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KORTA FAKTA

BÖRSTEMPERATUR

AKTIEKURS

NYCKELTAL
Miljoner kronor 2012 2013 2014 P 2015 P 2016

Nettoomsättning 0,0 5,3 7,2 12,0 105,1

Rörelseresultat –16,5 –22,3 –45,3 –15,0 –7,8

Årets resultat –15,9 –22,1 –44,7 –12,0 –5,8

Resultat per aktie –0,9 –1,2 –1,6 –0,4 –0,2

Kassaflöde f. löp. verks. –12,2 –19,1 –43,6 –32,0 –18,2

Eget kapital 63,0 74,6 107,8 115,9 159,7

Kassa 37,2 40,0 49,7 84,5 51,0

Riktkurs: 62 kronor

Stärkt kassa 
för framtiden
Genom nyemission har Neurovive säkrat 70 miljoner kro
nor för finansiering av förarbetet av kliniska studier med 
Ciclomulsion i USA. Pengarna ska även täcka kostnader 
för lansering i Europa.

N
eurovive utvecklar 
läkemedel och har 
flera intressanta ut-
vecklingsprojekt. Se-

naste tidens nyhetsflöde rörande 
projektens fortskridande har varit 
genomgående positivt. Bland an-
nat har NeuroSTAT passerat en 
första säkerhetsstudie i klinisk fas 
II och kommer genomgå fortsatta 
studier med en högre dosering. 

Klinisk fas II studier med 
CiPRICS-projektet har också på-
börjats där Ciclomulsion används 
här för att motverka njurskador 
i samband med hjärtkirurgi. Vi-
dare har utvecklingsprojektet med 
NVP014, som legat på is sedan slu-
tet på 2014, åter fått fart.

Samtidigt genomfördes en nyemis-
sion i början på maj vilket tillför 
bolaget 70 miljoner kronor. Ny-
emissionen var riktad mot insti-

tutionella investerare i USA och 
avser att finansiera kommersiali-
seringen av Ciclomulsion i Europa. 
För samma ändamål breddas även 
befintliga samarbeten i Frankrike 
genom att etablera ett dotterbolag 
i Lyon. 

De införskaffade pengarna 
skall även täcka kostnader rela-
terade till förberedande arbete av 
kliniska studier i USA.

Den genomförda emissionen visar 
på fortsatt förtroende för bolaget 
och de höga förväntningarna på 
utvecklingsportföljen kvarstår. 
Nyemissionen kom aningen tidi-
gare än våra förväntningar vilket 
tolkas både som positivt och ne-
gativt. Draget till sin spets var ny-
emissionen ofrånkomlig för fort-
satt arbete mot lönsamhet. Vi står 
fast vid köprekommendation med 
riktkursen 62 kronor.  
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KÖP

VD Mikael Brönnegård och vice 
VD Jan Nilsson har båda 
mångårig erfarenhet inom life 
science industrin. Vi ser även 
styrelse medlemmarnas bakgrund 
som mycket positiv för Neurovive.

Den största ägaren är Baulos 
Capital Belgium SA som äger 
13,68 procent av aktierna. Baulos 
är även storägare i A1M Pharma.

Med en stigande burn rate 
adderar genomförd nyemission 
ytterligare SEK 70 miljoner till 
bolagets kassa. Dagens kassa 
bör täcka årets utgifter.

Med den satsning som nu görs 
höjs förväntningarna på Ciclo
mulsion. Positiva nyheter bör få 
aktien att lyfta från dagens nivå 
på 43,6 kronor. 

Bolagets verksamhet karaktäri
seras av hög risk med potentiellt 
hög avkastning. CsA är en väldo
kumenterad läkemedelssubstans 
och bolaget arbetar aktivt för att 
bredda sin portfölj.
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 
10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det ak-
tuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen 
och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 
Långsiktighet och ansvarstagande gentemot småaktieägare är också vä-
sentliga kriterier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag 
är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie 
anses ha hög potential, givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut 
redovisas i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget
Neurovive är ett forskningsbolag som arbetar med att utveckla läkeme-
delskandidater för behandling av patienter med akuta hjärt- och hjärn-
skador genom mitokondrieskydd. Bolagets längst framskridna projekt, 
Ciclomulsion, befinner sig i en fas III-studie vars resultat beräknas kunna 
presenteras under andra halvan av 2015. Samtidigt lägger bolaget viktiga 
resurser på sina tidiga projekt för att kunna etablera en mer stabil affärs-
modell.

Teknikplattformen för läkemedelsutvecklingen utgörs primärt av cyklosporin-
A samt molekyler med annan kemisk struktur som fungerar mitokondrie-
skyddande genom att hämma enzymer av typen cyklofiliner. Samlings-
namnet för denna typ av läkemedelskandidater är cyklofilinhämmare. 
Neurovive avser att utlicensiera läkemedel till större läkemedelsföretag 
för registrering, marknadsföring och försäljning. Bolagets intäkter ska ut-
göras av fasta ersättningar vid utlicensiering och vid milstolpar på vägen 
mot lansering samt av löpande royaltyintäkter, baserade på försäljning av 
utlicensierade läkemedel.

Styrelse och Ledning
VD
Mikael Brönnegård, född 1956, är utbildad barnläkare, disputerad och 
docent vid Karolinska Institutet. Han har erfarenheter från olika inter-
nationella positioner inom läkemedelsindustrin såsom forskningsläkare 
på Eli Lillys marknadsbolag i Sverige och Vice President och Head of 
Endocrinology and Metabolism på Pharmacia Corporation i USA. Mikael 
har bred erfarenhet från såväl bioteknik som läkemedelsbranschen. Vi-
dare har Mikael bland annat arbetat som Investment Director på ett risk-
kapitalbolag och har för företagets räkning gjort ett antal ”early stage”-
investeringar i bioteknik- och läkemedelsföretag där Mikael också suttit i 

Bolagets längst fram
skridna projekt befinner 
sig i en FAS IIIstudie.
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styrelserna. Under ett år arbetade Mikael som affärsutvecklare i ett eng-
elskt bioteknikbolag i Dundee, Skottland. I maj 2010 tillträdde Mikael 
som VD i Neurovive.

Vice VD
Jan Nilsson, född 1949, har lång erfarenhet från både ”Big Pharma” och 
från biotech-företag. Som Vice President för Nordic and Baltic Region på 
Schering-Plough hade Jan övergripande ansvar för bolagets verksamhet. 
Jan engagerades också av Schering-Plough for att delta i ett antal globala 
Task Forces som adresserade kritiska strategiska frågor för koncernen. 
Under åren på Schering-Plough var Jan involverad i många delar av läke-
medelsutvecklingsprocessen, huvudsakligen inom forskning och utveck-
ling, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning. Jan Nilsson var 
under ett antal år VD för det börsnoterade biotech-bolaget Tripep AB och 
har genom sitt arbete i ledande positioner på större och mindre läkeme-
delsbolag byggt upp en gedigen kunskap inom läkemedelsutveckling och 
affärsutveckling. Nilsson var styrelseledamot i Neurovive från 2010 fram 
till och med årsstämman i mars 2013 och är sedan februari 2013 anställd 
av Neurovive.

Styrelseordförande
Gregory Batcheller, född 1957, har lång erfarenhet från läkemedel, biotek-
nik och medtech såsom CEO för Pulsetten AB som sålde DuoCort Pharma 
AB till ViroPharma Inc. under 2011 och partner i PULS (Partners för Ut-
vecklingsinvesteringar inom life science), ett läkemedelsbolag som stödjer 
utveckling och investeringar i tidiga life science-projekt genom partner-
skap med forskningsentreprenörer för att utveckla deras idéer till kom-
mersiella produkter. Gregory är också ordförande i A1M Pharma AB som 
utvecklar diagnostikmetoder och behandlingar vid havandeskapsförgift-
ning, ordförande i Xintela AB som utvecklar stamcellsbehandlingar för 
broskreparation, medgrundare av Laccure AB som utvecklar en behand-
ling för bakteriell vaginos, och ordförande i Monocl AB. Gregory är sedan 
2000 styrelseledamot och sedan 2008 styrelseordförande i Neurovive.

ÄGARE
Kapital, %

Euroclear Bank S.A/N.V, Reg. innehav för Maas Biolab Llc m.fl.* 15,22

Baulos Capital Belgium SA 13,68

Avanza Pension 12,91

Handelsbanken Fonder 2,38

Nordnet Pensionsförsäkring 1,99

Eskil Elmér 1,75

Cbny-National Financial Services Ll 1,41

Derek Gregory Batcheller 1,31

Handelsbanken Liv Försäkring AB 1,11

Övriga ägare (cirka 6 200 stycken) 48,25
*Maas Biolab, LLC (”Maas”) jämte flertalet ägare med hemvist i USA flyttade sommaren 2012 sina innehav till 
Euroclear Bank med anledning av förändrade regler rörande amerikanska medborgares utländska placeringar.  
I NeuroVives av Euroclear förda aktiebok har dessa innehav registrerats i Etrades namn. Maas ägde 3 874 432 
aktier i NeuroVive per 20150331.                                                                                                                   Källa: Neurovive.
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Cyklosporinets historia och nuvarande status
Cyklosporin är ett äldre läkemedel som fortfarande säljs i stora kvanti-
teter, både av dess uppfinnare Novartis och som lågpriskopia av en lång 
rad generikatillverkare. Novartis produkt heter Sandimmun (alt. San-
dimmune) och är godkänd för immunosuppressiv behandling vid organ-
transplantationer. Att ett läkemedel är immunosuppressivt betyder att det 
minskar immunförsvarets aktivitet, i detta fall vid organtransplantationer 
då ett organ från en främmande donator riskerar att stötas bort eller slås 
ut av patientens kropp.

Cyklosporin-varianten A (CsA), som kom att utvecklas till läkemedlet 
Sandimmun, upptäcktes redan på 70-talet i ett forskningsarbete för att 
hitta effektiva antibakteriella medel. Effekten på immunförsvaret visade 
sig dock vara betydligt större och efter ett omfattande kliniskt utveck-
lingsarbete godkändes Sandimmun av FDA 1983 för immunosuppression 
i samband med organtransplantation.

CsA:s verkningsmekanism är inte helt klarlagd, men enligt Novartis produkt-
specifikation tyder studier på att medlet hämmar en viss typ av immuno-
kompetenta vita blodkroppar (lymfocyter), det vill säga blodkroppar som 
är involverade i immunförsvarets komplicerade kaskad av reaktioner un-
der en viss fas i cellens delningscykel. Särskilt T-lymfocyter är mottagliga 
för cyklosporinets hämning1).

Cyklosporin är ett avkortat protein, en så kallad peptid, som framställs 

1)www.pharma.us.novartis.com/
product/pi/pdf/sandimmune.pdf

Efter ett omfattande 
kliniskt utvecklingsarbete 
godkändes Sandimmun av 
FDA 1983.
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i jästankar med mikroorganismer. För att molekylen ska kunna injiceras i 
människa formuleras den tillsammans med etanol och ett starkt lösnings-
medel som kallas Cremophor EL, som är en ricinolja. Denna produkt kan 
ge upphov till allergiska reaktioner.

Cyklosporinets effekt på  
hjärt och kärlsjukdom
Det har länge funnits studier som pekat på att CsA, utöver sin immunos-
uppressiva effekt, även har en kardioprotektiv effekt, alltså en skyddande 
effekt på den skadade hjärtmuskeln. Crompton et al. beskrev i slutet av 
80-talet att CsA blockerade porer i cellernas mitokondrier2), vilket antogs 
kunna ha en skyddande effekt på hjärtat i samband med behandling efter 
en hjärtinfarkt3). Mekanismen bakom denna hjärtskyddande effekt skulle 
alltså vara helt åtskild från den mekanism som ligger bakom cyklospori-
nets immunosuppressiva effekt vid organtransplantation.

Den första större studien på människa publicerades 2008 i New England 
Journal of Medicine4). 58 patienter med akut ST-förhöjd hjärtinfarkt in-
gick i studien som jämförde effekten av att behandla med injektion av 
2,5 mg Sandimmun med Cremophor eller placebo (koksalt-lösning, inte 
Cremophor) innan patienten genomgick perkutan koronärintervention 
(PCI), en traditionell metod för att vidga trånga blodkärl, även kallad bal-
longsprängning. Studien använde två biomarkörer, kreatinkinas och tro-
ponin I, för att bedöma behandlingens effekt. Cirka hälften av patienterna 
undersöktes även med magnetresonanskamera (MRI), vilket anses vara 
ett säkrare sätt att dokumentera effekten på hjärtmuskeln.

Bakgrunden till detta studieupplägg är att när patienter med en akut 
hjärtinfarkt behandlas med PCI finns en risk för att hjärtvävnaden skadas 
av stressreaktioner i samband med att blodflödet till de drabbade blod-
kärlen öppnas på nytt, så kallad reperfusionsskada. I denna fas av be-
handlingen antas cyklosporients tilltäppande effekt på de mitokondriella 
porerna ha en positiv effekt. Genom att täppa till porerna flödar inte olika 
skadliga ämnen ut från mitokondrien under det hyperstressade skede som 
patientens hjärta befinner sig i. I dagsläget finns ingen godkänd behand-
ling för att undvika reperfusionsskada.

Utfallet av studien visade att en av de två biomarkörerna, kreatinkinas, på-
verkades positivt av behandlingen, vilket kan tyda på att patientens in-
farktskada minskades av behandlingen. MRI-undersökningen påvisade 
en sänkning av storleken på den skadade hjärtvävnaden, men resultaten i 
studien är osäkra med tanke på det låga antalet patienter som inkluderades 
(se tabell). Författarna till studien ansåg dock att resultaten var tillräckligt 
intressanta för att motivera en större studie, CIRCUS, som beskrivs nedan.

MAIN OUTCOME, PROOFOFCONCEPT STUDY IN NEJM
Cyclosporin, 30 patienter Placebo,  28 patienter

Creatine kinase,  (AUC*) 153,053 units (p=0,04) 247,930 units 

Troponin I (AUC*) 112,312 units (p=0,15) 129,320 units

Infarktstorlek, bedömd med MRI (gram) 2151 (median 37, p=0,04) 2065 (median 46)

Antal MRI-mätningar 16 11
Källa: Piot et al, NEJM 359;5, 2008. *AUC = area under the curve.

2)Mitokondrierna finns 
inuti cellerna och tillverkar 
adenosintrifosfat (ATP), 
den molekyl som sedan 
används som energikälla i 
de flesta processer i cellen.

3)Crompton M, et al; Inhibi
tion by cyclosporinA of a 
Ca2+dependent pore in 
heart mitochondria activa
ted by inorganic phosphate 
and oxidative stress. 
Biochem J 255: 357–360 
(1988).

4)Piot C, et al (2008). 
Effect of cyclosporine on 
reperfusion injury in acute 
myocardial infarction.  
N Engl J Med 359: 473–481

I denna fas av behandling
en antas cyklosporients 
tilltäppande effekt på de 
mitokondriella porerna ha 
en positiv effekt.
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CIRCUS – en avgörande studie för Neurovive
Med utgångspunkt i de tidigare studier som gjorts på Cyklosporin-A vid 
hjärtsjukdom inledde en grupp franska kardiologer en fas III-studie i april 
2011. Studien kallas CIRCUS (NCT01502774), en akronym för Does Cy-
closporine ImpRove Clinical oUtcome in ST elevation myocardial infarc-
tion patients? Studien inkluderar 972 patienter och den sista patienten 
behandlades i februari 2014 med en sista uppföljning i februari 2015. Vi 
räknar med att en första resultatredovisning kan presenteras under tredje 
kvartalet 2015. Studien finansieras av det franska universitetssjukhuset 
Hospices Civils de Lyon (HCL). Primär målsättning är att visa hur den 
sammanvägda frekvensen av dödlighet, hjärtsvikt och vänsterkammar-
funktion påverkas hos patienter som genomgått ballongsprängning direkt 
efter ingreppet, och efter ett och tre år. Detaljer kring studien finns be-
skrivna på clinicaltrials.gov5).

Neurovives roll i studien är att förse läkarna med läkemedelsberedning, Cic-
lomulsion, som är bolagets formulering av CsA. Neurovive har ingått ett 
avtal med HCL om att man i utbyte mot att leverera sin produkt Ciclomul-
sion till studien erhåller möjlighet att använda studieresultatet vid bland 
annat en framtida ansökan om godkännande hos den franska hälsovårds-
myndigheten AFSSAPS. Denna rättighet anser vi har ett värde, eftersom 
Neurovive på ett fördelaktigt sätt slipper finansiera hela studien. Avtalet 
stipulerar även att HCL erhåller även en ensiffrig royalty med ett övre er-
sättningstak på Neurovives framtida nettointäkter för Ciclomulsion.

Studien ämnar uppvisa en sammanvägd effekt på tre olika parametrar: 
dödlighet, hjärtsvikt och status för vänster hjärtkammare. Vår bedömning 
är att CIRCUS-studien måste visa höggradig signifikant effekt på det sam-
mansatta primära effektmåttet hjärtsvikt. Annars kan läkemedelsmyn-
digheterna kräva ytterligare en fas III-prövning. 

Bolagets förhoppningar är att Ciclomulsion godkänns som läkemedel i Frank-
rike under 2016–2017. Neurovive har för avsikt att därefter påbörja en 
internationell lansering på andra europeiska marknader under perioden 
2017–2019. Som ett steg i ledet har bolaget sedan tidigare även flaggat för 
att ett marknadsförberedande arbete har påbörjats i USA och Kina. 

En italiensk studie (CYCLE-studien) utvärderar CsA:s förmåga att 
förbättra blodåterflödet till hjärtmuskeln vid ballongsprängning efter 
hjärtinfarkt. I höstas presenterades preliminära icke statistisk säkerställd 
data där patienter som behandlats med CsA uppvisat något lägre nivåer 
av olika troponiner (uppmätt vid enstaka tidpunkter efter hjärtinfarkten). 
Om studien mot förmodan skulle godkännas så kan konkurrerande ge-
nerika börja säljas omgående med samma indikation som Ciclomulsion. 
Neurovive ser dock inte potentiell generika som ett hot eftersom generika 
för intravenös behandling skulle behöva innehålla Cremophor EL som 
kan ge allvarliga bieffekter.

Nyemission för ökade investeringskostnader
Under 2014 landade bolagets kostnader på 53,59 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en ökning om 83 procent jämfört med 2013. Denna ökning 
kan förklaras av stigande forsknings- och utvecklingskostnader som mer 
än fördubblats. Under 2014 genomförde bolaget två rekryteringar som en 

5)http://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT01502774?term=CIRCUS&rank=1

Primär målsättning är att 
visa hur den sammanvägda 
frekvensen av dödlighet, 
hjärtsvikt och vänster
kammarfunktion påverkas.
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effekt av intensifierad forskning och utveckling. Stigande personalkostna-
der och kostnader för rådgivning relaterad till pågående skiljedomsförfa-
rande är också källor till ökade kostnaderna. 

Bolagets ”burn rate” sjönk mellan samtliga kvartal under 2014. Bolagets 
burn rate under Q1 2014 var 9,57 miljoner kronor per månad och under 
årets sista kvartal hade det sjunkit till 2,54 miljoner. Vi bedömer att den 
fallande trenden i bolagets burn rate inte kommer fortsätta utan istället 
kan förklaras av andra periodiska omständigheter. Vi förutspår snarare 
fortsatt ökade investeringskostnader orsakat av ytterligare aktiviteter 
relaterade till kommersialiseringen av Ciclomulsion samt intensifierat 
forsknings- och utvecklingsarbete med NeuroSTAT och andra utveck-
lingsprojekt.

I februari 2015 meddelade Neurovive att bolaget genomfört en nyemission rik-
tad mot en begränsad krets av svenska och internationella kvalificerade 
investerare. Nyemissionen som omfattade 1,3 miljoner aktier till ett pris 
av 50 kronor per aktie stärkte kassan med 65 miljoner kronor (före emis-
sionskostnader). Den tillförda likviditeten ska täcka de ökade invester-
ingskostnaderna.

I maj genomförde bolaget ytterligare en nyemission som även denna gång var 
riktad mot kvalificerade institutionella investerare men i USA. Cirka 1,65 
miljoner aktier emitteras till en kurs om 42,5 kronor och inbringar bola-
get 70 miljoner kronor före emissionskostnader. Enligt pressmeddelandet 
kommer cirka 56 miljoner fördelas mellan förberedande arbete av kom-
mande kliniska studier med Ciclomulsion i USA och kommersialiseringen 
i Europa. Resterande cirka 14 miljoner kommer användas för att slutföra 
prekliniska studier med NVP019. Notera är att emissionen kom tidigare 
än våra beräkningar men samtidigt höjs våra förväntningar på Ciclomul-
sion.

Bolagets ”burn rate” sjönk 
mellan samtliga kvartal 
under 2014.
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Ciclomulsions försäljningspotential i EU
För att bedöma värdet på Ciclomulsion har vi antagit att produkten har en 
65-procentig chans att nå marknaden. Flera svåra faktorer måste vägas in 
i denna kalkyl: (i) 68 procents chans för en lyckad CIRCUS-studie (högre 
än för ett genomsnittligt hjärtläkemedel i fas III), (ii) 95-procentig chans 
för positiv dialog med läkemedelsmyndigheter och sedan därtill arbetet 
att nå de kommersiella målen. Vi gör bedömningen att produktens värde 
på den amerikanska marknaden inte överstiger hälften av EU-värdet, ef-
tersom vi räknar med att det kommer att behövas en separat fas III-studie 
för den amerikanska marknaden, möjligen med en annan primär målsätt-
ning.

Den underliggande marknaden för Ciclomulsion utgörs av akut hjärtsjuka pa-
tienter med en viss typ av infarkt, ST-höjningsinfarkt eller STEMI, som 
genomgår ballongsprängning (perkutan koronärintervention, PCI). Varje 
år genomförs cirka 1,2 miljoner PCI-ingrepp i EU6) och vi uppskattar att 
25–30 procent av dessa är på STEMI-patienter7). Vi har satt Ciclomul-
sions andel till 30 procent av dessa ingrepp fem år efter lansering och till 
ett pris om 1 200 euro per behandling. Vi har vidare antagit en nettoroy-
alty om 30 procent efter avdrag för betalningar till HCL, Ciclomulsion AG 
samt kostnader för produktion. 

6)http://www.escardio.org/ 
communities/EAPCI/PublishingImages/
Percutaneouscornonary 
interventionsFigure2.jpg

7)European Heart Survey 2006.

Vi har satt CicloMulsions 
andel till 30 procent av 
dessa ingrepp fem år 
efter lansering och till 
ett pris om 1 200 euro per 
behandling.
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Senast publicerad information rörande skiljedomsförfarandet med Ciclomul-
sion AG är att domstolen nyligen börjat utvärdera ytterligare nyckelfrågor 
i målet, bland annat avseende licensiering och överföringen av ”know 
how” till Neurovive och frågor kring antitrustlagstiftning. Domstolen har 
ännu inte anslagit tidpunkt för domslut. Om skiljedomen utfaller till Cic-
lomulsion AG:s fördel kan Neurovive vara förpliktat att erlägga framtida 
royaltybetalningar. Därmed kan Neurovive tvingas betala royalty i 15 år 
efter det att produkterna lanserats. Om skiljedomen utfaller till Neurovi-
ves fördel kan det vara möjligt för bolaget att säga upp avtalet och därmed 
undvika royaltybetalningar. Ciclomulsion AG har också gjort anspråk 
på att erhålla 10 procent i royalty på de 6 miljoner kronor som redan 
utbetalts från Sihuan Pharma till NVP Asia, samt ställt ytterligare krav 
på ersättning. 

Vi räknar med att Neurovive kan licensiera ut rättigheterna för Ciclomulsion 
till ett större företag om CIRCUS-studien uppvisar positiva resultat un-
der 2015. Den potentiella engångsbetalningen vid en sådan affär har vi 
satt till 120 miljoner euro. Med dessa antaganden skulle rättigheterna till 
Ciclomulsion ha ett nuvärde om 941 miljoner kronor efter skatt, vilket vi 
tror kan realiseras i samband med att en eventuell licensaffär presenteras.

Samarbete med läkemedelsbolag i Kina  
och etablering av dotterbolag i Frankrike
I november 2012 meddelade Neurovive att dess kinesiska dotterbolag, som 
ägs till 70 procent av Neurovive, licensierat ut Ciclomulsion till det kine-
siska läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical. I samband med affären 
uppgavs inga detaljer kring Neurovives ersättning, men av senare press-
releaser framgår att Neurovive har rätt till milstolpebetalningar om totalt 
cirka 42 miljoner kronor och en royalty om 10 procent på försäljningen. 
Detta affärsupplägg får beskrivas som försiktigt och det är svårt att i dags-
läget sätta ett stort kommersiellt värde på denna affär. En fas III-studie 
ska genomföras i Kina innan produkten kan lämnas in för godkännande. 
Från pressmeddelande daterat 11 februari 2015 framgår det att Neurovive 
Pharmaceutical Asia har erhållit finansiering om 3 225 miljoner dollar 
för framtida notering av NeuroVive Pharmaceutical Asia Taiwan Inc. Av 
dessa kommer 1 miljon dollar från moderbolaget och 2,255 miljoner från 
Foundation Asia Pacific Ltd samt taiwanesiska investerare.

Vidare har bolaget beslutat om att etablera ett dotterbolag, Neurovive France 
i Lyon. Etableringen ger möjligheter att delta som industriell partner i 
ansökningar om RHU-anslag, vilket är nationella finansieringsmedel i 
Frankrike med summor upp mot 10 miljoner euro under en femårsperiod. 
Dotterbolaget stärker även Neurovives närvaro och ökar därmed möj-
ligheter förknippade med det befintliga samarbetet med Hospices Civils 
de Lyon (HCL). Bland annat ger det tillgång till modeller för prekliniska 
studier av nya läkemedelskandidater.  Det ger även tillgång till unik kom-
petens inom olika typer av reperfusionsskador.

Ingen ny information om 
skiljedomsförfarandet med 
Ciclomulsion AG.

Utvidgat samarbete med 
Hospices Civils de Lyon 
genom dotterbolag.
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NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada
Det andra område där Neurovive vill utveckla ett läkemedel baserat på 
Cyklosporin-A är traumatisk hjärnskada (Traumatic Brain Injury, TBI), 
skador som uppstår i samband med exempelvis bilolyckor och kollisions-
sporter som ishockey och fotboll. CsA har en mitokondrieskyddande ef-
fekt som antas kunna mildra de skador som annars uppstår på nervcel-
lerna när de stressade mitokondrierna slutar producera energi och släpper 
ut förhöjda nivåer av kalcium och fria radikaler8).

Under 2013 startade Neurovive en egenfinansierad fas IIA-studie med sin cy-
klosporin-formulering NeuroSTAT på patienter med traumatisk hjärnska-
da. Studien går under beteckningen CHIC9) och bedrivs vid Rigshospitalet 
i Köpenhamn. Totalt ska 20 patienter inkluderas i studien vars främsta 
målsättning är att undersöka hur två olika doseringar av NeuroSTAT tas 
upp av hjärnvävnaden, samt vilka farmakodynamiska effekter och biverk-
ningar som de ger upphov till. Nyligen presenterades gynnsam säkerhets-
information från den första säkerhetsstudien vilket möjliggör fortsatta 
studier av patienter som ska behandlas med en högre dos av läkemedels-
substansen.

Neurovive har sedan tidigare även informerat om att ett samarbete har 
inleds med institutioner för neurovetenskap i Kina, samt med försvarets 
forskningsinstitut i USA (WRAIR). Målsättningen med dessa prekliniska 
samarbeten är att ytterligare öka förståelsen för vilka effekter cyklosporin 
A har vid akuta hjärnskador samt studera hur dessa akuta hjärnskador i 
sig påverkar mitokondriernas funktion.

Bolaget arbetar även med att hitta en medfinansiär för att kunna starta en 
internationell fas III-studie. Det är vår uppfattning att Neurovive har gett 
sig in i ett mycket svårt terapifält och i detta läge tror vi inte att aktie-
marknaden kommer att sätta något större värde på produkten utan en 
färdig plan för hur finansieringen av en fas III-studie ska se ut. En lång rad 
läkemedel har tidigare försökt visa effekt på traumaskador i det centrala 
nervsystemet, men inget läkemedel klarat av att visa terapeutisk effekt i fas 
III. Vi räknar med att chansen för att detta läkemedel ska nå marknaden 
är 35 procent.

Neurovives plattform växer fram
Ledningen arbetar aktivt med att minska riskerna med beroendet av Cic-
lomulsion. Arbetet med CsA har fört in bolaget på ett intressant forsk-
ningsfält: ej immunhämmande och mer potenta cyklofilinhämmare. 
Cyklofilinhämmarna är en läkemedelsklass baserad på naturligt förekom-
mande anti-mikrobiella föreningar med syftet att upprätthålla och skydda 
mitokondriernas funktion vid olika sjukdomstillstånd, både akuta och 
kroniska. 

CiPRICSstudien, Ciclomulsion  
för skydd mot akut njurskada
I december 2014 inleddes förberedande arbete för CiPRICS-studien ge-
nom ett samarbete med Skånes universitetssjukhus. Syftet med studien är 
att i en fas II-studie undersöka Ciclomulsions förmåga att hindra njurska-

8)Gill et al, PLoS One. 2012;7(7)

9)http://clinicaltrials.gov/ct2/
show/study/NCT01825044?term=
NeuroVive&rank=3

20 patienter inkluderas 
i studien vars främsta mål
sättning är att undersöka 
hur två olika dosstyrkor 
av NeuroSTAT tas upp av 
hjärnvävnaden.
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dor i anknytning till hjärtoperation. I studien ska 150 patienter som står 
inför en kranskärlsoperation behandlas med läkemedelssubstansen eller 
placebo. Förhoppningarna för CiPRICS-studien är att finna ytterligare 
indikatorer för Ciclomulsion men även för substansen NVP019 (uppfölj-
ningspreparat Ciclomulsion och NeuroSTAT vid reperfusionsskada).

Nyligen släppte bolaget information om att det förberedande arbetet 
är över och studien har påbörjats. Henrik Bjursten är docent, överläkare 
vid Skånes universitetssjukhus och ansvarig för studiens genomförande.  
Henrik bedömer att studien är viktig och kan medföra förbättrad patient-
hälsa.  

Förbättrade förutsättningar  
för utlicensierade NVP018
NVP018 är Neurovives hepatit B-projekt. I Bioticas ägo kallades substan-
sen för BC556 och var Bioticas mest framskridna projekt med god prekli-
nisk dokumentation. 

Under hösten 2014 tecknade Neurovive ett globalt utlicensieringsavtal med det 
amerikanska biotechbolaget Oncore Biopharma för sitt hepatit B-projekt. 
Om projektet löper hela vägen till marknaden kan Neurovive erhålla mil-
stolpebetalningar på närmare 1 miljard kronor samt en royaltyandel på 
framtida försäljning.

Under tidigt 2015 presenterades nyheter om en fusion mellan Oncore 
Biopharma och kanadensiska noterade läkemedelsbolaget Tekmira Phar-
maceuticals Corporation, specialiserade på RNAi-behandlingar. Beträf-
fande NVP018 har Tekmira för avsikt att fortsätta utvecklingsarbetet och 
Oncores verksamhet kommer fortlöpa under Tekmira. 

Vi ser fusionen som positiv. Utvecklingsarbetet med NVP018 kan dra nytta av 
ytterligare finansiella resurser och den i framtiden tilltänkta läkemedels-
produkten kan placeras på marknaden på ett effektivt sätt. 

I samband med fusionsnyheten släpptes ytterligare ett pressmeddelan-
de innehållande väsentliga punkter på utlicensieringsavtalet. Ett urval: 
(i) Neurovive erhåller en initial ersättning om 1 miljon dollar, (ii) utbe-
talningar för klinisk utveckling och regulatoriska milstolpar uppgår till 
maximalt 47 miljoner dollar per indikation, (iii) Neurovives ersättning 
baserade på försäljningsmål uppgår till maximalt 102,5 miljoner dollar per 
licensierad produkt och indikation.

NVP014
NVP014 har potential att fungera som läkemedel mot neurologiska till-
stånd, exempelvis stroke. I slutet av 2014 fick de pågående studierna ett 
avbrott i och med att den dåvarande holländska samarbetspartnern to-
BBB Technologies B.V. gick i konkurs. Neurovive meddelande i mitten på 
april att fortsatta prekliniska studier kommer genomförs i samarbete med 
det engelska bolaget, Isomerase Therapeutics. 

Att studien åter är igång är positivt då bolagets utvecklingsportfölj kan 
breddas. Samtidigt är det rimligt att begränsade finansiella medel placeras 
i projektet då andra längre framskrida projekt prioriteras.

Oncore fortsätter utveck
lingen av NVP018 under 
det kanadensiska bolaget 
Tekmira Pharmaceuticals 
Corporation.
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Värderingsansats för Neuroviveaktien
Det är vår uppfattning att nuvärdesberäkningar av forskningsprojekt 
inom läkemedelsindustrin ger en konservativ och möjlig ansats till vär-
dering. I modellen nedan framgår vilka parametrar som ligger till grund 
för värderingen. 

 

CICLOMULSION, NPVBERÄKNING, EU
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Antal PCI-ingrepp 1,24 1,28 1,31 1,35 1,39 1,44 1,48 1,52 1,57

STEMI pts, miljoner 30 % av alla PCI 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,44 0,46 0,47

CicloMulsion marknadsandel, % 10 15 20 25 30 30 30

Försäljning, miljoner euro  1 200  euro/injektion 47 73 100 129 160 164 169

Royalty 30 % 14 22 30 39 48 49 51

Milstolpar, miljoner euro 15 45 35 25

NPV, milstolpar, miljoner kronor 324

NPV, EU, miljoner kronor 588

NPV, USA, miljoner kronor 294

Projektvärde, miljoner kronor 941

Sista år med försäljning 2025

Avkastningskrav, % 17

Klinisk och regulatorisk framgång, % 65

Kommersiell framgång, % 95

Sammanvägd chans till framgång, % 65

Skattesats, % 22

NeuroSTAT, NPVberäkning
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Antal svåra TBI, miljoner/år 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01

NeuroSTATs marknadsandel, % 5 10 15 20 25

Försäljning, miljoner euro    1 200 euro/injektion 58 118 179 241 304

Royalty 30 % 18 35 54 72 91

Milstolpar, miljoner euro 170 40 60 70

NPV, milstolpar, miljoner kronor 198

NPV, royalties , miljoner kronor 635

Projektvärde , miljoner kronor 650

Sista år med försäljning 2027

Avkastningskrav, % 12

Klinisk och regulatorisk framgång, % 35

Kommersiell framgång, % 85

Sammanvägd chans till framgång, % 35

Skattesats, % 22

CicloMulsion och NeuroSTAT

SUMMA PRODUKTPORTFÖLJ (riskvägt efter skatt)
Ciclomulsion, miljoner kronor 941

NeuroSTAT, miljoner kronor 650

Övriga projekt nuvärde, miljoner kronor* 180

Kassa, miljoner kronor 100

Antal aktier, miljoner 30,7

Motiverat pris per aktie, kronor 62
*Störst vikt ligger på NVP018.
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Birger Jarl Fondkommission (”BFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens 
tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings och finansanalyser samt 
andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespara
ren, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering.

Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som till
förlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 
ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt 
instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för 
mottagaren. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United 
States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller 
spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer 
där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse 
av svensk eller utländsk lag eller författning.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt 
godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare 
sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna 
analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analytikern Markus Augustsson, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse 
av eller innehav av finansiella instrument i Neurovive Pharmaceutical. BFK, Aktiespararen eller 
analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller 
eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet 
med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet 
och oberoende säkerställs.

Vi estimerar sannolikheten till 68 procent för marknadsgodkännande av Cic-
lomulsion. Sannolikheten för marknadsgodkännande för NeuroSTAT es-
timeras till 35 procent. 

Neurovives CIRCUS-studie är också i sin slutfas. Detta ökar studiens 
grad av digital natur, vilket inverkar på Ciclomulsions värdering. Vi höjer 
vi vårt avkastningskrav för Ciclomulsion. Avkastningskravet för nuvär-
desberäkning av NeuroSTAT är oförändrat.

Vår nuvärdesberäkning för Ciclomulsion landar på 941 miljoner kro-
nor och för NeuroSTAT 650 miljoner kronor. Detta måste ses som ett 
bull case-scenario och om projekten misslyckas finns ett nedskrivnings-
behov i balansräkningen och en svår tid väntar bolagets aktieägare. Det 
ska även tilläggas att företag inte får marknadsföra ett läkemedel för en 
icke-godkänd indikation, men läkarna och sjukhusen har rätt till off-la-
bel-användning. 

Sammanslagningen mellan Oncore och Tekmira förbättrar förutsättningarna 
för utlicensierade läkemedelskandidaten NVP018. Sammanslagningens 
positiva effekter på Neurovive-värdering blir märkbara först i ett senare 
skede av NVP018 utveckling. Det sammanvägda nuvärdet på övriga pro-
jekt är 180 miljoner kronor. 

Vi behåller rekommendationen Köp och tar ner riktkursen till 62 kro-
nor.

Vår nuvärdesberäkning för 
Ciclomulsion landar på 941 
miljoner kronor.


