räntefonder, nordiska 
och globala aktiefonder samt hedge- och råvarufonder. 
Verkligt värde uppgår till 9 821 072 SEK (9 493 383 SEK).

Not 15 - Kassa och bank 
Bolaget har en avtalad kortlimit för Business Card uppgå-
ende till 300 000 SEK (300 000 SEK). Bolaget har lämnat 
säkerhet för denna kredit samt för bankgaranti om 
314 400 SEK (314 400 SEK) genom generell pantsättning 
av bankmedel om 565 537 SEK (565 537 SEK). 

Not 16 – Aktiekapital
Antalet aktier i bolaget uppgår per 31 december 2016 till 
25 958 541 (24 270 869).  Aktierna har ett kvotvärde på 
0,05 SEK.

Not 17 - Övriga långfristiga skulder
Bolaget har tidigare erhållit finansiering i form av villkora-
de krediter från Västra Götalandsregionen uppgående till 
850 000 SEK. Dessa lån är villkorade att återbetalas med 
5 (fem) procent per år av framtida potentiella intäkter 
med tillägg av ränta motsvarande den av Riksbanken för 
kalenderhalvåret i fråga fastställda referensräntan med 
tillägg av 2 (två) procentenheter.

Not 18 - Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Belopp i SEK 2016-12-31 2016-06-30

Upplupna emissionskostnader - 5 042 730

Upplupna kostnader avseende 
prekliniska/kliniska prövningar

8 551 709 1 958 350

Upplupna personalrelaterade 
kostnader

2 671 298 1 447 771

Övriga upplupna kostnader 1 026 047 517 273

Summa 12 249 054 8 966 124

Not 19 – Verkligt värde för finansiella instrument
Det redovisade värdet bedöms vara en rimlig upp-
skattning av det verkliga värdet för bolagets finansiella 
instrument. Bolagets innehav av kortfristiga placeringar 
värderas i enlighet med lägsta värdets princip. 

Not 20 - Resultatdisposition

Belopp i SEK

Till årsstämmans förfogande 
står följande medel:

Överkursfond 252 535 222

Balanserat resultat -114 653 179

Årets resultat -36 793 917

Summa 101 088 126

Styrelsen föreslår att medlen 
disponeras enligt följande:

Överföres i ny räkning 101 088 126

Summa 101 088 126

Not 21 – Ställda säkerheter

Belopp i SEK 2016-12-31 2016-06-30

Ställda säkerheter för egna 
skulder och avsättningar

Pantsättning av bankmedel 565 537 565 537

Summa 565 537 565 537

Not 22 – Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen 
som skulle kunna påverka bedömningen av den finansiel-
la informationen i denna rapport.
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Immu-
nicum AB för räkenskapsåret 2016-07-01—2016-12-31. 
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 32-50 i detta 
dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Immunicum 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resulta-
träkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Immuni-
cum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2015-
07-01—2016-06-30 har utförts av en annan revisor som 
lämnat en revisionsberättelse daterad den 29 septem-
ber 2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om 
årsredovisningen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bola-
gets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift.

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar sty-
relsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka 
bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:

 ● identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

 ● skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets in-
terna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman  i Immunicum AB, org.Nr 556629-1786

51 W W W . I M M U N I C U M . C O M



 ● utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

 ● drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade re-
visionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

 ● utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan-
de brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att 
vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, 
och ta upp alla relationer och andra förhållanden som 
rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga 
fall tillhörande motåtgärder. 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning för Immunicum AB för räkenskapsåret 2016-07-
01—2016-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffan-
de bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Immu-
nicum AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stäl-
ler på storleken av bolagets egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvalt-
ningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-
miska situation och att tillse att bolagets organisation är 
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt

Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

 ● företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller

 ● på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositio-
ner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professi-
onellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk-
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revision-
en av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på vår professionella bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.  

Göteborg den  2017-03-16
KPMG AB

Jan Malm
Auktoriserad Revisor

53 W W W . I M M U N I C U M . C O M



§ 1 Firma
Bolagets firma är Immunicum AB (publ). Bolaget är 
publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra 
Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, marknads-
föring och försäljning av läkemedel samt idka därmed 
förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och 
högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 
40 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter 
utan suppleanter. 

§ 7 Revisorer
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räken-
skaperna samt styrelsen och verkställande direktörens 
förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för 
tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en 
revisor.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering 
i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls 
tillgänglig på Bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse 
sker ska Bolaget genom annonsering i Dagens Industri 
upplysa om att kallelse har skett. Kallelse till årsstäm-
ma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om 
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före 
stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall 
utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före 
stämman.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som 
upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 
3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos Bo-
laget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. 
Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, 
lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Ärende på årsstämma
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden före-
komma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen 

sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe-

rättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovis-
ning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
a. om fastställelse av resultat- och balansräkningen 

samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning 
och koncernbalansräkning.

b. om dispositionen beträffande Bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsele-
damöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella 

revisorssuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsre-
gister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiel-
la instrument.

Bolagsordning
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