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Bästa aktieägare i Immunovia,
Vi har alla haft en välförtjänt jul- och nyårshelg under de sista dagarna av 2015 och är 
nu i inledningen på ett mycket spännande 2016. Framgångar under 2016 kommer att 
bygga på det vi har åstadkommit under 2015. För Immunovia var 2015 ett avgörande år 
då det lade grunden för den kommersiella fasen av vårt bolags utveckling. I detta brev 
ger jag er en summering av milstolparna och de viktigaste händelserna under 2015 
samt några tankar om 2016.

Immunovia 2015 i korthet: 

• Vi introducerade Immunovia på börsen, Nasdaq Stockholm First North, och tog i samband med detta in 60 MSEK 
i en emission som blev övertecknad fem gånger.

• Vi slöt ett långtgående samarbetsavtal med ”the 1 Billion Dollar donation” Knight Cancer Institute vid Oregon 
Health & Science University (OHSU) i USA.

• Vi slutförde den största kliniska studien någonsin för diagnos av pankreascancer och visade att vi kan detektera tidigt 
stadie av pankreascancer med 96 procents noggrannhet, den bästa som någonsin har rapporterats. 

• Immunovia fick en stor EU-finansiering på 4,2 MEUR.

• Vi rekryterade ett fantastiskt team med erfarna och kompetenta medarbetare och utökade våra anpassade lokaler vid 
Medicon Village i Lund. 

• Vi har fortsatt att skapa uppfinningar som täcks av patentansökningar inom pankreascancer och för den 
autoimmuna sjukdomen SLE.

• Vi har färdigställt Immunovias kvalitetssystem, Quality Management System (QMS).

Avtalet med Knight Cancer Institute

Som ett av de första företagen i världen slöt Immunovia i september ett prestigefyllt långtgående samarbetsavtal med 
Knight Cancer Institute vid OHSU i Portland, USA. Knight Cancer Institute, som leds av Prof Brian Druker, mottog 
under sommaren 2015 en donation på 1 miljard USD för att radikalt förändra cancervården som vi känner till den idag 
genom att fokusera på tidig detektion av cancer. Avtalet täcker tre huvudområden som är av stor betydelse för Immunovia:

1. Tillgång till OHSUs pankreascancerbiobank och till patienter för validering av IMMray™ PanCan–d med 
amerikanska patientprover genom samarbetsstudier.

2. Ett kommersiellt samarbete med Knight Diagnostic Laboratories, OHSU’s CLIA-certifierade referenslaboratorium 
för att kunna tillhandahålla testresultat för patienter i västra USA.

3. Ett forskningssamarbete där IMMray™ plattformen kommer användas vid Knight Cancer Institute, för att upptäcka 
tester för andra olösta behov inom cancervården. Resultat från dessa projekt kommer över tid att stärka Immunovias 
pipeline efter IMMray™ PanCan–d. 

Detta avtal har signifikant ökat det internationella intresset för Immunovia och underlättar avsevärt vårt pågående arbete 
med att bygga upp ett starkt nätverk av key opinion leaders och att expandera vår lista av samarbetspartners. 

                               Lund, 7 januari 2016
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Introduktion på börsen, Nasdaq First North Stockholm 

1:a december 2015 introducerades Immunovia framgångsrikt på börsen First North Nasdaq Stockholm. Aktien fick 
formidabel uppmärksamhet och har varit en av de mest handlade aktierna av de nyintroducerade bolagen på First North 
under 2015. Vi genomförde även en emission om 60 MSEK som blev övertecknad fem gånger och hade glädjen att 
välkomna över 1 100 nya aktieägare. Emissionslikviden kommer huvudsakligen användas för kommersialiseringsstudier 
och marknadsintroduktionsarbetet för IMMray™ PanCan–d.

Resultat av studier för detektion av pankreascancer i tidigt stadie 

CREATE Health Translational Cancer Center vid Lunds Universitet genomförde i samarbete med Immunovia, den 
största retrospektiva studien hittills, som visade att IMMray™ PanCan-d testet kan identifiera patienter med tidig, 
opererbar, stadie I & II av pankreascancer med 96 procents noggrannhet. När alla stadier av cancer analyserades 
rapporteras noggrannheten vara så hög som 98 procent. Studien omfattade totalt 1 400 blodprover, vilket gör den till 
den största studien någonsin för att diagnostisera pankreascancer i alla stadier. Resultaten från denna studie är extremt 
positiva, eftersom vi uppnådde den högst rapporterade noggrannheten i stadie I & II patienter. Detta validerar även 
vår tidigare studie som genomfördes i Kina vid Tianjin Medical University Hospital and Cancer Institute.

Immunovia mottog en prominent EU-finansiering på 4,2 MEUR

Immunovia AB meddelade i maj att företaget mottagit ett godkännande för en tvåårig finansiering på 4,2 MEUR från 
EUs Horizon 2020 program för små och medelstora företag (SMEs), vilket är ett EU-bidragsprogram för att säkerställa 
EUs globala konkurrenskraft. Internt inom EU-kommissionen kallas programmet ”Champions League of SMEs”. 
Mer än 600 företag ansökte om bidrag inom programmet med mindre än 10 procent som fick godkännande. Vi är 
mycket nöjda över att Immunovia fick hela sin ansökan beviljad.

EU-bidraget godkändes för att stödja den kliniska valideringen av Immunovia’s biomarkörssignatur, IMMray™ 
PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. 

Thanks for your continued support of Immunovia! 

Wishing you a great 2016,

Mats Grahn CEO Immunovia AB
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Uppbyggnad av organisationen

Under 2015 rekryterade vi flera kompetenta och erfarna medarbetare till vårt laboratorie-, utvecklings- och 
produktionsteam.  Dessutom påbörjade vi uppbyggnaden av vårt kommersiella team genom att rekrytera erfarna 
marknadsförings- och regulatoriska experter. 

Vi färdigställde även vårt kvalitetssystem, Quality Management System (QMS), som behövs för att kunna ansöka om den 
nödvändiga ISO 17025 ackrediteringen av vårt laboratorium. Ackrediteringen krävs för att kommersiellt kunna leverera 
testresultat till läkare och patienter och ansökan är därför en av våra viktigaste målsättningar för 2016.

Därutöver utvecklade vi våra unika bioinformatiksystem som är en av våra nyckeltillgångar och viktigaste konkurrens-
fördelar. Bioinformatiksystemen kommer att öka effektiviteten signifikant i bolagets alla forsknings- och utvecklingsprojekt 
samtidigt som det blir en nyckelkomponent i vår kommersiella infrastruktur.

Vi ser fram emot ett spännande 2016

Vi ser fram emot att fortsätta den framgångsrika utvecklingen av Immunovia och har stora förväntningar på 2016. 
Vår huvudfokus kommer att ligga på de ökande kommersialiseringsaktiviteterna för IMMray™ PanCan-d. Under 2016 
planerar vi att genomföra en studie med amerikanska prover från Knight Cancer Institute för att validera resultaten från 
den framgångsrika studien som rapporterades i oktober 2015. Vi kommer att expandera våra samarbetsprogram med 
viktiga cancer-centers, opinionsledare och patientorganisationer både i USA och EU. Vi kommer fortsätta att bygga upp 
vårt kommersiella team och vi kommer att vara närvarande vid de viktigaste tillfällen då relevanta beslutsfattare träffas. 
Med deras synpunkter och råd kommer vi att definiera och påbörja prospektiva studier av testet och generera data som 
behövs för reimbursement-processerna.  

2016 kommer verkligen att bli ett spännande år och jag ser fram emot fortsatta framgångar för Immunovia!

Tack för ert fortsatta stöd!  
Mats Grahn, VD Immunovia AB 

Thanks for your continued support of Immunovia! 

Wishing you a great 2016,

Mats Grahn CEO Immunovia AB


