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Kompletta inhalationsprodukter som  
kortar tid till marknad för kunderna
Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter  
bestående av unika inhalatorer med skräddarsydda torr
pulverformuleringar.

Inhalationsprodukterna är avsedda för behandling  
av framför allt astma och KOL. Målgruppen är främst 
 generika och läkemedelsbolag globalt.

Bolaget grundades 2013 av personer med bakgrund inom 
AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. 
Gemensamt för grundarna är att de besitter gedigen kom
petens och omfattande erfarenhet från utveckling av inhala
tionsprodukter. Vissa av grundarna har varit med och ut
vecklat några av världens bäst säljande inhalationsprodukter.

Kunden får tillgång till omfattande kunskap i utveckling av en 
inhalationsprodukt, en komplett lösning bestående av såväl 
inhalator som torrpulverformulering. Därmed kortas tiden till 
produktlansering med minst två år jämfört med att utveckla i 
egen regi som typiskt tar fem till sex år. Genom att använda 
Iconovos teknologiplattform reduceras kostnad och risk.  

ICOres ICOone ICOpreICOcap
ICOone 
Nasal
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 ÅRET I KORTHET

Fyra nya kundavtal 
under 2021
Väsentliga händelser under året
Finansiellt
• Försäljningen uppgick till 15 409 (17 792) kSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till −26 513 (−16 717) kSEK. Både 
externa kostnader och personalkostnader har ökat under 
året och beror framför allt på att bolaget har en större 
organisation.

• Periodens kassaflöde uppgick till 33 248 (27 467) kSEK. 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick  
till −11 013 (−15 960) kSEK.

• Resultat per aktie uppgick till −3,15 (−2,20) SEK.

• Likvida medel uppgick till 94 937 (61 689) kSEK.

• Eget kapital uppgick till 137 034 (92 729) kSEK.

• Styrelsens förslag till Årsstämman 2022 är att ingen 
vinstutdelning sker.

Operationellt
• Avtalet med Amneal för generisk Symbicort har under året 

utökats till att även omfatta nyckelmarknaderna USA och 
Kina samt de nordiska försäljningsrättigheterna vilket leder 
till att potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än 
fördubblas.

• I maj kommunicerade Iconovo sina 5 års mål för verksam
heten på sin första Kapitalmarknadsdag. År 2026 räknar 
Bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK med 
en rörelsemarginal om 50%. Bolaget tillkännagav även sin 
långsiktiga strategi med tre strategiska områden innehål
lande den ursprungliga kärnverksamheten med utveckling 
av generiska inhalationsprodukter och nu kompletterat 
med utveckling av innovativa inhalationsprodukter och 
läkemedelsförsäljning i Norden. 



5  ICONOVO | Årsredovisning 2021

Försäljning

15 409 kSEK
Likvida medel

94 937 kSEK
Eget kapital

137 035 kSEK

Nyckeltal
jan – dec 

2021
jan – dec 

2020

Försäljning (kSEK) 15 409 17 792

Rörelseresultat (kSEK) −26 513 −16 717

Likvida medel (kSEK) 94 937 61 689

Eget kapital (kSEK) 137 034 92 729

Soliditet 92,3 91,8

Balansomslutning (kSEK) 148 544 101 045

Resultat per aktie −3,15 −2,20

Antal royaltyavtal 6 5

Periodens kassaflöde −33 248 −27 467

Periodens kassaflöde

33 248 kSEK

• Iconovo har registrerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB 
hos Bolagsverket. Enligt den kommunicerade strategin ska  
en infrastruktur för läkemedelsförsäljning på den nordiska 
marknaden etableras för att nå målsättningen år 2026 om 
försäljningsintäkter på 200 MSEK varav en tredjedel från 
Iconovo Pharma.

• Iconovo har i juli genomfört en riktad nyemission och 
tillförts 75 miljoner före emissionskostnader. Nyemissio
nen tecknades av ett antal svenska och internationella 
institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, FE 
Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, 
däribland Andra APfonden, Fjärde APfonden, Handels
banken Fonder och Länsförsäkringar Fonder. Emissions
likviden kommer främst att användas för accelererande 
och värdeskapande aktiviteter och satsningar kopplat till 
Bolagets långsiktiga strategi. 

• I mars tecknade Iconovo avtal med ISR (Immune System 
Regulation AB) för utveckling av inhalerat covid19 vaccin. 

• I juli avtalade Iconovo med ISR om ett tilläggsarbete till 
det pågående projektet med inhalerat covid19 vaccin 
för utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator 
ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge upp till 4,9 MSEK  
utöver tidigare avtal. Därtill kommer möjligheten till  
framtida royalties.

• I maj tecknade Iconovo avtal med Respiratorius om  
utveckling av en inhalationsprodukt för behandling av 
KOL. Avtalet innefattar stegvist arvode för utfört projekt 
arbete där det sammanlagda värdet uppgår till 3 MSEK.

• Iconovo har i november tecknat avtal med TOA  
Pharmaceutical Co., Ltd för utvärdering av en inhalator 
från Iconovo för en generisk produktutveckling. Avtalet 
har ett värde på 2 MSEK, med potentiell vidareutveckling.

• Under året har bolaget fått besked att United States  
Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice 
of Allowance) ett patent avseende inhalationsplattformen 
ICOres. Även det Japanska patentverket avser att 
godkänna (Intention to Grant) ett patent för plattformen. 
Iconovo har sedan tidigare godkända patent för ICOres 
i Japan, Sverige, USA, Europa (EPO) och USA. Patentet 

beskriver den teknologi som används i Iconovos många 
kundprojekt bland annat generisk Symbicort. Bolaget har 
även fått besked att United States Patent and Trademark 
Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent 
avseende inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har 
sedan tidigare godkända patent för ICOone i Sverige, 
Europa (EPO) och Indien.

• Iconovos kvalitetssystem har uppgraderats för att upp 
fylla USA:s Quality System Regulation för medicintekniska 
produkter. För att få tillträde till amerikanska marknaden 
för Iconovos produkter avseende läkemedel är uppgrade
ringen ett avgörande steg.

• Styrelsen blev vid årsstämman förstärkt genom att Ann 
Gidner valdes in. Gunnar Gårdemyr tog över ordförande 
rollen från Mats Johansson som fortsätter i styrelsen  
som ledamot.

Väsentliga händelser efter årets utgång
• Iconovo utökar samarbetet med immunterapibolaget 

Immune System Regulation AB (ISR) som nu accel 
ererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid19. 
Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar 
med nära 13,6 MSEK. Iconovo är dessutom berättigade till 
låga ensiffriga royalties på försäljning av färdig produkt.

• Iconovo har meddelat att en klinisk farmakokinetisk pilot
studie, genomförd av Amneal Pharmaceuticals, slutförts. 
Studien har gett värdefull information som stöder fortsatt 
utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en 
potentiell ersättningsprodukt för Symbicort. 

 ÅRET I KORTHET



Ny strategi guidar verksamheten   
mot framgång 

Amneal har nu licensavtal för ett  
område där Symbicort i dag omsätter  
ca tre miljarder kronor

Vilka är fördelarna och utmaningarna med inhalerade  
läkemedel?  
Det finns stora fördelar med inhalation som admin
istreringssätt för många läkemedel men det är krävande 
att utveckla inhalationsläkemedel. Läkemedel som ges 
i form av tabletter eller kapslar är ofta enkla att tillverka 
som generika medan både generiska produkter och 
nya läkemedel i inhalationsform är mycket krävande att 
utveckla. Inhalerade läkemedel kan innebära stora fördelar, 
inte minst vid behandling av lungsjukdomar som astma och 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det finns även stora 
fördelar när läkemedlet ska ha snabbt tillslag.  

Samspelet mellan läkemedelssubstansen och inhalatorn 
är komplext och vi är experter på att anpassa våra inhala 
torplattformar till varje unik substans. Designen av en  
modern inhalator ska också möta patienternas krav på  
enkel hanterbarhet samt tillverkarens krav på jämn kvalitet 
och låg tillverkningskostnad.

 
Varför vill ni sälja läkemedel i Norden?
Norden är med sina 27 miljoner invånare en väldigt stor 
marknad. Exempelvis så säljs Symbicort och dess generiska 
motsvarigheter för ca 900 miljoner kronor årligen. Vår 
produkt skulle kunna bli utbytbar mot originalet och där 
igenom få direkt tillgång till en stor del av marknaden.  

”
Johan Wäborg, CEO

 VD-INTERVJU
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Vilka var de viktigaste händelserna under 2021? 
Vi har vässat och förtydligat vår långsiktiga strategi samt  
format verksamheten kring strategin. Iconovo ska fort 
sätta att utveckla generiska inhalationsprodukter och även 
utveckla inhalationsprodukter med nya molekyler och 
omformuleringar. Dessutom planerar vi att sälja egna läke
medelsprodukter i Norden i det nybildade bolaget Iconovo 
Pharma.

Under året har vi uppnått vårt mål att tillverka alla  
detaljer i ICOpre i formsprutad plast, vilket innebär att de
larna har den form och funktion som den slutliga kommer
siella produkten ska ha. Dessutom har vi nu fem form 
uleringar testade för de framtida portföljprodukterna.  

I maj utökades det geografiska territoriet med Amneals 
licensavtal för den generiska motsvarigheten till Symbicort 
i ICOres. Amneal har nu licensavtal för ett område där 
Symbicort i dag omsätter ca tre miljarder kronor. Dessutom 
förvärvade vi rättigheterna till att själva sälja generisk ICOres 
budesonid/formoterol på den nordiska marknaden – något 
som också blev startskottet på vår nya tredelade strategi 
och grundandet av Iconovo Pharma. 

Under året har vi även ingått ett par avtal inom området 
Nya Läkemedel. Utvecklingen av ett inhalerbart covid19 
vaccin tillsammans med ISR är ett exempel. Härmed fick 
vi direkt kvitton på att denna strategi fungerar och tillsam
mans med generiska utvecklingsprogram är rätt väg för 
Iconovo in i framtiden.
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Det är dock en komplex marknad med fem länder, fem 
system, minst fem språk och så vidare. Det är därför inte 
självklart för internationella företag att prioritera Norden. Vi 
vill säkerställa att vår hemmamarknad får tillgång till de 
läkemedel Iconovo varit med att utveckla. Samtidigt ser vi 
till att få ut ännu mer värde från vår innovation och det 
skapar ett djupare samarbete med våra partners. Vi tror att 
vi med unik teknisk expertis kring inhalation i kombination 
med erfarenhet kring nordisk läkemedelsförsäljning kan nå 
stora framgångar. Flera av oss inom Iconovo har stor och 
god erfarenhet av nordisk läkemedelsförsäljning, därför 
känns detta steg helt logiskt. 

När man har så mycket goda kunddialoger som vi har 
kring våra utvecklingsprojekt så sitter man också i en väldigt 
fin position att identifiera nya produkter och förhandla, dels 
kring våra egna produkter, dels kring andra produkter för 
inlicensiering.   

Kan du redogöra för framstegen med ICOpre under året?    
Utvecklingen av ICOpre, som är en generiskt ekvivalent 
med GSK:s Ellipta® inhalator, har gått enligt Iconovos 
utvecklingsplan. Marknaden för Ellipta och ekvivalenta 
produkter är omkring 4 miljarder USD. Målet för 2021 var att 
ta fram en fullt utvecklad formsprutad inhalator samt att ta 
fram alla fem pulverformuleringar för utveckling av samtliga 
generiska varianter som ingår i Elliptaportföljen. Detta mål 
uppnåddes i slutet av året.  

ICOpre är nu redo att lanseras på marknaden där vi 
redan ser ett stort intresse. Tack vare att ICOpre nu har 
utvecklats så långt kan vi ha trovärdiga diskussioner med 
intresserade partners.  

Vilket läkemedel kommer först till marknaden? 
Vi räknar med att det första generiska läkemedlet som når 
marknaden är ICOres budesonid/formoterol (motsvarande 
Symbicort®) genom Amneal. Vi räknar med att ansöknings
processen startas av Amneal under 2023 och efterföljande 
lanseringar kan ske under 2024. Därefter följer troligen 
ICOcap Glykopyrronium/Indakaterol (motsvarande Ultibro®) 
genom BNC Korea under 2024–2025. Därefter ser vi lan
sering av flera andra generiska produkter och det är möjligt 
att någon av våra produkter i ICOone också nått markna
den runt 2025

Vilka är de största riskerna för Iconovo på kort och  
lång sikt?  
Som en liten organisation med en hög grad av specialist
kunskap är jag väldigt mån om att vår personal känner att 
arbetet är stimulerande och utvecklande. Medarbetarna är 
vår främsta resurs och vi är mycket aktiva för att Iconovo ska 
vara en attraktiv arbetsplats för kompetenta människor som 
vill utvecklas och stanna länge hos oss. Vi har en fantastisk 
kultur som vi bygger vidare på genom att ha kul tillsammans 
på jobbet. Pandemin har inneburit mycket hemarbete för en 
del av medarbetarna och vi har utvecklat den digitala arbets
miljön för att säkerställa en bra kontakt med arbetsplatsen 
och kollegorna. Vi kunde genomföra den årliga konferensen 
2021 med hela personalen och vi identifierade faktorer som 
påverkar inspiration, motivation och effektivitet.  

Det är mindre risk för ett typiskt Iconovo projekt att 
misslyckas jämfört med bolag som har läkemedel som ska 
hela vägen till marknaden. För våra generiska inhalations 
projekt handlar det om förseningar som risk mer än misslyck
anden. I många fall vet vi att det går att göra en viss produkt 
och det handlar mer om att var uthållig för att få det rätt 
genom utvecklingsprogrammen. För de innovativa inhala
tionsprodukterna är risken för att ett visst projekt ej når 
marknaden högre. För helt nya molekyler som måste gå 
genom Fas I – Fas III säger man normalt att chansen att 
lyckas är 10–14%. Vi kan balansera den risken genom att ta in 
flera innovativa projekt. Det ligger också i våra planer att 
bygga en portfölj av innovativa projekt för att säkerställa att 
fler? projekt lyckas och att vi får framtida royaltyströmmar 
från dessa viktiga läkemedel. 

Hur många av era läkemedel kommer att nå marknaden?
Vi tror att flera av de läkemedel vi satsar på kommer att 
lyckas att nå marknaden, både inom generiska och innova
tiva inhalationsprodukter. När vi ingår avtal utvärderar vi om 
substansen har goda möjligheter att lyckas bli ett bra inha
lationsläkemedel i en av våra inhalatorer. Vi är ett bolag som 
nu har en portfölj av projekt vilket ökar möjligheterna och 
minskar riskerna i bolaget.

Vad kan vi förvänta oss 2022?
Vi har flertalet kunder som under året kommer genomföra 
olika typer av kliniska studier, så vi förbereder kliniskt pröv
ningsmaterial och är del i planeringsarbetet.   

ICOpre är en mycket viktig plattform för oss under 
2022. Vi kommer bedriva mycket aktivitet mot kund och vi 
ställer upp med ett utökat kommersiellt team fullt av energi.      

Målet är att ingå minst två nya avtal i år och dessa 
affärer ska passa in i den mix av projekt som vi vill ha inom 
våra nya strategiska områden. 

Ni har under 2021 ingått tre nya avtal med er inhalator 
ICOone. Varför har ni lyckats så bra med ICOone?  
ICOone är en extremt konkurrenskraftig plattform efter
som det är en pulverinhalator i en väldigt kostnadseffektiv 
och smart design. Jag vågar påstå att det är den inhalator 
på marknaden som går att producera till lägst kostnad. En 
annan anledning till att företag väljer ICOone är att det finns 
flera både logistiska och medicinska fördelar med pulve
rinhalation jämfört med tex injektion av vätskebaserade 
läkemedel.

Vi samarbetar just nu med ISR för utveckling av inhalerat 
covid19vaccin i ICOone Nasal. Det kan bli ett genombrott 
för vaccinering i områden med hundratals miljoner 
människor som ännu inte fått tillgång till vaccin mot 
covid19. Pulver för inhalation kan distribueras utan kyl
transport vilket möjliggör distribution till områden med 
eftersatt infrastruktur. Tillsammans med Monash University 
utvecklar vi även oxytocin i ICOone, för att förebygga 
blödning postpartum hos födande kvinnor. Det är ett stort 
och allvarligt problem på många platser utan tillgång till  
oxytocin för injektion.   

Dessutom kan farligt avfall med vassa nålar undvikas och 
enkel administration innebär att patienten ta sin dos själv, 
framför allt vid vaccinering. 

Det finns även intresse för ICOone från kunder som 
arbetar med generiska produkter; bland annat japanska TOA. 
ICOone gör det även möjligt att gå direkt på pulverinhalation 
i tidiga studier. Man kan därmed undvika att börja med så 
kallade nebuliserade lösningar som sedan måste omformule
ras när läkemedlet kommer till fas III studier och för kom 
mersiell användning.  

 VD-INTERVJU
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 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

Vision, mission och mål

VISION

We radically transform inhaled 
drug therapy by offering unique 
devices complete with tailored 
dry powder formulations.

MISSION
Iconovo is a well-established, 
leading Swedish company that offers 
innovative and effective inhalation 
platforms for a global market. 

Possessing a unique combination of 
engineering and pharma expertise, 
Iconovo can provide the optimal 
combination of customized inhalers 
and tailored formulations. 

We offer clever and reliable 
solutions for people suffering from 
respiratory and other diseases that 
help them manage their disease 
and to restore health.

MÅL
Mål för 2022
• Iconovo har som mål att ingå minst 

två nya kundavtal 2022. Därutöver 
startar en strukturerad säljprocess  
för ICOpre med målet att nå 
ett avslut och ett globalt avtal 
för ICOpre portföljen inom de 
närmasta 18 månaderna. 

• Målet för Iconovo Pharma AB 
är att etablera de system och 
tillstånd som behövs så att bolaget 
är fullt fungerande och redo för 
läkemedelsförsäljning under 
nästkommande år.

• Iconovo avser att under året 
implementera hållbarhetsmål 
för organisationen och även 
göra hållbarhetsaspekten till en 
konkurrenskraftig och integrerad 
del av vårt kunderbjudande.

Mål för 2026
• Iconovo har som mål att uppnå en 

omsättning om 200 MSEK år 2026. 
Cirka en tredjedel av omsättningen 
beräknas komma från egen 
läkemedelsförsäljning i Iconovo 
Pharma.

• Målet för rörelsemarginalen är 
att uppnå 50% och därigenom ett 
rörelseresultat om 100 MSEK.

• Målet är att varje år ingå upp till 3  
nya kundavtal. 

• Generisk version av Symbicort i 
ICOres markandslanseras av partner  
i Europa under 2024.

• Generisk verson av Ultibro i ICOcap 
marknadslanseras av partner i första 
land under 2024-2025. 
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Långsiktig strategi 
Iconovo identifierar tre huvudområden inom vilka verk 
samheten ska koncentreras. Generiska inhalations 
läkemedel, Innovativa inhalationsläkemedel samt egen 
läkemedelsförsäljning i Norden.   

Generiska inhalationsläkemedel 
Marknaden för inhalerbara läkemedel i pulverform domine
ras av patenterade läkemedel inklusive inhalatorer. Många 
av de betydande patent som har skyddat produkterna har 
nyligen gått ut eller kommer att gå ut de närmsta åren. En 
enorm marknad finns där större delen av värdet finns kvar 
även efter patentutgång. Iconovo är ett etablerat, respekt 
erat och erfaret företag inom detta område.

Generiska inhalationsläkemedel har traditionellt handlat 

om astma och KOL läkemedel för Iconovo. Det kommer inom 

en snar framtid även finnas inhalerbara läkemedel inom andra 

områden som förlorar sitt patentskydd. Här finns läkemedel för 

Tre strategiska områden med inbördes synergier 
och stor möjlighet att skapa värde 

 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

exempelvis lungfibros och pulmonell hypertension. Vi ser 

därmed en stark och växande marknad för generiska inhala

tionsläkemedel. Detta strategiska område är vi sedan flera år 

tillbaka väl etablerade inom. 

Originalläkemedel och vacciner 
En ny global marknad håller på att skapas för original 
läkemedel och vacciner administrerade som inhalerat 
torrpulver. Iconovo agerar som en drivande kraft i denna 
utveckling och vår expertis samt våra inhalatorer har redan 
visat på lämplighet genom initierade projekt.

Inom området har vår plattform ICOone nyligen före 

kommit i ett flertal affärer. Nya varianter har även tagits fram 

såsom ICOone Nasal och även varianter med olika storlek på 

hålrummet för pulver. Detta är ett utmärkt exempel på hur 

plattformsmodellen är tänkt att fungera och kan anpassas efter 

olika kunders specifika läkemedel och önskemål.

Nordisk läkemedelsförsäljning – Iconovo Pharma
Genom att själva sälja läkemedel i Norden kan vi säkerställa 
att vår hemmamarknad får tillgång till de läkemedel 
Iconovo varit med att utveckla. Samtidigt ser vi till att få ut 
ännu mer värde från vår innovation. Vi kan med unik teknisk 
expertis kring inhalation i kombination med erfarenhet av 
nordisk läkemedelsförsäljning öppna möjligheten att nå 
stora framgångar.

I det utökade avtalet med Amneal har Iconovo förvärvat 

licensen att sälja generisk Symbicort i ICOres i Norden och blir 

därmed ett bolag med egen läkemedelsförsäljning i Norden. 

Iconovo kommer att bygga upp en portfölj av inhalationsläke

medel och andra läkemedel i ett nystartat läkemedelsbolag, 

Iconovo Pharma. 

Iconovo Pharma ska också ses som en möjlighet för 

Iconovo att skapa ett djupare samarbete med våra partners.

LÄKEMEDELS
FÖRSÄLJNING

ORIGINAL 
LÄKEMEDEL

GENERISKA 
PRODUKTER

Rapid onset  
of action

Other productsOther

Lung as  
target organ

Iconovo productsCOPD

Replacing 
injections

Nordic inhalation
branded GxAsthma
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Affärsmodell
Vid försäljning till generika-/läkemedelsbolag
Iconovos affärsmodell ger låg risk för det egna bolaget vid 
utvecklingsuppdrag genom två typer av intäkter: kundfinan
sierad produktutveckling samt royaltyintäkter vid marknads
lansering genom licensavtal. I ett utvecklingsprojekt tas en 
inhalationsprodukt fram; torrpulverformulering och inhala
tor. Kunden får ensamrätt på kombinationen inhalator och 
torrpulverformulering på en specificerad aktiv substans samt 
en specificerad geografisk marknad, vilket innebär att 
Iconovo inte har någon begränsning kring hur många 
kunder bolaget kan ha på sina produktplattformar. En och 
samma inhalator kan licensieras ut till flera olika kunder för 
olika aktiva substanser och marknader. Ett utvecklingsprojekt 
löper under ett till tre år och är vanligtvis lönsamt för 
Iconovo under utvecklingstiden.

Iconovos utvecklingsintäkter fördelas på:
• Technology access fee, engångsersättning för tillgång till 

Iconovos teknologi
• Milestone fees, ersättning för utvecklingsarbetet enligt  

för definierade mål som projektet uppnår under utvecklingen
 
Växande lönsamhet
När kunden lanserar produkten erhåller Iconovo en försälj
ningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet fem 
till tio procent av försäljningsvärdet. Dessa intäkter beräknas 
öka stadigt från introduktionsåret och genereras under en 
flerårig period om upp till 20 år eller mer. Storleken på 

staplarna i ovanstående graf är fiktiva och storleken på 
intäkterna är beroende på kundens marknadsandel och 
marknadens storlek.

Målgrupper – generika- och läkemedelsbolag globalt
Iconovo riktar sitt erbjudande av inhalationsprodukter till 
både generikabolag – bolag som producerar och säljer 
generikaläkemedel, samt läkemedelsbolag med egna 
läkemedelssubstanser. De största kundgrupperna befinner 
sig framför allt i segmentet strax under de stora  
läkemedelsbolagen (s.k. Big Pharma) och är bolag som 
saknar egen förmåga och/eller resurser att utveckla såväl 
inhalator som pulverformuleringar.

Inhalator- 
utveckling

Modeller

Prototyper

Anpassning 
massproduktion

Optimering 
med pulver

Formulerings- 
utveckling

Optimering 
inhalator- 

formulering

Produktion av inhalatorer 
och läkemedel

Marknadsföring och  
försäljning

Teknologiöverföring

Stöd och rådgivning  
vid kliniska studier och  

registrering

ICONOVO MED KUND KUNDEN

Iconovos framgångsfaktorer och säljargument 
Iconovos styrkor är också bolagets säljargument för  
rationella affärsbeslut:
•  Tillgång till omfattande kunskap i utveckling av inhala

tionsprodukter, en komplett produkt bestående av såväl 
inhalator som torrpulverformulering.

• Risken sänks för kunden genom att utgå från Iconovos 
etablerade och väl testade produktplattformar för inhalatorer.

• Tiden för produktutveckling kortas väsentligt, från sex år 
som det typiskt tar att utveckla i egen regi, till bara två år. 
Marknadslansering sker därmed betydligt tidigare och till 
lägre kostnad.

• Konkurrenskraftigt pris för kunden.
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Iconovo har en kultur som präglas av gemenskap, arbets
glädje, respekt och att vi ställer upp för varandra. Hos oss 
arbetar personer med skarpa hjärnor och stora hjärtan. 
Vi har ett driv att utveckla och prova nya vägar. Vi har en 
vilja att förändra och göra gott. Att nu införa hållbarhetsmål 
känns därför naturligt för oss.

Iconovo är ett företag med hela världen som arena. 
Vi har i dag pågående kundarbeten med företag i USA, 

Hållbarhetsarbete

Ekonomiska målSociala målEkologiska mål

FN:s mål för hållbar utveckling per kategori

 HÅLLBARHET

Korea, Australien, Indien, Japan och Europa. Marknaderna 
som vi riktar oss till genom dessa företag är i sin tur global. 
Vi har därmed en stor möjlighet att hjälpa till att med vårt 
inflytande påverka för att uppnå hållbara lösningar som 
påverkar såväl lokalt som globalt. 

Under 2021 har ledningen arbetat med att identifiera 
de mål som har bäst matchning mot vår verksamhet och 
den fas vårt företag befinner sig i just nu. Vi har identifierat 

huvudmål och lämpliga delmål. Dessa mål har lagts in i 
våra övergripande företagsmål och alla medarbetare 
kommer reflektera hållbarhet i sina individuella mål. 
 Iconovo har i första hand prioriterat 3 av de 17 globala 
målen. Vi vet att dessa 3 mål är viktiga för Iconovos med
arbetare, kunder och ägare samt representerar ett mål 
inom varje dimension av hållbarhet d.v.s. social,  
ekonomisk och ekologisk.
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Mål 13 – Bekämpa klimat förändringarna

Vi ser fler olika områden där vi hela tiden vill förbättra oss 
och även göra det möjligt och enkelt för våra kunder att 
välja ett miljövänligare alternativ. 

Ett exempel är att vi modfierat en av våra standard 
analysmetoder och gjort den 50% snabbare. Detta har 
halverat mängden lösningsmedel per prov. Vi har därvid 
blivit mer produktiva med halverad miljöpåverkan och en 
halverad kostnad som resultat. 

Vi har jobbat med leverantörer och regulatoriska  
experter för att tillse att det är möjligt att tillverka såväl 
ICOpre som ICOone med 100% hållbara (renewable 
based) material. 

Under året har vi digitaliserat flera av våra processer 
såsom avtalssignatur, tidsrapportering, fakturahantering  
och därmed blivit både mer kostnadseffektiva, snabbare 
och pappersbesparande.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi har under året etablerat och förbättrat våra interna 
processer för att adressera jämställdhet, inklusion och bra 
arbetsförhållanden. Att Iconovo månar om att ha under
leverantörer med hållbarhetsstrategier är viktigt för vårt 
arbete med hållbarhetsmål. 

Ett stort arbete pågår där vi går genom såväl existerande 
som nya kunder där vi ber dem redogöra för oss och 
översända dokumentation. Vi ber bolag exempelvis om 
codeofconduct, arbetsmiljöpolicys och miljöpolicys och 
agerar för att dessa ska implementeras och efterlevas av 
våra partners.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Inom mål tre har bolaget flera projektmål som kan korr
eleras direkt till förbättrad hälsa och välbefinnande. Vi 
definierar framgång här genom att nå allt närmre mark
naden och slutligen de patienter som ofta idag har ett stort 
medicinskt behov av våra produkter. 

Inom innovativa segmentet är Oxytocin och Covid19 
vaccin för inhalation ledande exempel. Dessa projekt har 
avancerat mycket väl över året.

GENOMFÖRDA PROJEKT INOM HÅLLBARHET

 HÅLLBARHET

Mål 13 – Bekämpa klimat förändringarna

Vi ser över reduktion av materielmängd i olika processer 
och kan verka för att ställa om till att fler medicinska plast
detaljer kan tillverkas i miljövänlig plast. 

Inom klimatområdet kan vi alla hjälpa till att reducera 
utsläppen. Exempelvis arbetar vi med en digital omställning 
som resulterar i att vi kan göra färre resor med bibehållen 
eller till och med ökad effektivitet.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom vår globala räckvidd kan vi verka för att våra  
partners, kunder och leverantörer har en god arbetsmiljö  
för sina anställda och främjar hållbar ekonomisk tillväxt. Vi 
ska även kontinuerligt utveckla vår verksamhet i Sverige och 
ställer höga krav på arbets miljön.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Inom mål 3 har vi en stark koppling genom de produkter vi 
erbjuder. Vi kan genom våra generiska läkemedels produkter 
verka för att fler människor i världen ska få tillgång till 
inhalationsläkemedel med hög kvalitét till en lägre kostnad. 

Vi strävar även att förbättra mödrahälsan enligt mål 3.1 
– här har vi skapat oss en direkt möjlighet till påverkan 
genom vårt projekt med Monash kring framtagningen av 
ett inhalerbart Oxytocin i ICOone.

ICONOVOS TRE HUVUDMÅL



De båda folksjukdomarna astma  
och KOL skapar ett stort  

behandlingsbehov av globalt  
cirka 590 miljoner drabbade.

590 miljoner
Marknaden bedöms  

omsätta 30 miljarder USD  
varav torrpulver uppskattas  
svara för 14 miljarder USD.

30 miljarder
Prisnivån för en generisk  

inhalationsprodukt är  
cirka 50-80% av priset  
för originalläkemedlet.

50–80 %

 MARKNADEN
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Marknad med generiska  
och innovativa möjligheter
Iconovo inriktar sig på pulverbaserade inhalationsläkemedel för framför allt 
astma och KOL. Läkemedelssegmentet genomgår betydande förändringar 
där gamla storsäljare förlorar patentskydd och öppnar upp för generikabolag 
att erbjuda billigare produkter. Det finns andra sjukdomar med behov av 
förbättrade inhalerbara produkter såsom pulmonell fibros eller hypertension 
där bioteknikbolag har lovande substanser men saknar inhalationskunnande. 
Iconovo kan erbjuda inhalationsprodukter till dessa bolag. 

Torrpulver är framtiden för inhalationsbehandling
Lungsjukdomar såsom astma och KOL behandlas med 
läkemedel som inhaleras. Det finns tre sätt att göra läkemed
let inhalerbart; torrpulver, spray och vätska. Spraybehandling 
har begränsningar i att inandning och dosutlösning behöver 
koordineras samt att metoden inte kan leverera stora doser. 
Alternativet med vätska (nebulisatorbehandling) kräver en 
stor maskin och är därför främst lämpad för hemma och 
sjukhusbehandling och främst till barn. Behandlingstrenden 
är att torrpulver ökar i användning i de utvecklade länderna. 
I Europa bedöms det utgöra 60 procent av inhalerade  
läkemedel. Spray fortsätter dominera i utvecklingsländerna, 
framför allt på grund av ett lägre pris till kund.  

Torrpulver
Iconovos inhalatorer är utvecklade för torrpulver då 
Iconovo besitter världsledande kompetens inom detta 
område. Torrpulverinhalatorer utgör en väl etablerad 
 behandlingsmetod för både astma och KOL där dosen 
levereras passivt vid inandning i inhalatorn. De är ofta enkla 
att använda eftersom ingen koordination mellan inandning 
och dosutlösning krävs. Torrpulverbaserade läkemedel ges i 
nuläget i huvudsak med en eller två substanser. Läkemedel 
med tre aktiva substanser började introduceras 2018 och 
förväntas växa kraftigt i framtiden då alla stora spelare inom 
lungvägssjukdomar satsar på dessa trippelkombinationer. 
Torrpulver erbjuder flera fördelar såsom att det kan ges i 
höga doser och har god stabilitet. 

Behandlingstrenden är att 
torrpulver ökar i tillämpning i de 

utvecklade länderna. I Europa 
bedöms torrpulver utgöra 60 

procent av inhalerade läkemedel.

60 procent

 MARKNADEN
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 MARKNADEN

Drivkrafter
Flera patent löper ut
Många av de patent som har skyddat etablerade produkter 
har gått ut varav de sista kvarvarande patenten för många av 
dagens storsäljare gick ut under 2018. Nästa våg av patent 
att löpa ut bl.a. för GSKs nyare produkter baserade på  
inhalatorn Ellipta® tar sin början 2025 med Breo®/ Relvar® i 
USA för att sedan följas av patentutgång på övriga produkter 
såsom Incruse®, Anoro® och Trelegy®. Då patentet för 
inhalatorn Ellipta löper till 2030 så öppnar sig möjligheter för 
bolag som Iconovo med en teknologiskt differentierad 
inhalator men med en liknande hantering som Ellipta. En 
annan stor produkt vars patent börjar löpa ut under 2023–
2024 är kapselprodukten Ultibro® från Novartis där Iconovo 
redan utvecklat en generisk version för inhalatorn ICOcap.  

Läkemedlet måste godkännas med specifik inhalator
2010 ändrades reglerna för godkännande av generika på 

torrpulverbaserade läkemedel. Till skillnad från övriga  
läkemedelssegment måste ett inhalationsläkemedel utöver 
själva substansen även bestå av inhalatorn. Det innebär att 
hela inhalationsprodukten måste godkännas. När patienten 
tar en dos genom inhalatorn ska den leverera en aerosol 
med rätt mängd läkemedel, med rätt storlek på partiklarna 
och detta med en låg variation jämförbar med originalet 
samt vara av samma typ som originalet. Inhalations 
läkemedel kan vidare innehålla flera substanser och det  
är viktigt att båda läkemedlen levereras i rätt mängd varje 
gång. Det krävs även att patientens hantering är lik 
värdig originalläkemedlet.

Dyrt och riskfyllt för mindre generikabolag  
med egen utveckling
Till skillnad från till exempel läkemedel i tablettform är 
utveckling av en inhalatorprodukt betydligt mer komp
licerad och kostsam. Generikabolag har omfattande 

kompetens kring tillverkning och distribution av läkemedel 
samt tillgång till marknadsorganisationer men många 
saknar kompetens inom formulering av torrpulver och, 
framför allt, design av inhalatorer. Utveckling i egen regi 
innebär en betydande risk för förseningar eller att 
inhalatorn inte fungerar tillräckligt väl och därmed inte 
godkänns av läkemedelsmyndigheterna. Generikabolagens 
alternativ till att bygga upp en egen utvecklingsorganisation 
är därför att samarbeta med en extern aktör som Iconovo 
med expertis inom inhalationsutveckling.

Växande behov för behandling
Astma och KOL är två stora folksjukdomar som fortsätter  
att öka och KOL var 2015 den tredje vanligaste dödsorsaken 
i världen. Dödlighet av astma är relativt ovanligt men då 
sjukdomen är så prevalent beräknas trots allt 420 000 
dödsfall ske årligen. Många företag vill därför in i segmentet 
men saknar kompetensen och tillgång på inhalatorer.

KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, en 
kombination av inflammation i luftvägarna 
(bronkiolit) och förstörd lungvävnad (lung
emfysem). Sjukdomen utvecklas långsamt 
under flera år och orsakas framför allt av 
tobaksrökning. Vid KOL får patienten svårare 
att andas, blir trött och orkar mindre. KOL 
går inte att bota varför behandlingen går ut 
på att försöka hejda en fortsatt försämring 
och förstörelse av lungblåsorna. KOL var 
den tredje vanligaste dödsorsaken i världen 
med 3 miljoner dödsfall enligt WHO. Antalet 
personer som lever med KOL globalt (2016) 
uppskattades till 251 miljoner. Förekomsten 
av KOL förväntas öka under de kommande 
årtiondena på grund av fortsatt exponering 
för riskfaktorer och en åldrande befolkning 
globalt. Ofta är förekomsten av KOL direkt 
relaterad till förekomsten av tobaksrökning 
men i många länder är luftföroreningar 
utomhus och inomhus stora riskfaktorer. 

Vaccinering mot covid-19  
Ingen har väl undgått den påverkan och skada som covid19 
viruset har orsakat världen. Viruset är ett luftburet virus som oftast 
tar sig in i kroppen via luftvägarna genom att binda till AT2recep
torn i luftvägarna. Luftvägarna skyddas lite annorlunda än övriga 
kroppen då de patrulleras av IgAantikroppar medan övriga krop
pen främst patrulleras av IgG och IgMantikroppar. Vid vaccina
tion med injektion skapas främst ett IgM eller IgGsvar som 
visserligen ger visst skydd lokalt i lungan via blodomloppet men 
många tror att en lokal immunreaktion i lungan som skapar IgA 
antikroppar skulle kunna ha en bättre skyddseffekt. Och denna 
immunisering kan ske med ett nasalt eller inhalerat vaccin. Hittills 
har 5,5 miljoner människor dött av covid19 i världen och åtmins
tone 314 miljoner människor har infekterats. Iconovo utvecklar 
därför tillsammans med ISR ett inhalerat vaccin mot covid19 i 
ICOone Nasal. Även om tillgången av vacciner har förbättrats på 
senare tid finns det fortfarande många resurssvaga länder i världen 
som behöver tillgång till vacciner. Ett inhalerat pulvervaccin skulle 
ha många fördelar då det kan ges utan tillgång till sprutor av 
mindre kvalificerad medicinsk personal. Dessutom är en pulver 
formulering stabil i rumstemperatur och därför inte beroende av 
kylskåpskall transport och förvaring.

FAKTA
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Största inhalationssegmentet
Pulverinhalatorer anses enkla att använda eftersom de drivs 
av inandningsluften varför detta segment har utvecklats till 
det största segmentet inom inhalationsbehandling. Det finns 
ytterligare behov av nya och förbättrade pulverinhalatorer 
då fortsatt många patienter gör fel när de använder sina 
inhalatorer. Dessutom ställs ofta nya krav på framtidens 
pulverinhalatorer då de ska kunna leverera biomolekyler 
eller andra läkemedel i hög dos. Det finns idag få leverantö
rer av integrerade pulverinhalatorer som Iconovo då de 
flesta pulverinhalatorer har utvecklats av stora läkemedels
bolag för intern användning. 

Nya läkemedel för inhalation 
Det finns många uppstartsbolag som har innovativa 
substanser som lämpar sig för inhalation men som saknar 
inhalationskunnande. Dels kan substanserna vara lämpliga 

för lungsjukdomar såsom astma och KOL, men även 
pulmonell hypertension, pulmonell fibros eller cystisk fibros 
där man söker en lokal effekt i lungan, dels kan lungan vara 
ett bra absorptionsorgan som ger snabb effekt och som inte 
bryter ner biomolekyler. Biomolekyler är ett lovande område 
där mycket innovation sker men som normalt måste injiceras 
då molekylerna bryts ner i tarmen. Med inhalation kan man 
nå blodomloppet snabbt med intakta molekyler. Inhalation 
av läkemedel ger en nästan lika snabb effekt som en 
intravenös injektion vilket öppnar upp möjligheter att 
behandla sjukdoms tillstånd som kräver en snabb effekt, 
såsom till exempel migränanfall och hjärtinfarkt. Ytterligare 
en fördel med inhalationspulver är att läkemedels
beredningen är stabilare än beredningar i vätskeform vilket 
förenklar distributionen som inte kräver en obruten kylkedja. 
Detta är speciellt viktigt för distribution av läkemedel till 
landsbygden i utvecklingsländer, typ vacciner. Detta kan ge 
Iconovo nya kundgrupper, främst för ICOone. 

Betydande marknadsvärde
De båda folksjukdomarna astma och KOL skapar ett stort 
behandlingsbehov med globalt cirka 590 miljoner drabb
ade. Marknaden bedöms omsätta cirka 30 miljarder USD 
varav torrpulver uppskattas svara för 14 miljarder USD. 
Generika tar marknadsandelar från originalläkemedlen och 
en grov uppskattning är att originalläkemedel utan patent
skydd hittills har tappat cirka 30 % till generikakonkurrenter. 
Långsiktigt anses dock generika kunna ta upp emot 40–
50 % av originalets försäljning. De generika för inhalation 
som introducerats har ett betydligt högre pris jämfört med 
tablettbaserade generika beroende på komplexiteten i 
utveckling och den relativt höga kostnaden i produktionen. 
En inhalatorgenerikas prisnivå ligger på cirka 50–80  
procent av originalläkemedlets pris vid patentutgång.

Det finns ett antal sjukdomar där det är fördelaktigt med 
en behandling via lungan, som representerar stora 
marknadsvärden och som kan nås genom lansering av 

Etablerade originalläkemedel

GlaxoSmithKline: Relvar®/Breo® Ellipta®  
Relvar/Breo lanserades i Europa och USA 2013 av 
GSK i den då nya inhalatorn Ellipta®. Det är en 
ledande produkt inom segmentet 
ICSLABA med en omsättning på 
1,4 miljarder USD under 2021.  
Relvar/Breo skyddas av patent till 
2025 medan det finns giltiga 
patent för inhalatorn Ellipta 
till 2030. 

GlaxoSmithKline: Seretide®/Advair® Diskus® 
GSKs Seretide/Advair Diskus lanserades 1998 och 
fick FDAgodkännande för lansering i USA 2001. 
Seretide/Advair omsatte 2,1 miljarder USD globalt 
under 2020.

Boehringer Ingelheim: Spiriva® Handihaler®

Spiriva Handihaler lanserades 2002 i samarbete 
mellan Boehringer Ingelheim och Pfizer. Det är idag 
ett av de vanligaste läkemedlen för behandling av 
KOL och produkten var Boehringer Ingelheims bäst 
säljande läkemedel. Spiriva omsatte 2,0 miljarder 
USD globalt under 2020. 

GlaxoSmithKline: Trelegy® Ellipta®

Trelegy lanserades i Europa och USA 2017 av GSK i 
deras inhalator Ellipta®. Det är den klart ledande 
produkten inom trippelsegmentet ICS LABA
LAMA med en omsättning på 1,6 miljarder USD 
under 2021. Trelegy skyddas av patent till 2030 och 
kommer då representera den största generiska 
möjligheten inom inhalationsområdet. . 

AstraZeneca: Symbicort® Turbuhaler®

Symbicort lanserades i Sverige år 
2000 och har godkännande i cirka 120 
länder för behandling av astma och 
KOL. Symbicort omsatte 2,7 miljarder 
USD 2021. 

Astma är en kronisk inflammation i 
luftvägarnas slemhinnor som gör att 
musklerna runt luftrören lättare drar ihop 
sig och slemhinnan i luftrören svullnar. 
Det innebär att luftflödet till lungorna 
begränsas, vilket kan leda till hosta och 
andnöd. Astma har ökat stadigt de senaste 
50 åren och sjukdomen är framförallt 
vanlig i den industrialiserade världen. 
I Sverige är runt 10 procent av alla barn 
och vuxna drabbade. Enligt Global Initiati
ve for Asthma (”GINA”) beräknas över 
300 miljoner människor vara drabbade  
av astma år 2025 världen över.

 MARKNADEN
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 innovativa inhalationsprodukter. Ett segment är mindre 
prevalenta lungsjukdomar som trots detta representerar 
stora marknadsvärden såsom pulmonell hypertension med 
ett beräknat marknadsvärde på 6,5 miljarder USD och med 
snabb tillväxt. En marknad som domineras av J&J. 
Pulmonell fibros är en annan lungsjukdom som har ett 
beräknat marknadsvärde på 2,5 miljarder USD och som 
domineras av Roche och Boehringer Ingelheim. Ett annat 
lämpligt segment för inhalationsbehandling är sjukdomar 
där man söker en snabb effekt och som kan illustreras av 
sjukdomen migrän. Det beräknas finnas åtminstone 500 
miljoner människor med migrän och representerar ett 
marknads värde på cirka 5 miljarder USD. En marknad med 
snabb tillväxt då en ny klass, CGRPhämmare, ökar i 
användning. 

Amerikanska marknaden öppnar upp 
Även den amerikanska marknaden för generiska 
pulverinhalationsläkemedel har öppnats upp med god 
kännandet av Wixela® Inhub® från Mylan, en generisk 
version av storsäljaren Advair® Diskus®. I slutet av 2020 fick 
dessutom Hikma godkänt sin motsvarande generiska 
produkt och Cipla har meddelat positiva resultat från en  
fas 3 studie för densamma. GSK har dessutom lanserat en 
auktoriserad generisk produkt till Advair Diskus som har 
tagit en del av den generiska marknaden och marknads 
data indikerar att 30 % av marknaden nu är generisk. En 
annan trend på USAmarknaden är att man använder den 
s.k. 505(b)(2) proceduren för att få generiska produkter 
godkända som i någon mån avviker från originalprodukten, 
exempelvis att man använder en annan inhalator än 
originalet. Den amerikanska marknaden beräknas stå  
för en andel på 35–40 % av den globala pulver 
inhalationsmarknaden. 

Trippelkombinationer förväntas växa starkt
Ett snabbt växande segment på inhalationsmarknaden är 
trippelbehandling av astma och KOL. Den största produkten 
är Trelegy® från GSK vilken sålde för cirka 1,6 miljarder USD 
under 2021. Trippelprodukterna har visat goda resultat i 
både astma och KOL vilket har ökat försäljnings 

1 Marknadsvärde Globalt  
(alla formuleringar) 
Marknadsvärde år 2020 var 3.0 
BUSD. Källa: AstraZeneca  
årsredovisning

2 Marknadsvärde Amneals  
Territorium (88% av globala) 
Marknadsvärde år 2020 var  
2 640 MUSD

3 Beräknat försäljningsvärde 
generisk Symbicort 
Av Iconovo beräknat försäljnings
värde 264 MUSD baserat på 
marknadsandel 10%. Källa för 
marknadsandel: PWC Strategy

4 Royalty Iconovo 
Royalty mellan 5% och 10%. Detta 
ger årlig royalty mellan 13,2 till 
26,4 MUSD. 20årigt royaltyavtal.  
Källa: Iconovo

1 Marknadsvärde Globalt  
Marknadsvärde år 2021 var 1438 
MUSD. Källa: GSK årsredovisning

2 Beräknat försäljningsvärde 
generisk Breo® / Relvar® 
Av Iconovo beräknat försäljnings
värde 144  216 USD baserat på 
marknadsandel 10 – 15% 
Källa: Baserad på en normal 
order-of-entry model inom 
läkemedelsindustrin, Kalyanaram 
2008, InPharmation, Kremer 
2008

3 Royalty Iconovo  
Beräknad royalty mellan 5% och 
10%. Detta ger årlig royalty mellan 
7,2 till 21,6 MUSD.  
Källa: Iconovo

Värde generisk Symbicort (Amneal)
Generika på Symbicort® Turbuhaler®

Värde generisk Breo® / Relvar® – Globalt 
Generika på Breo® / Relvar® Ellipta

1

2

3

4

1

2

3
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förväntningarna. Både AstraZeneca med Breztri® och 
Novartis med Enerzair® har nyligen fått marknads 
godkännande för respektive trippelprodukt. Marknaden för 
trippelprodukter förväntas enligt analytiker nå en försäljning 
på cirka 3,5 miljarder USD 2025.

Royaltyintäkter blivande huvudinkomst för Iconovo
Vid marknadslansering av nya generika utvecklade tillsam
mans med Iconovo beräknas bolagets royalty ligga i inter
vallet 5–10 procent av försäljningspriset och detta värde 
förväntas vara betydligt högre än värdet på milstolpsbetal
ningar i utvecklingsfasen.

Läs mer om Iconovos affärsmodell på sidan 11.

Konkurrens
Plats för position på marknad med få men stora  
konkurrenter
Iconovo ser en möjlighet att ta en position bland inhalator
marknadens generikabolag som saknar kompetens och 
resurser inom inhalatorutveckling. Det är Iconovos bedöm
ning att utöver Teva (se nedan) har övriga generikabolag 
begränsad kompetens kring inhalatorutveckling. Dessutom 
ser Iconovo en möjlighet att bli en föredragen leverantör av 
inhalationsprodukter till innovativa bioteknikbolag som är 
specialiserade på nya API eller biomolekyler snarare än 
inhalation. Främst ICOone har en stark konkurrensfördel 
gentemot konkurrenternas erbjudande av inhalatorer.  

Tydliga framgångsfaktorer
Iconovos framgångsfaktorer som beskrivs mer utförligt på 
sidan 11 går i korthet ut på bolagets omfattande kunskap i 
utveckling av inhalationsprodukter vilket kortar kundens tid 
till produktlansering som i sin tur sänker kostnader och risk.

Största konkurrenten har bytt strategi
Det finns ett fåtal generiska bolag som har kompetens att 
utveckla kompletta inhalationsprodukter med både inhala  
tor och inhalationspulver. Hit räknas Teva som dock främst 
utvecklar för försäljning i egen regi. Iconovo menar att det 
bara finns en stor konkurrent med liknande kompetens, 

vilket är Vectura Group. Vectura bytte nyligen strategi till en 
Contract Development och Manufacturing Organization 
(CDMO) inom inhalation och kommer därför inte att ut
veckla inhalationsprodukter i egen regi i framtiden. Deras 
framtida roll som samarbetspartner för inhalationsproduk
ter är osäker då de nyligen köpts upp av Philip Morris 
International (PMI) för utveckling av deras Beyond Nicotine 
affärsområde. 

Det engelska bolaget Vectura Group var ett betydligt 
större bolag än Iconovo och har funnits längre. Det är dock 
fortfarande intressant att notera att PMI var villig att betala 
mer än 1 miljard GBP för bolaget. 

Övrig konkurrens kommer från 2–3 mindre ingenjörs 
bolag som utvecklar integrerade inhalatorer men som inte 
har kompetens att utveckla inhalationspulver till inhalatorer.  

Få alternativ till inhalationsläkemedel
Iconovo bedömer att det är mycket långt kvar till att andra 
behandlingsmetoder utöver inhalerade läkemedel får en 
bredare användning vid behandling av astma och KOL. 
Ledande läkemedelsbolag utvecklar antikroppar mot olika 
inflammatoriska mål vilka ligger i lanseringsfas. Dessa 
läkemedel är främst utvecklade för allvarligare former av 
sjukdom och bedöms inte konkurrera direkt med dagens 
inhalationsläkemedel. 

Inhalationsmarknaden kommer i framtiden att växa 
inom nya områden då det finns ett antal utvecklingsprojekt 
som avser att ersätta nuvarande orala och injektionsläke
medel med inhalerbara alternativ. Motivationen är att 
antingen få ett snabbare tillslag av effekt eller för att få en 
mer stabil produkt som inte kräver kylskåpskall transport 
och förvaring. 



inhalationsplattformar som  
anpassas och utvecklas tillsammans 
med läkemedelssubstansen till en 
unik inhalationsprodukt5
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ICOres ICOone

ICOpre

ICOcap
ICOone 
Nasal
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Inhalationsplattformar 
Iconovo erbjuder utveckling av inhalationsprodukter – inhalator och  
torrpulverformulering samt bistår vid kliniska studier och registrering.  
Bolaget erbjuder även egenutvecklade generikaläkemedel.

Utveckling av inhalationsprodukter är komplicerad och kräver 
en gedigen kompetens kring produktutveckling, läkemedels
formulering och regulatorisk kunskap, vilket Iconovo besitter. 
Bolaget har idag ett antal patenterade inhalatorer för inhala
tionsläkemedel och kan utifrån dessa erbjuda sina kunder att 

utveckla marknadsanpassade färdiga produkter. Bolaget 
utgår från fyra produktplattformar av inhalatorer som  
kombineras med pulverformulering av läkemedel som görs 
av Iconovo, varav tre produktplattformar är färdigutvecklade 
medan nya ICOpre är under utveckling. 

 ICONOVOS ERBJUDANDE

ICOres

ICOone

ICOpre

ICOone 
Nasal

ICOcap
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ICOcap är en robust kapselinhalator med en 
unik greppvänlig design, ett patenterat 
integrerat lock och ett lågt inhalationsmot
stånd. ICOcap är utformad för läkemedel i 
kapslar som laddas en i taget och kan 

hantera olika kapselstorlekar. ICOcap är 
CEmärkt för kliniska prövningar och har en 

typ III Drug Master File inskickad till FDA i USA. ICOcap kan 
också optimeras för att ge maximal produktprestanda för 
en given läkemedelssubstans, framför allt för nya, ej 
godkända läkemedelssubstanser som ska genomgå 
kliniska studier. 

ICOcap finns i två versioner och den tillgängliga 
versionen har samma funktion och prestanda som den 

etablerade kapselbaserade torrpulverinhalatorn Breezha
ler® från Novartis och RS01 från RPC, för att senare följas 
av en version med samma prestanda som HandiHaler® 
från Boehringer Ingelheim. Marknaden för separata 
pulver inhalatorer domineras idag av företaget RPC med 
inhalatorn RS01 och ICOcap kommer nu in och konkur
rerar på denna intressanta marknad.

ICOcap® – INHALATOR FÖR PULVERKAPSLAR

ICOres® – RESERVOARINHALATOR FÖR FLERGÅNGSANVÄNDNING 

ICOone är en helt unik och patenterad torr
pulverinhalator avsedd för engångsbruk. 
Den smarta konstruktionen ger en ultralåg 
tillverkningskostnad kombinerad med en 
enkel och diskret användning. Den är spe

ciellt lämplig för korttidsbehandlingar och 
sällan doserings behandlingar då den ger en 

oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt 
för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen 
gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera 
inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora 
inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för 
många biomolekyler. Vidare kan ICOone utformas med en 
eller två kaviteter (hålrum) vilket är en stor potentiell fördel vid 

utveckling av inhalations läkemedel baserade på två eller fler 
aktiva substanser. 

ICOone Nasal 
ICOone Nasal är en vidareutveckling av ICOone och är värl
dens första inhalationsdrivna nasala pulverinhalator avsedd 
för engångsbruk. ICOone Nasal ger en jämn och naturlig 
fördelning av pulvret över nässlemhinnan och är en stabil 
produkt som undviker krav på kylskåpskall transport och 
minimerar behovet av konserveringsmedel.
 
Innovationsinhalatorn
Många nya innovativa läkemedel är baserade på biologiska 
mekanismer och kräver ofta stora doser, är känsliga för 

fukt, administreras sällan och kom
mer lanseras till ett högt pris. Detta 
är relevant för nya indikationer som 
pulmonell fibros, pulmonell arteriell 
hypertension eller läkemedel där 

man vill nå en snabb biotillgänglighet 
och undvika absorption över tarmen där 

många peptider bryts ner. Inhalation kan 
därför ersätta injektion som en framtida administrations
väg för biologiska läkemedel typ oxytocin eller vacciner. 
Fördelar är att det inte krävs sprutor, sterilitet och kylför
varing och att man ändå kan få en i princip lika snabbt 
insättande effekt som vid intravenös injektion.

ICOone® – ENGÅNGSINHALATOR TILL ULTRALÅG KOSTNAD 

ICOres är en flexibel flergångsinhalator med 
ett antal innovativa feedbackfunktioner. Det 
är en torrpulverinhalator med två reservoarer 
som är förfyllda med läkemedel i form av en 
torrpulverformulering. I varje reservoar kan 
man ha en formulering innehållande en eller 

två aktiva substanser. Två reservoarer möjlig 
gör på så vis en kombination med tre 

verksamma läkemedelssubstanser samtidigt, kallat 
en trippelkombination. Iconovo är ensamma om att erbjuda 

denna typ av trippelkombination. Det ger bolaget en stark 
konkurrensfördel, då kombinationer alltmer dominerar 
marknaden för inhalerade läkemedel där trippelprodukter 
förväntas bli nästa stora område inom inhalationsbehandling. 

ICOres liknar AstraZenecas storsäljare Turbuhaler® som 
används med läkemedlet Symbicort®. ICOres har ett antal 
förbättringar och nya funktioner: 

 
• Istället för en indikator på förbrukning har ICOres ett tydligt 

räkneverk som visar det exakta antalet kvarvarande doser. 

Efter varje tagen dos räknar räknaren ner och patienten vet 
exakt när inhalatorn måste ersättas med en ny och efter 
sista dosen visas en röd stapel i fönstret som indikerar att 
den är tom.

• Inhalatorn ger också en visuell bekräftelse när en dos har 
inhalerats korrekt vilket minimerar risken för felanvändning.  

ICOres har samma intuitiva hantering som Turbuhaler, 
vilket är viktigt för att inhalatorn ska få en hög patient
acceptans som generika för Turbuhaler.
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ICOpre är en flergångsinhalator med förfyllda doser för 
enkel daglig behandling. Den fungerar väl med alla typer 
av inhalationspulver. Den har en enkel trestegshantering: 
öppnainhalerastäng som den välkända inhalatorn Ellipta® 
från GSK. Den utvecklas för en global registrering och 
lansering inklusive USA som en substituerbar inhalator för 
Ellipta®. Med sina 30 aluminiumförseglade doser ger den 
en månads behandling. Varje dos kommer från två olika 
kammare som inhaleras samtidigt vilket gör ICOpre lämplig 

för både mono, duo och trippelprodukter. ICOpre har 
en exakt dosräknare som visar antalet kvarvarande doser. 
ICOpre utvecklas med en unik princip som kommer att 
skyddas av ett antal patent och dessutom minska risken för 
patentintrång på andra inhalationspatent. Utvecklingen är 
för en komplett inhalationsprodukt och innefattar den nya 
ICOpre inhalatorn med tillhörande inhalationspulver, vilket 
ger Iconovo en konkurrensfördel gentemot ett antal 
konkurrenter som endast utvecklar inhalatorer.

ICOpre® – FÖRFYLLD FLERGÅNGSINHALATOR 
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Formulering av torrpulver
För bolag som har en läkemedelssubstans (API, Active 
Pharmaceutical Ingredient), antingen en generisk eller ny, 
erbjuder Iconovo en komplett utveckling av torrpulverfor
mulering för optimal funktion tillsammans med någon av 
inhalatorplattformarna från Iconovo. Iconovo har lång och 
omfattande erfarenhet av att arbeta med inhalerade torrpul
verformuleringar, framför allt bärarbaserade formuleringar, 
s.k. ordnade blandningar. Iconovo samarbetar med olika 
underleverantörer för att kunna erbjuda avancerade form 
uleringar såsom spraytorkade pulverformuleringar leverera
de med en inhalator från Iconovo. Med dessa samarbeten 
kan Iconovo erbjuda sina inhalatorer till en ny kundgrupp 
som baserar sina läkemedel på biologiska principer. Iconovo 

har investerat i egna specialutrustade laboratorieresurser för 
utveckling och karakterisering av inhalationsprodukter.

Egenutvecklade läkemedelsformuleringar  
kortar vägen till marknaden
Iconovo erbjuder även egenutvecklade inhalationsproduk
ter; torrpulverformuleringar med bolagets inhalatorer.

Kunden erbjuds en färdigutvecklad produkt där kunden 
svarar för de sista stegen som återstår innan lansering; 
kliniska studier, ansökan om marknadsgodkännande samt 
produktion i kommersiell skala. Iconovo bedömer att den
na typ av erbjudande med ökat förädlingsvärde och där
med högre pris är attraktivt för en kund som har distribution 
och försäljning på plats men saknar denna typ av produkt i 
sitt sortiment.

Plattform Godkänd i Under behandling Slutår

1 ICOres EPO, JP 2035

2 ICOres EPO Kina 2034

3 ICOres SE 2034

4 ICOres EPO, Kina, US, Ind, JP 2036

5 ICOres US EPO 2036

6 ICOres EPO CA 2038

7 ICOres PCT 2039

8 ICOres  SE 2039

9 ICOone SE 2033

10 ICOone EPO, Ind, US JP, Kina 2035

11 ICOone  EPO, Kina, Ind, JP, US 2038

12 ICOone Nasal SE 2040

13 ICOcap EPO 2036

14 ICOpre SE 2040

15 ICOpre SE 2040

16 Nytt device SE 2040

 ICONOVOS ERBJUDANDE

Iconovo har arbetat med tre projekt enligt denna modell 
där två projekt baserade på ICOcap redan har utlicensierats 
till BNC Korea för ett asiatiskt territorium och där Iconovo 
fortsätter söka kunder för kvarvarande geografi. Även 
Iconovos viktiga nyutveckling av ICOpre med ett första läke
medelsprojekt baserat på en Breo® / Relvar® generika följer 
denna modell. Kunden sparar därmed utvecklingstid och 
kan ta produkten direkt vidare till klinisk test och registrering.

Patenterade produkter
Patenten är en förutsättning för att bevara Iconovos posi
tion som en etablerad aktör inom inhalationsläkemedel. 
Utvecklade koncept och metoder patenteras löpande. 
Bolaget har tagit fram eller håller på att utveckla totalt fyra 
produktplattformar för inhalatorer som skyddas av nio 
patentfamiljer. Redan beviljade patent omfattar samtliga 
färdigutvecklade produktkategorier – det vill säga ICOone, 
ICOcap och ICOres.

Tabellen till vänster listar Iconovos beviljade patent. 
Motsvarande ansökningar finns även internationellt.

Hkkjr ljdkj
GOVERNMENT OF INDIA

isVsaV dk;kZy;
THE PATENT OFFICE

isVsaV çek.ki=
PATENT CERTIFICATE

(Rule 74 Of The Patents Rules)

Øekad :
SL No :

022112107

isVsaV la- / Patent No. : 360052

vkosnu la- / Application No. : 201727042644

Qkby djus dh rkjh[k / Date of Filing : 02/06/2016

isVsaVh / Patentee : ICONOVO AB

çekf.kr fd;k tkrk gS fd isVsaVh dks mijksä vkosnu esa ;FkkçdfVr SINGLE DOSE DRY POWDER INHALER
uked vkfo"dkj ds fy,] isVsaV vf/kfu;e] 1970 ds mica/kksa ds vuqlkj vkt rkjh[k 2nd day of June 2016 ls
chl o"kZ dh vof/k ds fy, isVsaV vuqnÙk fd;k x;k gSA

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention
entitled SINGLE DOSE DRY POWDER INHALER as disclosed in the above mentioned
application for  the term of 20 years from the 2nd day of June 2016 in accordance
with the provisions of the Patents Act,1970.

vuqnku dh rkjh[k :
Date of Grant  : 02/03/2021 isVsaV fu;a=d

 Controller of Patent

fVIi.kh & bl isVsaV ds uohdj.k ds fy, Qhl] ;fn bls cuk, j[kk tkuk gS] 2nd day of June 2018 dks vkSj mlds i'pkr çR;sd o"kZ es mlh fnu ns; gksxhA

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 2nd day of June 2018 and on the same day

in every year thereafter.
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ICOres® generisk Symbicort® för Amneal
Iconovo arbetar med utveckling av generisk Symbicort®  
(budesonide/formoterol), främst för den europeiska mark
naden. Projektet omfattar torrpulverformulering samt 
anpassning av inhalatorn ICOres® och innebär att ta fram 
två styrkor av produkten 160/4,5 och 320/9. I slutet av 2020 
slutlevererade  Iconovo  utvecklingsarbetet till Amneal och 
under 2021 har  Iconovo gjort en kunskapsöverföring till de 
företag Amneal anlitat för att ta fram kliniskt prövnings 
material till en andra farmakokinetikstudie. Studien genom
fördes framgångsrikt. Den är en s.k.pilotstudie som är 
designad för att ge ytterligare data för den in vivo in vitro  
korrelation som behövs för att finjustera produkten. 

ICOres® produkt för Intas Pharmaceuticals
För Intas Pharmaceuticals, ett indiskt generikabolag, driver 
Iconovo ett ICOres®projekt. Det innefattar framtagning av 

Projektportfölj
en torrpulverformulering samt anpassning av ICOres® för ett 
icke namngivet generiskt inhalationsläkemedel mot astma 
och KOL främst för den europeiska marknaden. Iconovo 
slutlevererade utvecklingsarbetet till kund under 2021 och 
produkten är nu redo för att gå in i en första farmakokinetisk 
pilotstudie för att få fram data till en in vivo  in vitro korr 
elation som behövs för att finjustera produkten. 

ICOone® med oxytocin för Monash University /  
Janssen Pharmaceuticals
I december 2020 skrev Iconovo ett avtal med Monash 
University för utveckling av ICOone® för att administrera 
oxytocin mot förblödning efter förlossning. Oxytocin admi
nistreras idag med sprutor och formuleringen är temperatur
känslig. Det kräver både medicinskt kunnig personal och en 
obruten kylkedja. Båda dessa kan vara starkt begränsade i 
områden utanför de större städerna i utvecklingsländer. 

Produkterna riktar sig främst till de här områdena. ICOone® 
med oxytocin kommer att användas i en fas 1studie i 
samarbetet med Monash University, en studie som förväntas 
starta under 2021. Avtalet med Monash University har 
genererat ett ökat intresse för ICOone® som en lämplig 
inhalator för innovativa projekt. Monash projektet är finans 
ierat av J&Js läkemedelsbolag Janssen Pharmacuticals.

ICOcap® med Stevanato Group
Iconovo har ett avtal med italienska Stevanato Group kring 
tillverkning samt global försäljning och distribution av kap
selinhalatorn ICOcap®. Tillverkning sker genom Stevanatos 
tyska dotterbolag Balda. Iconovo drar stor nytta av Stevana
tos globala försäljnings och marknadsföringsorganisation 
och Iconovos kunder som inte själva tillverkar inhalatorer får 
tillgång till massproduktion av ICOcap®. Under 2020 har 
Stevanato gjort viktiga framsteg med CEmärkning av 

Produktkandidat Platform Indikation Partner Anpassning  
av inhalator

Framtagning  
av formulering

Kliniska studier  
och dokumentation

Registrerings- 
ansökan

Budesonid/formoterol ICOres® Asthma COPD Amneal Slutfört Pågående Pågående

Ej namngiven ICOres® Asthma COPD Intas Slutfört Pågående

Glykopyrronium/indakaterol ICOcap® COPD BNC Korea Slutfört Pågående

Ingen substans ICOcap® Valfri Stevanato Group Slutfört Inte tillämpligt CEmärkt

Oxytocin ICOone® PPH* Monash Pågående Monash

Fluticason/Vilanterol ICOpre Asthma COPD Tillgänglig för licensiering Pågående Pågående

COVID19 vaccin ICOone® COVID19 ISR Slutfört Pågående

RES030085 ICOone® Asthma COPD Respiratorius Ej påbörjad Pågående

Ej namngiven Ej namngiven TOA Pharmaceuticals Pågående TOA Pharmaceuticals
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ICOcap® för kliniska studier och man har skickat in en s k 
Type III Drug Master File till amerikanska läkemedelsmyndig
heten Food and Drug Administration (FDA). Detta förväntas 
leda till åtminstone ett första leveransavtal med slutkund 
avseende inhalatorer till kliniska prövningar och därmed ge 
upphov till en första royaltyintäkt för Iconovo.

ICOcap® med generisk Ultibro
Ultibro® är ett inhalationsläkemedel mot KOL vars patent 
löper ut om några år. Marknadsrättighterna för Korea, Japan, 
Kina m.fl. länder i Asien köptes av BNC Korea för  Iconovos 
första egenfinansierade projekt – generiska versioner av 
Ultibro® och Seebri®, Breezhaler® (glycopyrronium/indaca
terol) i ICOcap®. Rättigheterna för övriga marknader kan 
Iconovo licensiera till andra företag. Iconovo har gjort 
utvecklingen av produkten klar för en första farmakokinetisk 
pilotstudie som en del i arbetet att visa bioekvivalens.

ICOone® Nasal med respiratoriskt givet COVID-19  
vaccin / ISR 
De stora framgångarna med ett snabbt framtagande av 
vacciner mot COVID19 till trots, kvarstår stora behov med 
att få ut vaccin globalt. Främst kraven på kylförvaring och 
korta hållbarhetstider med nuvarande vacciner utgör ett 
stort hinder för en effektiv distribution, inte minst till lands
bygden i utvecklingsländer. Även bristen på utbildad sjuk
vårdspersonal är ett hinder då samtliga vacciner ska ges 
som intramuskulär injektion. 

Iconovo och ISR samarbetar för att ta fram ett respirato
riskt taget torrpulvervaccin mot COVID19. Vaccinet är 
framtaget av ISR och kommer ges med ICOone® Nasal, en 
vidareutveckling av ICOone® optimerad för att ges i näsan. 
Vaccinet kommer varken kräva kylförvaring eller medicinskt 
utbildad personal för administration. 

ICOone® RESP9000 / Respiratorius 
I maj 2021 tecknade Iconovo avtal med Respiratorius AB för 
utveckling av en inhalationsformulering samt en inhalations
produkt för fas Istudier för Respiratorius läkemedels 
kandidat inom RESP9000 projektet för behandling av KOL 
och svår astma. Respiratorius är ett företag baserat i Lund 
som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av bl.a. 

generiska versioner av GSKs Ellipta® produkter. Iconovo  
kommer att utveckla såväl inhalatorn ICOpre som torrpulver
formuleringar anpassade till den. Den nya plattformen är 
avsedd för en global marknad inklusive USA. Under 2020 har 
Iconovo utvecklat och testat en prototypformulering för 
Relvar® i en prototypversion av ICOpre. Den första produkten 
att utvecklas i plattformen är en generisk version av Relvar® 
(flutikasonfuroat/vilanterol). Det interna utvecklingsprojektet 
förväntas ta ytterligare ca 1–2 år. 

Arbetet framskrider enligt Iconovos utvecklingsplan, och 
utvecklingen av ICOpre kommer avslutas under året med en 
fullt utvecklad formsprutad inhalator för att övergå i en fas där 
ICOpre ska optimeras med de olika pulverformuleringar. Under 
2021 kommer alla fem pulverformuleringar för utveckling av 
generiska varianter till Elliptaportföljen att tas fram, för att i 
nästa fas optimeras med ICOpre.
ICOpre kommer att visas publikt för första gången på Res 
piratory Drug Deliverymötet i början av maj månad. Mark
nadsföringen av ICOpre kommer att förstärkas under året, och 
affärsdiskussioner fortsätter med kunder som redan visat 
intresse för licensaffärer.

ICOpre är även lämpad för produkter utanför Ellipta  
portföljen, framför allt för sådana torrpulverformuleringar som 
passar bättre i en inhalator med förfyllda doser. 

KOL. Samarbetet med Respiratorius stärker ytterligare 
Iconovos position inom det strategiska området innovativa 
inhalationsprodukter. 

Avtalet innebär att Iconovo ska utveckla en  
torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad 
på Iconovos inhalator ICOone® för användning i kliniska  
fas Istudier. Avsikten är också att undersöka vilken av 
Iconovos inhalationsplattformar som bäst lämpar sig för 
kommersialisering av Respiratorius substans och, efter 
framgångsrikt utvecklingsarbete, diskutera ett licensavtal 
mellan företagen.

Generisk inhalationsprodukt / TOA Pharmaceuticals 
Ett avtal med TOA Pharmaceuticals om att utvärdera en 
inhalator från Iconovo för en generisk produktutveckling 
tecknades i november 2021. Slutmålet är att ingå ett licens
avtal, att utveckla en inhalerbar generisk produkt till ett 
läkemedel med betydande försäljning på den japanska 
marknaden baserad på en inhalator från Iconovo. TOA har 
investerat i en produktionsanläggning som specialiserat sig 
på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt 
tillverkning av substanser som används inom inhalation.

ICOpre – vår fjärde plattform
Iconovo tog i oktober 2019 ett strategiskt beslut att  
investera i utveckling av en ny inhalationsplattform – 
ICOpre. ICOpre är i första hand avsedd för att utveckla 

 PROJEKTPORTFÖLJ



Forskning och utveckling  
– grunden till Iconovos erbjudande
Ett inhalationsläkemedel består av två delar: inhalator och formulering 
som tillsammans är registreringsgrundande. Iconovos styrka är den 
samtidiga och samordnade utvecklingen av båda delarna; inhalator  
och torrpulverformulering.

Genom att utgå från egenutvecklade inhalatorer som  
ska anpassas tillsammans med en torr pulverformule ring  
kortas utvecklingstiden betydligt jämfört med ett bolag  
som inte har den samlade kompetensen och produkt
plattformen på plats.

Målsättningen är att uppnå bioekvivalens med original
läkemedlet som ska ersättas. Det innebär att läkemedlet  
får likartat upptag och eliminering ur kroppen och därmed 
kan förväntas ha en likvärdig medicinsk effekt. 
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Målgrupp 
Målgruppen för Iconovos utveckling är framför allt bolag som 

inte har specialistkompetens och/eller resurser att göra sin 

egen utveckling. Iconovos utveckling är tids och därmed 

kostnadsbesparande för dessa bolag då Iconovo har färdiga 

plattformar som anpassas för ett specifikt läkemedel.

Fyra plattformar
Iconovo har idag fyra produktplattformar för inhalationsläke  

medel och kan utifrån dessa erbjuda den farmaceutiska  

produktutvecklingen för såväl generiska läkemedelssubstanser 

som nya verksamma substanser NCEs (New Chemical Entities). 

Den nyaste av dessa plattformar, ICOpre, är främst tänkt för 

generiska versio  ner av produkter i Ellipta. ICOpre är också 

lämplig för andra produkter som kräver förfyllda doser i en 

multidosinhalator.

Utvecklingsprocess med helhetssyn
Iconovo tillämpar en produktutvecklingsprocess där utveck

lingsfunktionerna är fullt integrerade och utförs internt. Inhala

torframtagning, formulering och analys utförs i samverkan vid 

framtagning av produkten. En integrerad utvecklingsprocess 

för inhalator och formulering är betydelsefullt för framgångsrik 

utveckling av en inhalationsprodukt och reducerar ledtider, 

kostnader och risk.

Iconovo har investerat i egna specialutrustade labora 

torieresurser för utveckling av inhalatorer, framtagning av 

pulverformulering samt karakterisering av inhalator, torrpulver 

och inhalationsprodukten. 

Kvalitet som möter högt ställda krav
Iconovo verkar på en marknad med högt ställda krav från ett 

flertal intressenter – läkemedelsmyndigheter, kunder och inte 

minst slutanvändare. Kvalitetssäkring är en grundförutsättning. 

Iconovos kvalitetssystem uppfyller ISO 13485 (standard för 

kvalitetsledning avsedd för medicinsktekniska produkter). 

Under 2021 har det uppgraderats för att uppfylla USA:s Quality 

System Regulation (QSR 21 CFR 820) för medicintekniska 

produkter. Företagets utvecklings och dokumentationsprocess 

måste följa denna FDAförordning för att möjliggöra registre

ring och marknadsföring av medicintekniska produkter i USA. 

Uppgraderingen är ett avgörande steg för att få framtida  

amerikanskt marknadstillträde för alla Iconovo kombinations 

produkter för läkemedel, inklusive ICOres, ICOpre, ICOone  

och ICOcap.

Inhalationsprodukt med rätt prestanda och utformning
Inhalator
En inhalator är en avancerad mekanisk konstruktion och det är 

flera förutsättningar som ska uppfyllas vid utvecklingen:

• Rätt dos varje gång. För varje pulverformulering ska  

inhalatorns insida och aerodynamik anpassas, d.v.s. hur 

pulvret aerosoliseras (finfördelas) vid inandning och trans 

porteras från inhalatorn till lungorna.

• Enkel och intuitiv att använda, produktdesignen ligger till 

grund för detta.

• Rationell att tillverka, inhalatorer är en förbrukningsartikel 

som förbrukas i stora volymer. Utöver att uppfylla dessa 

förutsättningar tar Iconovo produktutvecklingen ett steg till 

med produktutveckling som tillför funktionalitet och kvalitet.

Iconovo har en fullt utrustad mekanisk utvecklingsavdelning 

med flera CADstationer. Bolaget tillämpar Computational 

Fluid Dynamicsteknik (CFD), en teknik för optimering av 

flödesgeometri och som här främst används för att beräkna 

luftströmmarnas hastighet i inhalatorn vid olika geometrier. 

Bolaget har även kapacitet inom industridesign för en helt 

integrerad inhalatorutveckling.

Pulverformulering
Den dominerande formuleringstypen för pulverbaserade 

inhalationsläkemedel består i grunden av en eller flera aktiva 

läkemedelssubstanser (API) och en inaktiv bärar substans. 

APIerna måste malas ned till inhalerbara partiklar (<5 µm) med 

hög precision för att kunna nå lungan. Formuleringen och 

tillverkningsprocessen måste optimeras med avseende på 

tillsatsämnenas kvalitet och mängd, processparametrar och 

fyllning. Det här påverkar hur stor mängd av de aktiva sub 

stanserna som når lungan, som är den parameter som avgör 

hur effektivt läkemedlet är. Arbetet kräver gedigna farma 

ceutiska kunskaper och lång erfarenhet av att jobba med 

inhalationsprodukter.

Analys/karaktärisering
Analys av prestanda är en oumbärlig komponent i arbetet med 

att ta fram en inhalationsprodukt och Iconovo har kompetent 

personal, lokalerna och utrustningen att analysera inhalations

produkter. För vissa specialanalyser använder Iconovo andra 

företag i den omedelbara närheten med gedigen kompetens 

och erfarenhet.

1 till 2 år fram till rätt pulverformulering
Det tar 1 till 2 år för Iconovo att utveckla en inhalations produkt 

med rätt egenskaper. Det inkluderar en torrpulver formulering 

som är anpassad till inhalatorn, eventuella modifiering av  

inhalatorn samt att genomföra karakteriserings arbetet. Därefter 

överförs kunskap och produkt till kund för dokumentation och 

kommersiell uppskalning.

Kliniskt prövningsmaterial
Iconovo har kapacitet att leverera kliniskt prövningsmaterial enligt 

GMP åt våra kunder, såväl inhalatorer som pulverformulering och 

färdigfyllda och förpackade inhalationsprodukter.

Forskning och samarbeten
Tuberkulosvaccin i ICOone® med McMaster University 

Iconovo ingår sedan några år i ett tvärvetenskapligt forsknings  

och utvecklingsprojekt tillsammans med kanadensiska  

McMaster University. Projektet syftar till att ta fram nästa 

generations virusbaserade tuberkulosvaccin i pulverform som 

är stabilt i rumstemperatur. ICOone® används som test 

plattform för att underlätta en framtida kommersialisering och 

storskalig tillverkning. 

Iconovo har under 2021 fortsatt arbetet i SweDeliver 

Center of Excellence. SweDeliver är finansierat av Vinnova och 

är ett samarbete mellan Uppsala universitet och ett antal 

företag verksamma inom drug delivery i norra Europa. Ett av 

områdena inom SweDeliver är inhalation och det är här 

Iconovo har engagerat sig. Projektet sträcker sig över 5 år och 

startade 2020.

Malmö Universitet, Biofilms, Nanologica och Iconovo har 

fått stöd av Kunskaps  och Kompetensutvecklingsstiftel  sen för 

projektet ”Porösa läkemedelsbärare för inhalerbara terapier”. 

Iconovo har under 2021 och kommer framöver att bidra med 

sina inhalatorer och generella kompetens inom inhalation. 

Projektet startade 2020 och pågår i 3 år.

Dessa samarbeten förväntas öka möjligheten för Iconovo 

att bilda nätverk, hitta samarbetspartners och framför allt 

gemensamt utveckla inhalationsprodukter inom nya områden 

vilket breddar vårt erbjudande.

 FORSKNING OCH UTVECKLING
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 ORGANISATION

Lång erfarenhet av inhalatorlösningar
Iconovo är ett bolag vars framgångar är beroende av   
medarbetarnas kompetens, driv och samarbetsförmåga.

Mångårig erfarenhet
Iconovo är ett utvecklingsbolag med en högt specialiserad 
organisation och med mångårig erfarenhet inom inhala 
tionsutveckling. Flera av bolagets medarbetare har sam 
arbetat i tidigare anställningar och deltagit i utvecklingen av 
ett tiotal inhalationsprodukter inklusive AstraZenecas 
storsäljande produkt Symbicort.

Liten organisation med specialister
Bolagets verksamhet drivs i Lund, i slutet av året hade 
bolaget  28 medarbetare och 5 konsulter. Funktionerna är 
specialiserade på utveckling av inhalationsprodukter och 
utgörs av inhalator utveckling, formuleringsutveckling och 
karakterisering av produkterna men även projektledning, 
affärsutveckling och försäljning samt ekonomi.

Utbildningsnivån är hög där absoluta flertalet har 
akademisk examen och fem har doktorsexamen.

Kontinuerlig kompetensutveckling
Medel till kompetensutveckling budgeteras varje år.  
Medarbetarna ges också möjlighet till att besöka 
konferenser inom inhalation (föreläsningar, ny forskning, 
trender på marknaden, nyheter, konkurrenter och kunder), 
vilka är en viktig källa till kompetensutveckling och 
inspiration.  

Prestigelöst och högt i tak
Företagskulturen präglas av den lilla organisationens  
prestigelöshet och nära samarbete mellan medarbetarna.

Både kunden och slutanvändaren i centrum
Iconovo har gemensamt formulerat en värdegrund för 
verksamheten: Iconovo strävar efter att överträffa kundernas 
förväntningar. Vi vet att tiden är en kritisk faktor på vår 
marknad och vi vinner våra kunders förtroende genom att 
hålla våra leveranslöften och hög kvalitet. Vi använder vår 
kunskap och erfarenhet för att korta utvecklingstiden utan att 
tumma på kvalitén.
•  Iconovo är ett företag i världsklass, vi är en trygg partner, 

har höga krav på kvalitet och de bästa medarbetarna.
•  Iconovo präglas av gemenskap, arbetsglädje, respekt och 

att vi ställer upp för varandra.
•  Vi har modet att utmana nuvarande praxis, ständigt 

förbättra våra sätt att arbeta och hitta nya lösningar utöver 
det självklara.

Del i framgång
Samtliga medarbetare är del i ett målbaserat bonusprogram. 
Många medarbetare har dessutom köpt sparaktier i 
Iconovos långsiktiga incitamentsprogram som lanserades 
under 2021.

Män, 14Kvinnor, 14 Akademisk 
examen, 21

Doktors
examen, 5

Högt specialiserade partners
Iconovo samarbetar löpande med högt  
specialiserade partners.

Magle Chemoswed Karaktäriseringar av formuleringar

Zenit Design Group Produktdesign

Emmace Consulting Analys av farmaceutiska produkter

QAdvis Kvalitetssystemarbete

MVIC Inhalationsexpertis

Galenica CMO/CRO

Insign Inhalatorprototyper

Phillips Medisize Inhalatorer för klinikstudier

Harro Höfliger Fyllteknologi

PharmaRelations Regulatorisk rådgivning

Upperton Spraytorkade formuleringar

CrystecPharma Engineered particles

Gymnasial 
examen, 2
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VÄRDE-
GRUND

 ORGANISATION

Iconovo är ett företag i världsklass. Vi är  
en trygg partner som har höga krav på 
kvalitet och de bästa medarbetarna.

Iconovo präglas av gemenskap, arbets-
glädje, respekt och att vi ställer upp för 
varandra.

Vi har modet att utmana nuvarande praxis, 
ständigt förbättra våra sätt att arbeta och 
hitta nya lösningar utöver det självklara.
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 INVESTMENT CASE

Nio skäl att investera  
i Iconovo

LÖNSAM  
AFFÄR

Avtal med långa 
royaltyperioder

Organisk tillväxt 
med god lönsamhet 
från royalties

8
9

Egenutvecklade och 
patenterade produkter5

Läs mer om affärsmodellen på sidan 10.

FRAMGÅNGS-
FAKTORER

Tydligt erbjudande  
från etablerade experter4 En skalbar  

plattformsmodell 7

Läs mer om Iconovos erbjudande på  
sidan 19 och organisationen på sidan 29.

Stor marknadspotential

Koncentrerad och 
global marknad

Unik kompentens  
och förmåga

1
2
3 Drivkraft att leda 

förändring6
Läs mer om marknaden på sidan 13.

TYDLIGA  
DRIV- 

 KRAFTER
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Iconovos aktie
Iconovos aktie är sedan 6 april 2018 noterad på Nasdaq First North. Vid årsskiftet uppgick 
aktiekapitalet i Iconovo till 884 750 SEK fördelat på 8 847 500 aktier med ett kvotvärde om 
0,10 SEK. Alla aktier medför en röst. Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 2021 
till 2 398 stycken (1 232).

Nyemission och incitamentsprogram
I samband med börsnoteringen genomförde Iconovo en nyemission om 1 050 000 aktier. 
Erbjudandet övertecknades med 35 procent. Bolagets kassa tillfördes drygt 36,8 MSEK efter 
emissionskostnader.

I slutet 2019 genomfördes en riktad nyemission om 1 000 000 aktier. Emissionen 
tecknades av Andra AP fonden, Fjärde AP fonden samt Länsförsäkringar Fondförvaltning 
AB. Bolagets kassa tillfördes 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna 
uppgick till 3,7 MSEK.

I juli 2021 genomfördes en riktad nyemission om 1 071 500 aktier. Emissionen 
tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland  
Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga aktieägare, däribland 
Andra APfonden, Fjärde APfonden och Länsförsäkringar Fonder. Bolagets kassa tillfördes 
75 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgick till 4,7 MSEK.

Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som beslutade om ett incitaments
program samt emission av 200 000 teckningsoptioner till blivande VD. Teckning har 
därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 kSEK. Teckningsoptionernas 
marknadsvärde, enligt slutlig värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggan  
de aktien om 54,54 kronor, uppgår till 6,12 kronor per teckningsoption, med en tecknings
kurs om 70,90 kronor per aktie, en volatilitet om 31 procent och en riskfri ränta om −0,305 
procent under teckningsoptionernas löptid. Antalet aktier och röster i bolaget kommer att 
öka med 200 000 vilket innebär en utspädning av bolagets aktieägare med ca 2,2%.  
Teck ningsoptionerna får utnyttjas till teckning av aktier under perioden från och med 1 maj 
2023 till och med den 15 maj 2023. Om samtliga 200 000 teckningsoptioner utnyttjas för 
teckning av aktier i bolaget, kommer bolagets aktiekapital att öka med 20 000 kronor.

Aktieägarna beslöt på årsstämman 2021 att anta ett långsiktigt prestationsbaserat 
incitamentsprogram för medarbetarna i bolaget. Deltagarna i programmet kan med egna 
medel förvärva aktier i Iconovo (Sparaktier) under 1 juli 2021 till och med 31 december 
2021. Löptiden för LTI 2021 är på 3 år fram till och med 1 juli 2024. Deltagare som behåller 
Sparaktierna under löptiden kommer vid utgången av perioden att för varje Sparaktie utan 
kostnad erhålla aktier i Iconovo (Matchningsaktier) där Verkställande Direktör och Ledande 
befattningshavare erhåller 2 Matchningsaktier per Sparaktie och övriga anställda 1 Match

ningsaktie per Sparaktie. Tilldelningen av Matchningsaktier förutsätter att deltagaren är 
anställd vid periodens utgång samt att det fastställda prestationsmålet kring Iconovo aktiens 
totalavkastning är uppfyllt. Kostnaden för LTI 2021 beräknas vid uppfyllt prestationsmål 
maximalt uppgå till cirka 2,7 MSEK vilket förutsätter att alla deltagare behåller sina Sparaktier 
samt att samtliga Matchningsaktier tilldelas. Vid maximal tilldelning tillkommer 60 839 aktier 
inklusive täckning för sociala avgifter vilket innebär en utspädning om cirka 0,7% av antalet 
utestående aktier i bolaget. Bolaget har under 2022 utgett teckningsoptioner åt Iconovo 
Pharma AB för att säkerställa leverans av aktierna.  

Det fanns per den 31 december 2021 inga utestående konvertibla skuldebrev.

Aktiens värdeutveckling och volym
Iconovos aktie introducerades till en aktiekurs om 38,50 kronor per aktie den 6 april 2018. 
Under 2021 ökade aktiekursen med 53 procent från 50,4 SEK till 77 SEK och OMX Stockholm 
Pharmaceuticals & Biotechnology PI index steg under samma tidsperiod med 6 procent. Under 
2021 har Iconovos aktie som högst betalats med 99,8 SEK och som lägst med 49,1 SEK. Vid 
utgången av 2021 uppgick Iconovos börsvärde till 681 MSEK.

Under perioden omsattes drygt 1,9 miljoner Iconovo aktier, vilket motsvarar en om 
sättningshastighet på 23 procent. Omsättningshastigheten har minskat från 34% under 2020.

Utdelning
Iconovo befinner sig i en expansionsfas varför någon aktieutdelning är inte planerad för de 
kommande åren. I framtiden när Koncernens resultat och finansiella ställning så medger,  
kan aktieutdelning bli aktuell.

Analytiker som följer Iconovo 
Peter Sellei, Penser Bank
Lars Hevreng, Danske Bank (från 2021)
Caroline Banér, Danske Bank (från 2021)

 AKTIEN
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Iconovos största aktieägare, 211231

Aktieägare a) Aktier Aktiekapital/ röster Aktier Procent

Mats Johansson/Abraxas Holding AB 965 500 10,9

Orest Lastow/Lastow Consulting AB 826 400 9,3

Eiffel Investment Group SAS 718 530 8,1

Handelsbanken Fonder 625 000 7,1

Fjärde AP fonden 428 950 4,8

Andra APfonden 424 503 4,8

Johan Lundgren 412 200 4,7

Carl Forslund 412 200 4,7

Mårten Rittfeldt 412 200 4,7

Länsförsäkringar Fonder 405 651 4,6

Humle Fonder 353 000 4,0

Berndt Axelsson/BAN Business Consulting AB 315 600 3,6

FE Fonder 203 000 2,3

Gerald Engström/Färna Invest 171 012 1,9

Alcur Fonder 143 284 1,6

Avanza Pension 115 644 1,3

Ninalpha AB (Anders Pettersson med familj) 109 939 1,2

CMU/Secfin Pooled Account 99 103 1,1

Mats Leander 80 945 0,9

Lars Arvidsson 71 600 0,8

Övrigab 1 553 239 17,6

Totalt 8 847 500 100

a) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear 
samt uppgifter kända för bolaget.

b) VD, Johan Wäborg, innehar 38 980 aktier samt 200 000 teckningsoptioner.
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Iconovos aktieutveckling 2021
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Aktiekurs OMX Stockholm Pharmaceuticals & Biotechnology PIAntal omsatta

Aktiekapitalets utveckling 

År Händelse

Förändring 
antal  

aktier

Totalt  
antal  

aktier

Förändring 
aktiekapital 

(SEK)

Totalt 
aktiekapital  

(SEK)
Kvotvärde

(SEK)

2013 1 Nybildning 100 000 100 000 100 000 100 000 1

2014 2 Nyemission 20 650 120 650 20 650 120 650 1

2017 3 Nyemission 22 500 143 150 22 500 143 150 1

2018 Fondemission  143 150 429 450 572 600 4

2018 1:40 split 5 582 850 5 726 000  572 600 0,1

2018 4 Nyemission 1 050 000 6 776 000 105 000 677 600 0,1

2019 5 Nyemission 1 000 000 7 776 000 100 000 777 600 0,1

2021 6 Nyemission 1 071 500 8 847 500 107 150 884 750 0,1

1 Teckningskurs: 1 SEK per aktie
2 Teckningskurs: 340 SEK per aktie
3 Teckningskurs: 1 000 SEK per aktie
4 Teckningskurs: 38,50 SEK per aktie
5 Teckningskurs: 60,00 SEK per aktie
6 Teckningskurs: 70,00 SEK per aktie
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Iconovo AB 556938–0156 får härmed avge  

årsredovisning för 2021. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Allmänt om verksamheten

Enligt WHO finns det globalt över 500 miljoner människor som lider av lungsjukdomarna astma 

och KOL och som behöver få läkemedel via inhalation. Många storsäljande inhalationsprodukter 

blev offpatent 2014–2018 och de sålde fortfarande för cirka 6,5 miljarder USD under 2021.  

Detta har öppnat för en mycket stor marknad för generiska produkter. Nästa stora patentutgångs

våg kommer drabba bl.a. Ellipta®portföljen från GSK vilka samlat hade en försäljning på cirka 4,0 

miljarder USD under 2021. Den första produkten som kommer tappa patentskyddet är Relvar®/

Breo® under 2025 i USA samt 2027 i EU. Konkurrens från nya generiska inhalationsprodukter 

förväntas pressa ner läkemedelskostnaderna och öka tillgänglighet på inhalerade läkemedel.

Inhalationsprodukter består av två delar; en läkemedelsberedning i form av torrt pulver samt 

en inhalator för torrt pulver, själva behållaren ur vilken man andas in läkemedelsberedningen. 

Iconovos affärsidé är att förse denna marknad med inhalatorer och specialut vecklade läkeme

delsberedningar genom att utveckla egna inhalatorer för licensiering till läkemedelsbolag. Den 

långsiktiga visionen är att bli en internationellt ledande utvecklare och leverantör av inhalatorer.

Iconovo har utvecklat fyra produktplattformar baserade på fyra olika inhalatorer och varian

ter av dessa. De fyra inhalatorerna är ICOres, en reservoarbaserad torrpulverinhalator, ICOcap, 

en kapselbaserad inhalator, ICOone, en endosinhalator och ICOpre, en förfylld torrpulver 

inhalator. Baserad på en plattformsprodukt anpassar Iconovo inhalator och läkemedelsbered

ning till kundens önskemål, och färdigställer produkten tills den är redo för kliniska studier och 

registrering som kunderna genomför. Under tiden som Iconovo arbetar med anpassning av en 

kundspecifik produkt betalar kunden milestonebetalningar och när kunden lanserar produkten 

på marknaden kommer Iconovo att erhålla försäljningsbaserad royalty. Iconovo får även en 

Technology access fee vid ingånget kundavtal, som är en engångsbetalning för att kunden skall 

få ensamrätt på den specifika produkten på specifika marknader.

Utvecklingen av den fjärde inhalationsplattformen samt övrig utveckling har medfört att 

bolaget har ökat antal anställda och vid årsskiftet hade Iconovo 28 anställda. Flertalet av dessa 

anställda arbetar med bolaget utvecklingsprojekt och detta innebär att investeringarna i utveck

lingsprojekten väsentligt ökat under året 

Bolaget driver kundprojekt inom alla produktplattformar förutom för ICOpre, och förväntar 

sig att de första  produkterna lanseras i Europa av Iconovos kunder inom några år. Under 2021 

har Iconovo även tagit fram en nasal version av ICOone för att bland annat testa med covid19 

vaccin. 

Ägare

De tio största ägarna per 31 december 2021 stod för 63,7% av totala antalet aktier. Aktieägare med 

över 10% innehav är Mats Johansson med 10,9%.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Iconovo har i juli genomfört en riktad nyemission och tillförts 75 miljoner före emissions 

kostnader. Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella 

investerare, däribland Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, 

däribland Andra APfonden, Fjärde APfonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar 

Fonder. Emissionslikviden kommer främst att användas för accelererande och värdeskapande 

aktiviteter och satsningar kopplat till Bolagets långsiktiga strategi.

Avtalet med Amneal för en generisk motsvarighet till Symbicort har under året utökats till att 

även omfatta nyckelmarknaderna USA och Kina samt de nordiska försäljningsrättigheterna vilket 

leder till att potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas. 

I maj kommunicerade Iconovo sina 5 års mål för verksamheten på sin första Kapitalmark

nadsdag. År 2026 räknar Bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK med en rörelse

marginal om 50%. Bolaget tillkännagav även sin långsiktiga strategi med tre strategiska områden 

innehållande den ursprungliga kärnverksamheten med utveckling av generiska inhalations 

produkter och nu kompletterat med utveckling av innovativa inhalationsprodukter och läke 

medelsförsäljning i Norden.

I mars tecknade Iconovo avtal med ISR (Immune System Regulation AB) för utveckling av 

inhalerat covid19 vaccin.

I juli avtalade Iconovo med ISR om ett tilläggsarbete till det pågående projektet med  

inhalerat covid19 vaccin för utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. 

Tilläggsuppdraget kan ge upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal. Därtill kommer möjligheten till 

framtida royalties.

I maj tecknade Iconovo avtal med Respiratorius om utveckling av en inhalationsprodukt för 

behandling av KOL. Avtalet innefattar stegvist arvode för utfört projektarbete där det samman

lagda värdet uppgår till 3 MSEK.

Iconovo har tecknat avtal med TOA Pharmaceutical Co., Ltd för utvärdering av en inhalator 

från Iconovo för en generisk produktutveckling. Avtalet har ett värde på 2 MSEK, med potentiell 

vidareutveckling. 

Under året har bolaget fått besked att United States Patent and Trademark Office avser att 

godkänna (Notice of Allowance) ytterligare ett patent avseende inhalationsplattformen ICOres. 

Även det Japanska patentverket avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent för 

plattformen. Iconovo har sedan tidigare godkända patent för ICOres i Japan, Sverige, USA, 

Europa (EPO) och USA. Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många 

 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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kundprojekt bland annat generisk Symbicort. Bolaget har även fått besked att United States 

Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende 

inhalationsplattformen ICOone. Även den Kinesiska patentmyndigheten avser att godkänna, 

Notice of Allowance, ett patent för inhalationsplattformen ICOone. Patentet beskriver den 

endosinhalator som används i Iconovos två kundprojekt med Oxytocin och Covid19 vaccin. 

Iconovo har sedan tidigare godkända patent för ICOone i Sverige, Europa (EPO) och Indien.

Kvalitetssystemet har uppgraderats för att uppfylla kraven för medicintekniska produkter i 

USA enligt Quality System Regulation. För att den amerikanska marknaden ska bli tillgänglig för 

Iconovos produkter tillsammans med läkemedel, är uppgraderingen ett avgörande steg.

Styrelsen blev vid årsstämman förstärkt genom att Ann Gidner valdes in. Gunnar Gårdemyr 

tog över ordföranderollen från Mats Johansson som fortsätter arbeta i styrelsen som ledamot.

Iconovo har registrerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB hos Bolagsverket. Detta är ett led  

i den kommunicerade strategin att etablera en infrastruktur för läkemedelsförsäljning på den 

nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2026 nå försäljningsintäkter om 200 MSEK 

varav ca en tredjedel beräknas genereras från Iconovo Pharma.

Förväntad framtida utveckling

Iconovo förväntas att fortsätta teckna kommersiella avtal med kunder avseende de befintliga 

produktplattformarna, parallellt med att bolaget utvecklar nya produktvarianter inom både 

inhalatorer och läkemedelsberedningar. De pågående kundprojekten kommer succes sivt att 

överlämnas till kunderna för kliniska studier, registrering och slutligen marknadslansering. De 

första av Iconovo utvecklade produkterna förväntas marknadslanseras inom några år och 

generera försäljningsbaserad royalty till Iconovo. Bolaget förväntas att utöka organisationen 

ytterligare under kommande åren. Iconovo är välkapitaliserat och hade vid utgången av 2021  

en kassa uppgående till cirka 95 MSEK.

Hållbarhet

Under 2021 har ledningen arbetat med att identifiera de mål som har bäst matchning mot vår 

verksamhet och den fas vårt företag befinner sig i just nu. Vi har identifierat huvudmål och 

lämpliga delmål. Dessa mål har lagts in i våra övergripande företagsmål och alla medarbetare 

kommer reflektera hållbarhet i sina individuella mål.

Iconovo har i första hand prioriterat 3 av de 17 globala målen. Vi vet att dessa 3 mål är viktiga 

för Iconovos med  arbetare, kunder och ägare samt representerar ett mål inom varje dimension 

av hållbarhet d.v.s. social, ekono misk och ekologisk. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Iconovos försäljning påverkas av investeringsviljan hos Bolagets kunder, vilka i dag till största del 

utgörs av generikabolag. Investeringsviljan inom inhalationsprodukter påverkas av ett flertal 

faktorer såsom konjunkturläge och politiska beslut. En ökad konkurrens från befintliga eller nya 

aktörer, eller en försämrad förmåga hos Iconovo att möta efterfrågan på  Bolagets produkter och 

tjänster, skulle kunna få negativ inverkan på Iconovos verksamhet, finansiella ställning och 
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resultat. Tiden till marknadslansering styrs i hög utsträckning av kundens åtaganden såsom 

kommersiell tillverkning, kliniska prövningar och registrering.

Marknaden för inhalerbar medicin påverkas i hög grad av teknikutveckling. Förseningar i  

Bolagets utvecklingsarbete eller oförmåga att följa med i den tekniska utvecklingen kan således 

medföra minskad eller förlorad konkurrenskraft för Bolaget. 

Iconovo utvecklar sin affärsmodell till att innehålla industriella samarbeten där Bolaget 

licensierar ut sina patenterade produkter till först och främst generikabolag. Iconovos 

licensintäkter beror till stor del på samarbetspartnerns försäljning. 

Iconovo är beroende av kvalificerad personal i olika befattningar. Förmåga att behålla 

nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets   

framtida utveckling. 

Iconovo är beroende av egenutvecklade produkter och egenutvecklad produktdesign. 

Flertalet av Bolagets immateriella rättigheter skyddas av patent eller andra upphovsrättsliga 

skydd. Iconovos kunder återfinns i stora delar av världen och försäljning sker både i EUR och 

SEK. Växelkurs relativt svenska kronan tenderar att fluktuera över tiden och det finns risk att 

framtida fluktuationer kan komma att ha en negativ påverkan på Bolagets resultat och finansiella 

ställning.

Iconovo har ett komplett försäkringsprogram för Bolagets verksamhet. Det finns en risk att 

tecknad försäkring skulle visa sig vara otillräcklig vid skada och att Iconovo inte skulle få full 

ersättning för eventuella skador som kan uppkomma eller för anspråk som skulle kunna riktas 

mot Bolaget. Iconovo är för närvarande inte inblandat i några tvister. Det finns dock alltid en risk 

att Bolaget i framtiden skulle kunna bli inblandat i tvister eller bli föremål för rättsliga krav från 

kunder, konkurrenter, myndigheter och andra marknadsaktörer. För att om möjligt reducera 

risknivån har Bolaget under åren utvecklat en legal kontraktsprocess innehållande flera steg och 

nivåer av granskningar. 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Överkursfond 192 066 865

Balanserat resultat  −66 190 265

Årets resultat  −26 160 589

Summa 99 716 011

disponeras så att i ny räkning överförs

99 716 011

Summa 99 716 011

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande  

resultat och balansräkningar med tillhörande noter.
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 FINANSIELL INFORMATION

Belopp i kr Not 2021 2020

Nettoomsättning 15 409 133 17 791 601

Aktiverat arbete för egen räkning 12 512 383 4 851 984

Övriga rörelseintäkter 2 228 897 267 493

28 150 413 22 911 078

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter −6 614 713 −1 834 114

Övriga externa kostnader −11 548 595 −9 456 130

Personalkostnader 3 −30 942 386 −24 071 960

Av och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar −5 351 725 −4 000 185

Övriga rörelsekostnader 4 −205 479 −265 369

Rörelseresultat −26 512 485 −16 716 680

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 360 009 109 560

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 −8 113 −526 468

Resultat efter finansiella poster −26 160 589 −17 133 588

Resultat före skatt −26 160 589 −17 133 588

Skatt på årets resultat – –

Årets resultat −26 160 589 −17 133 588

Resultaträkning
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 FINANSIELL INFORMATION

Belopp i kr Not 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 6 37 231 246 18 541 444

Balanserade utgifter för programvaror 7 739 614 825 495

Koncessioner, patent, licenser,  
varumärken samt liknande rättigheter 8 4 512 437 3 231 322

42 483 297 22 598 261

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 433 700 559 167

Inventarier, verktyg och installationer 10 4 090 757 3 353 555

Pågående nyanläggningar och förskott  
avseende materiella anläggningstillgångar 11 202 449 157 227

4 726 906 4 069 949

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 12 100 000 –

100 000 −

Summa anläggningstillgångar 47 310 203 26 668 210

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter – 467 076

– 467 076

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 052 393 8 930 765

Aktuell skattefordran 985 976 786 804

Övriga fordringar 1 021 066 1 496 099

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 1 237 165 1 006 356

6 296 600 12 220 024

Kassa och bank

Kassa och bank 94 937 155 61 689 347

94 937 155 61 689 347

Summa omsättningstillgångar 101 233 755 74 376 447

SUMMA TILLGÅNGAR 148 543 958 101 044 657

Balansräkning

Belopp i kr Not 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 884 750 777 600

Fond för utvecklingsutgifter 36 434 096 17 500 844

37 318 846 18 278 444

Fritt eget kapital

Överkursfond 192 066 865 121 708 051

Balanserat resultat −66 190 265 −30 123 425

Årets resultat −26 160 589 −17 133 588

99 716 011 74 451 038

137 034 857 92 729 482

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 274 180 2 815 198

Övriga skulder 1 215 179 1 013 424

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 6 019 742 4 486 553

11 509 101 8 315 175

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 148 543 958 101 044 657
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Förändring eget kapital

2020 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över- 

kursfond

Bal.res.  
inkl årets 

resultat

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans 777 600 12 664 304 120 638 704 −25 286 885 108 793 723

Årets resultat −17 133 588 −17 133 588

Transaktioner med ägare

Inbetalda optionspremier – 1 069 347 1 069 347

Summa – – 1 069 347 – 1 069 347

Omföring mellan  
poster i eget kapital

Omf till fond för utv.utg. – 4 836 540 – −4 836 540 –

Summa – 4 836 540 – −4 836 540 –

Vid årets utgång 777 600 17 500 844 121 708 051 −47 257 013 92 729 482

2021 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie- 
kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över- 

kursfond

Bal.res.  
inkl årets 

resultat

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans 777 600 17 500 844 121 708 051 −47 257 013 92 729 482

Årets resultat −26 160 589 −26 160 589

Transaktioner med ägare

Nyemission 107 150 70 147 218 70 254 368

Pågående 
incitamentsprogram 211 596 211 596

Summa 107 150 – 70 358 814 – 70 465 964

Omföring mellan  
poster i eget kapital

Omf till fond för utv.utg. – 18 933 252 – −18 933 252 –

Summa – 18 933 252 – −18 933 252 –

Vid årets utgång 884 750 36 434 069 192 066 865 −92 350 854 137 034 857

Belopp i kr 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster −26 160 589 −17 133 588

Justering för poster som inte ingår i kassa
flödet 5 563 321 4 000 185

−20 597 268 −13 133 403

Betald inkomstskatt −526 759 −486 516

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital −21 124 027 −13 619 919

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(−)/Minskning(+) av varulager 467 076 −297 319

Ökning(−)/Minskning(+) av rörelsefordringar 6 450 183 −5 398 785

Ökning(+)/Minskning(−) av rörelseskulder 3 193 926 3 356 458

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten −11 012 842 −15 959 565

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1 294 453 −2 523 308

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar −24 599 266 −10 053 344

Förvärv av finansiella tillgånger −100 000 −

Kassaflöde från investeringsverksamheten −25 993 719 −12 576 652

Finansieringsverksamheten

Nyemission/teckningsoptioner 75 005 000 1 224 000

Kapitalanskaffningskostnader −4 750 631 −154 655

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 254 369 1 069 345

Årets kassaflöde 33 247 808 −27 466 872

Likvida medel vid årets början 61 689 347 89 156 219

Likvida medel vid årets slut 94 937 155 61 689 347

Kassaflödesanalys
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Noter

NOT 1  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. Tillgångar, avsättningar 
och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Bolagets rörelseintäkter består av intäkter från utlicensiering av egenutvecklade inhalatorer. 
Intäkter redovisas till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag. Intäkter redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter från utlicensiering av egenutvecklade 
inhalatorer består av initiala licensavgifter, milstolpsersättningar, samt framtida royalty på 
försäljning av produkter. Initiala licensavgifter (up front payments) erhålls när samarbets
avtal ingås. Dessa ersättningar intäktsförs i sin helhet när samarbetsavtal ingås, under 
förutsättning att bolaget uppfyllt samtliga åtaganden enligt avtal. Milstolpsersättningar 
erhålls när det utlicensierade utvecklingsprojektet passerar väsentliga steg i utvecklings
processen. Milstolpsersättningar intäktsförs när samtliga villkor uppfyllts enligt avtal.

Framtida royaltyintäkter kommer att intäktsredovisas i enlighet med avtalens ekonomiska 
innebörd vilka analyseras från fall till fall. Intäkter från utlicensiering redovisas som netto
omsättning.

 
Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att 
utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedan
stående förutsättningar är uppfyllda: 
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den 

kan användas eller säljas. 
• Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller 

sälja den. 
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar. 

• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att full
följa utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången. 

• De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs  
av samtliga direkt hänförbara utgifter (t.ex. material och löner). 

Övriga immateriella anläggningstillgångar 
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen.

Internt upparbetade immateriella tillgångar Nyttjandeperiod

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5 år

Förvärvade immateriella tillgångar Nyttjandeperiod

Patent 10 år

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, 
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande 
skatte effekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den 
skattesats som gäller per balansdagen.

 

Belopp i kr om inget annat anges
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas upp
skjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de 
kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en över
skådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och 
uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar 
den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Inventarier 3 år

Förbättringsutgifter annan fastighet 35 år*

Verktyg 5 år

Laboratorieutrustning 10 år

* utifrån längd på hyresavtal

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Ickemonetära poster 
räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära 
poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid 
har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in först ut principen. 

I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som 
intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav 
på framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits 
emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som 
en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar 
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget 
reducerar tillgångens redovisade värde.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de  
anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald 
frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i 
takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgifts 
bestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassifice
ras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller 
informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras  
som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar 
till anställda.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, 
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande  
skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den 
skattesats som gäller per balansdagen. 
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Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas upp
skjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår 
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan 
betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på 
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är 
sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en över
skådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som en finansiell tillgång och uppskju
ten skatteskuld som en avsättning.

Finansiella instrument
Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar 
övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp 
varmed de beräknas bli reglerade det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leveran
törsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas 
regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första redovisningen 
till upplupet anskaffningsvärde.
 
Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Utgifter avseende produktutvecklingsprojekt aktiveras i den omfattning som utgifterna kan 
förväntas generera ekonomiska fördelar. Aktiveringen påbörjas när ledningen bedömer att 
produkten kommer att bli tekniskt eller ekonomiskt bärkraftig. Detta innebär att fastställda 
faktorer måste vara uppfyllda innan ett utvecklingsprojekt aktiveras som en immateriell 
tillgång. Aktiveringen upphör och avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader inleds när 
tillgången är färdig att användas. Aktiverade utvecklingsutgifter är föremål för nedskriv
ningsprövning då det finns indikationer på en värdeminskning. Såväl fastställande av av
skrivningstid som prövning av nedskrivningsbehov kräver ledningens bedömningar. Per 
balansdagen är det ledningens bedömning att framtida kassaflöden med marginal kommer 
att täcka gjorda investeringar, varför det inte föreligger något nedskrivningsbehov. 

NOT 2  Övriga rörelseintäkter

2021 2020

Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 190 744 39 597

Sjuklöneersättning − 30 423

Vidarefakturerade projektkostnader 38 153 197 473

228 897 267 493

NOT 3  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2021 2020

Män 14 13

Kvinnor 13 8

Totalt 27 21

2021 2020

Löner och ersättningar 21 975 038 17 118 510

Sociala kostnader 7 389 392 5 973 264

 Varav pensionskostnad 2 915 369 2 372 758

NOT 4  Övriga rörelsekostnader

2021 2020

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekarak
tär −205 479 −265 332

Realisationsförluster − −36

−205 479 −265 369

NOT 5  Räntekostnader och liknande resultatposter

2021 2020

Räntekostnader, övriga − −300

Valutakursdifferenser på skulder −8 113 −526 168

−8 113 −526 468
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NOT 6  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 28 338 503 21 045 485

Internt utvecklade tillgångar 22 783 556 7 293 018

Vid årets slut 51 122 059 28 338 503

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början −9 635 368 −6 148 531

Årets avskrivning −4 093 754 −3 486 837

Vid årets slut −13 729 122 −9 635 368

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början −161 691 −161 691

Årets nedskrivningar – –

Vid årets slut −161 691 −161 691

Redovisat värde vid årets slut 37 231 246 18 541 444

NOT 7  Balanserade utgifter för programvaror

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 825 495 –

Övriga investeringar 91 248 825 495

Vid årets slut 916 743 825 495

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början –

Årets avskrivning –177 129 –

Vid årets slut –177 129 –

Redovisat värde vid årets slut 739 614 825 495

NOT 8  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 075 977 2 141 146

Övriga investeringar 1 679 240 1 934 831

Vid årets slut 5 755 217 4 075 977

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början −263 483 −128 455

Årets avskrivning −398 125 −135 028

Vid årets slut −661 608 −263 483

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början −581 172 −581 172

Årets nedskrivningar – –

Vid årets slut −581 172 −581 172

Redovisat värde vid årets slut 4 512 437 3 231 322

NOT 9  Nedlagda utgifter på annans fastighet

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 610 000 –

Nyanskaffningar 77 865 610 000

Vid årets slut 687 865 610 000

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början −50 833 –

Årets avskrivning −203 332 −50 833

Vid årets slut −254 165 −50 833

Redovisat värde vid årets slut 433 700 559 167
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NOT 10  Inventarier, verktyg och installationer

2021 2020

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 4 168 987 2 412 907

Nyanskaffningar 1 216 587 1 756 080

Vid årets slut 5 385 574 4 168 987

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början −815 432 −487 945

Årets avskrivning på anskaffningsvärden –479 385 −327 487

Vid årets slut −1 294 817 −815 432

Redovisat värde vid årets slut 4 090 757 3 353 555

NOT 11  Förskott avseeende materiella anläggningstillgångar 

2021 2020

Förskott vid årets början 157 227 –

Under året utbetalda förskott 45 222 157 227

Redovisat värde vid årets slut 202 449 157 227

NOT 12  Finansiella anläggningstillgångar 

2021 2020

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde – –

Förvärv 100 000 –

Redovisat värde vid årets slut 100 000 –

Innehav av andelar i koncernföretag utgörs av följande:

Företag Organisationsnummer Säte Kapitalandel

Iconovo Pharma AB 5593430225 Lund 100%

NOT 13  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

2021 2020

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar – –

Företagsinteckningar 2 000 000 –

NOT 14  Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: (Totalt eget kapital +79,4% av obeskattade reserver)/Totala tillgångar
Antal anställda anger antallet anställda vid utgången av året

NOT 15  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter årets slut har Iconovo meddelat att en klinisk farmakokinetisk pikotstudie, genomförd 
av Amneal. Pharmaceuticals, har slutförts. Studien har gett värdefull information som 
stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en potentiell ersättnings
produkt för Symbicort.

Den senaste tidens händelseutveckling i Ukraina har hittills inte haft någon påverkan på 
bolagets verksamhet och bedömningen framåt är att med den nuvarande omfattningen av 
kriget kommer påverkan att vara begränsad. 

Liksom tidigare har kommunicerats så har pandemin med covid19 endast haft en 
begränsad påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget har arbetet med ett flexibelt förhåll
ningssätt för arbete hemifrån för att minska risken för sjukdom bland personalen.

Iconovo utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB 
(ISR) som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid19. Expansionen 
innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 MSEK. Iconovo är dessutom 
berättigade till låga ensiffriga royalties på försäljning av färdig produkt. 

 NOTER
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Iconovo AB, org.nr 5569380156 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Iconovo AB för räkenskapsåret 20210101 
 20211231. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 3545 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings 
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Iconovo ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens  
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Iconovo 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 20200101  20201231 har utförts av 
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 19 april 2021 med omodifiera
de uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på 
sidorna 134 och 4849. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa
tion som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

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 nöd 
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets 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 verk 
samheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

 
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 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 revision 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 väsentli
ga 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 professionellt omdöme och har en pro 
fessionellt skeptisk inställning 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 ända
målsenliga 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, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för 
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om
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ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i

styrelsens och verkställande 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 revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä
sentlig 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 osäkerhetsfaktor, 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 revisions
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte läng
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisning
en, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande trans
aktionerna 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 iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som  
vi identifierat.

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 förvaltning för Iconovo AB för räkenskapsåret 20210101  
 20211231 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings 
berättelsen 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 moderbolaget 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 dispositioner 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 ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets ange 
lägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska  
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels 
förvaltningen 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 medels
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvars 
frihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 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 aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispo 
sitioner 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 professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk 
ningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten 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 ansvars 
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Deloitte AB  



48  ICONOVO | Årsredovisning 2021

 STYRELSE & LEDNING

Namn Gunnar Gårdemyr 
Styrelseordförande 
sedan 2021. Dessförin
nan Styrelseledamot 
sedan 2020. Född 
1959.

Mats Johansson  
Styrelseledarmot  
sedan 2021 Dessförin
nan Styrelseordföran
de sedan 2013. Född 
1961.

Orest Lastow 
Styrelseledamot  
sedan 2013. Född 
1964.

Berndt Axelsson  
Styrelseledamot  
sedan 2013. Född 1959.

Agneta Walhagen 
Styrelseledamot  
sedan 2019. Född 
1960.

Sven Totté 
Styrelseledamot  
sedan 2017. Född 1969.

Maria Bech 
Styrelseledamot  
sedan 2018. Född 
1968.

Leif Bergvall Hansen 
Styrelseledamot  
sedan 2018. Född 
1966.

Ann Gidner 
Styrelseledamot sedan 
2021. Född 1966.

Utbildning BA i Ekonomi, Lunds 
universitet.

Gymnasial utbildning. Civilingenjör i teknisk 
fysik från Lunds 
universitet. Doktorsex
amen i aerosolfysik 
från Brunel University, 
Storbritannien.

Kandidatexamen i 
ekonomi från Växjö 
universitet.

Civilingenjör i Kemi 
från Lunds Tekniska 
Högskola och doktors
examen i Analytisk 
kemi från Lunds 
universitet.

Master in Engineering 
Electromechanics, 
Automation and CAD 
från Karel de Grote 
University, Belgien, 
examen i företagseko
nomi från University of 
Antwerp, Belgien och 
utbildning från Executi
ve Foundation Lund, 
Lunds universitet.

Magisterexamen i 
Molekylärbiologi från 
Lunds universitet.

M. Sc. Copenhagen 
Business School.

Civilingenjör Bioteknik, 
Lunds Tekniska 
Högskola samt École 
Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Génie 
Chimique, Toulouse. 
MBA, Lunds Universitet. 
Diplôme de Francais, 
Étoile, Paris.

Övriga 
uppdrag

Styrelseordförande i 
RhoVac AB. Styrelsele
da  mot i Xspray AB.

Styrelseordförande i 
Abraxas Holding AB, 
Easy Depot AB, SIB 
Solutions AB samt 
Volubus AB. Styrelsele
damot i KlaraBo 
Sverige AB, Zenit 
Design Group AB, samt 
Nudging  
Capital AB.

Styrelseledamot i 
Lastow Consulting AB 
samt Torna Hällestad 
Fastighets AB.

VD och styrelseleda
mot i BAN Business 
Consulting AB. 
Styrelseordförande i 
INVID Jönköping AB 
samt Nässjö Näringsliv 
AB. Styrelseledamot I 
Flokk AB, Fastighets AB 
Stolhuset, Malmstolen 
AB, Malmstolen AS 
samt OFFECCT AB. 

Senior Director ‘R&D 
Science Information 
and Alliance Manage
ment på LEO Pharma 
A/S.

VD och styrelseleda
mot i Totté & Co AB 
samt Gäddan AB. 
Styrelseleda  mot i 
Norban AB. Manage
ment Consultant via 
Totté & Co AB Rådgiva
re Almi Skåne.

VD för EpiEndo 
Pharmaceuticals. 
Styrelseledamot i 
Neuronano AB, EQL 
Pharma AB samt 
Paxman AB. Grundare 
och styrelseledamot i 
Bech Pharma Consul
ting AB.

Styrelsele da  mot i 
Goodvalley AS. VD i 
Bergvall Hansen 
Holding Aps.

VD, SelectImmune 
Pharma AB. VD & 
ägare, Agiris.

Tidigare 
uppdrag 
de senaste 
fem åren

CBO Follicum AB samt 
Styrelseledamot I 
Asgard Therapeutics 
AB.

Styrelseordförande i 
ZetaDisplay AB. 
Styrelseledamot i 
Flygstaben Fastighets 
AB, ZetaDisplay Sverige 
AB, ZetaDisplay 
Danmark A/S, ZetaDis
play Finland OY, 
Seasam OY, QYN B.V, 
KlaraBo Svalöv AB, 
KlaraBo Bjuv AB, 
KlaraBo Bygg AB, 
Fastighetsbola  get 
KlaraBo A B,KlaraBo 
Förvaltning AB samt 
ProntoTV AS.

Styrelseledamot i XO 
Sweden Wines & 
Spirits AB.  

VD i Flokk AB, Fastig
hets AB Stolhuset samt 
Ergonomiprodukter i 
Bodafors AB. Styrelse
ordförande i
Zenit Design Group AB. 
Styrelseledamot i 
Ergonomiprodukter i 
Bodafors AB samt 
Malmstolen Produktion 
AB.

VD och styrelseleda
mot i Systemtextgrup
pen AB och Systemtext 
AB. Styrelseledamot i 
Century Analytics AB. 
VD i Axiell Finland OY, 
Axiell Norge AS. Vice 
President Sales Europe 
i Axiell Group AB.

Chief Scientific Officer i 
Smartfish AS. Inneha
vare av den enskilda 
firman Carassius 
Consulting. VP Clinical 
Development & 
Regulatory Affairs Karo 
Bio AB.

KoncernVD i Scandi 
Standard AB. Styrelse
ledamot i Farmfood AS

VD, AcuCort AB. 
Styrelsemedlem, 
SenzaGen AB. Affärs
områdeschef Clinical 
Trial Services, Inceptua 
GmbH, Berlin. Licen
sieringsdirektör, 
Novozymes Biophar
ma A/S, Köpenhamn.

Innehav 10 000 aktier 965 300 aktier 826 400 aktier 315 600 aktier 3 470 aktier 24 000 aktier 2 000 aktier 25 974 aktier  -

Övrigt Ledamot i Iconovos 
Ersättningsutskott.
Oberoende i förhållan
de till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen.

Ledamot i Iconovos 
revisionsutskott 
Beroende i förhållande 
till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen. 

Beroende i förhållande 
till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen. 

Ordförande i Iconovos 
Revisionsutskott . 
Oberoende i förhållan
de till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen.

Ledamot i Iconovos 
Ersättningsutskott . 
Oberoende i förhållan
de till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen.

Ordförande i Iconovos 
Ersättningsutskott . 
Oberoende i förhållan
de till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen.

Oberoende i förhållan
de till bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen. 

Ledamot i Iconovos 
Revisionsutskott . 
Oberoende i förhållan
de till Bolagets större 
aktieägare samt 
bolaget och bolagsled
ningen.

Oberoende i förhållan
de till Bolagets större 
aktieägare samt 
Bolaget och bolagsled
ningen.

Styrelse
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Namn Johan Wäborg  
VD sedan 2020.  
Född 1977.

Orest Lastow  
CTO sedan 2020, 
dessförinnan VD.  
Anställd sedan 2014.  
Född 1964.

Mikael Arinder 
Vice President  
Operations sedan 
2016. Anställd sedan 
2016. Född 1964.

Mikael Ekström 
Vice President Deve
lopment sedan 2018.  
Född 1959.

Anna Gallon 
CFO sedan 2019.  
Född 1971.

Roger Lassing 
Vice President Busi
ness Development 
sedan 2019. Född 
1965.

Bakground Över 18 års erfarenhet 
inom kommersiell 
ledning, kommersiell 
utveckling, nyföreta
gande och affärspart
nerroller inom läkeme
delsindustrin i flera 
geografier inklusive 
Norden, Europa, 
Ryssland, Latinameri
ka, Mellanöstern och 
Nordafrika. 

Mer än 25 års erfaren
het från inhalationsut
veckling, främst från 
AstraZeneca. Uppfun
nit fler än 9 olika 
inhalatorer och har 
arbetat med utveckling 
av 13 olika inhalatorer. 
Sökt över 40 patent 
och har publicerat 
flertal forskningsartik
lar och böcker. Även 
medförfattare av 
ISOstandarden för 
inhalatorer och är ofta 
inbjuden som talare på 
inhalationskonferenser. 

Tio års erfarenhet av 
utveckling av inhala
tionsprodukter, främst 
från AstraZeneca. 
Tidigare varit projektle
dare för stora läkeme
dels och teknikprojekt 
på AstraZeneca. 

30 års erfarenhet av 
läkemedelsutveckling 
på AstraZeneca, 
framförallt inom 
inhalation, från prekli
niskt till Life Cycle 
Management. 

Över 20 års erfarenhet 
inom controlling, 
finansiering, redovis
ning, IFRS, manage
ment, strategi, juridik 
och skatt. 

Över 25 års erfarenhet 
av affärsutveckling, 
marknadsföring, 
försäljning och analys i 
läkemedelsbranschen. 
Har varit involverad i 
över 30 läkemedel
stransaktioner. Haft 
roller bl.a. som VP i 
Business Developme
nt, Global Brand 
Manager Symbicort i 
AstraZeneca, mark
nads analytiker på 
Astra Draco. Var 
dessförinnan verksam i 
tre år på McKinsey & 
Co inom hälsovård i 
Bryssel. 

Utbildning MSc i kemiteknik, 
Lunds Universitet och 
ETH Zurich. 

Civilingenjör i teknisk 
fysik, Lunds universitet. 
Doktorsexamen i 
aerosolfysik, Brunel 
University,  
Storbritannien. 

Doktorsexamen i 
organisk kemi, Lunds 
universitet. 

Doktorsexamen i 
organisk kemi, Lunds 
universitet. 

Ekonomie kandidatex
amen, Lunds universi
tet. 

Civilekonomexamen, 
Lunds universitet. 

Övriga 
uppdrag

Styrelseledamot  
och ägare i Phigalia 
AB, JWsquared AB 
samt Wsquared AB.

Styrelseledamot 
Lastow Consulting AB, 
Torna Hällestad 
Fastighets AB.

Innehavare av den 
enskilda firman  
Mikael Arinder.

Ägare och styrelse
ledamot i Priorat AB.

Tidigare 
uppdrag 
de senaste 
fem åren

General Manager på  
Actelion Pharmaceuti
cals Sverigie AB. 
General Manger 
Marklas BV. Regional 
Director Business 
Support på  
Actelion Ltd.  

VD i MVIC AB. Bolags 
man i Lastow Konsult
Handelsbolag. Medical 
Device Advisor i Zenit
Design AB. Styrelsele
da  mot i XO Wines &
Spirits AB.

Ledare för Inhalation 
Pharma Unit på 
Astra Zeneca i Göte
borg bestående av 
Device, Formulering 
samt Analytisk  
utveckling.  

CFO Hövding Sverige 
AB och Terranet AB, 
båda listade på Nasdaq 
First North. Styrelse
ordförande i Andels
föreningen Nilstorp. 

Senior Manager Global 
Business Development 
LEO Pharma. 

Innehav 39 355 aktier 826 400 aktier 3 500 aktier 381 aktier 4 195 aktier 10 295 aktier

Ledning



Breathtaking innovation

Postadress
Iconovo AB
Ideon Science Park
223 70 Lund

Besöksadress
Ideon Science Park
Ideongatan 3B

Telefon & Internet
+46 (0)46 275 67 77
www.iconovo.se

Iconovo AB (publ)
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