
Uppdragsanalys 2015-06-18, uppdatering

Kancera

ANALYSGUIDEN



2

Vd: Thomas Olin
Styrelseordförande: Erik Nerpin
Största ägare: Avanza Pension (10,3 %)
Börsvärde: 603 miljoner kronor
Lista: First North
Aktuell börskurs: 5,80 kronor
P/e-tal 2014: Ej aktuellt

KORTA FAKTA

AKTIEKURS
NYCKELTAL
Miljoner kronor 2012 2013 2014 2015p 2016p

Omsättning 3,5 1,8 0,5 0,6 6,0

Rörelseresultat –33,3 –10,4 –16,1 –16,6 –11,2

Årets resultat –33,5 –7,4 –16,0 –16,6 –11,2

Resultat per aktie –2,0 –0,2 –0,2 –0,2 –0,1

Nettokassa 6,8 14,1 23,0 2,6 6,0

Eget kapital 5,5 19,0 22,3 25,3 28,3

Kassaflöde från löpande verksamhet –26,9 –6,6 –19,1 –19,6 –13,6

Riktkurs 4–8 kronor

Stärkt kassa 
för framtiden
Kanceras PFKFB3-hämmare har i senaste studien 
påvisat egenskaper som kan leda till nya tillämp-
ningsområden. Samtidigt stärker bolaget kassan 
med 12,3 miljoner kronor genom nyemission.

 K
ancera är ett biotek-
nikföretag som bilda-
des i maj 2010 och ar-
betar med att utveckla 

och sälja läkemedelskandidater 
som har potential att bota eller 
förhindra utvecklingen av cancer. 
Det pågående ROR-projektet leve-
rerade under sent 2014 en första lä-
kemedelskandidat, KAN0439834. 
I maj meddelande bolaget att stu-
dier på kliniska prover åter påvisar 
substansens effektivitet mot leuke-
mi. Bolagets PFKFB3-hämmare, 
KAN0437757 har i nyligen avslu-
tade studier påvisat egenskapen att 
förhindra cancercellers förmåga 
att reparera skadat DNA. Även då 
vidare forskning måste genomför-
as öppnar upptäckten dörrar för ny 
användningsområdet som komple-
ment till strålbehandling.

Med avsikt att stärka den finansiella 
grunden till bolagets utvecklings-

verksamhet genomfördes en ny-
emission om 12,3 miljoner kronor. 
Emissionen övertecknades med 
drygt 525 procent.

I dagsläget består bolagets por�följ 
av fyra utvecklingsprojekt och 
en färdig läkemedelskandidat. Vi 
har valt att fokusera på de längst 
gångna projekten och använder 
en sannolikhetsjusterad jämförel-
sevärdering från ett samarbetsav-
tal mellan KaroBio och Pfizer för 
vår värdering. För Kancera kan vi 
i vårt bästa scenario hitta ett dis-
konterat värde på högst 625,8 mil-
joner kronor för dagens projekt-
portfölj. I vårt bear-scenario har vi 
satt noll procent i sannolikhet för 
att milstolparna uppnås, men ser 
en möjlighet att åtminstone två av 
projekten kan utvecklas och bevil-
jas särläkemedelsstatus. Statusen 
kan i dagsläget ge ett värde av 100 
miljoner kronor.  
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VD Thomas Olin och COO Martin 
Norin har doktorerat inom fysiolo-
gi respektive biokemi. De har lång 
erfarenhet av läkemedelsforsk-
ning från bland annat Biovitrum 
och Pharmacia.

Personer från bolagets ledning och 
styrelse finns bland de tio största 
ägarna. Denna struktur motiverar 
bolagets beslutfattare att agera i 
aktieägarnas intresse.

Läkemedelsutveckling är dyrt, 
framförallt i avsaknad av intäkter. 
Kanceras kassan har nu fyllts på 
genom avslutad nyemission och 
utnyttjande av teckningsoptioner.

i anser att mycket av värdet som 
finns i bolaget redan avspeglas 
i dagens aktiekurs. Dock kan ett 
samarbetsavtal med en initial 
betalning få aktien att klättra från 
dagens kurs.

Då läkemedelsprojekt av denna 
karaktär har mycket låg sannolik-
het att nå marknaden är risken i 
aktien betydande.

Ledning

Ägare

Finansiell ställning

Potential

Risk
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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 aktuella bo-
laget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare 
resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktig-
het och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga 
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 och dess verksamhet
Kancera är ett bioteknikföretag som bildades i maj 2010 av forskare från 
cancercentrum Karolinska, iNovacia AB och en grupp privata investe-
rare. Bolaget arbetar med att utveckla och sälja läkemedelskandidater som 
har potential att bota eller förhindra utvecklingen av cancer. Kancera har 
i dag tolv anställda och verksamheten är belägen vid Karolinska Institutet 
Science Park i Solna.

Kärnan i affärsmodellen kretsar kring att ta fram patentskyddade substanser 
som kan förlänga liv och minska vårdkostnader och sälja dem till inter-
nationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning. Tidsplanen ska 
ligga på tre till fem år för varje läkemedelskandidat. Tanken är att redan i 
den prekliniska fasen sluta avtal med en utvald internationell partner med 
omfattande resurser och kapacitet för vidare klinisk utveckling och mark-
nadsföring. På så sätt får Kancera tillgång till ett kassaflöde för att kunna 
klara av de mer kostnadskrävande delarna av projekten. Samarbetspart-
nern har samtidigt möjlighet att påverka projektens inriktning under den 
kritiska fasen mellan preklinik och klinik. Sedan några år tillbaka har de 
avtal som slutits i preklinisk fas i branschen varit fler än de som slutits i 
klinisk vilket är en klar fördel för Kanceras affärsmodell.

Ledning
VD
Thomas Olin, fil.dr. i fysiologi och M.Sc. i biologi, kemi och geoveten-
skap. Han har över 20 års erfarenhet från både bioteknik- och läkeme-
delsföretag. Tidigare har han varit en del av forsknings- och affärsutveck-
lingsledningen på Pharmacia Corporation och senare Biovitrum. Thomas 
Olin var del i den ledningsgrupp som skötte avknoppningen av Biovitrum 
från Pharmacia. Efter det har han grundat både iNovacia AB (2006) och 
Kancera (2010). Han har även omfattande internationell erfarenhet av 
affärsutveckling. 

Kancera ämnar sluta avtal 
med internationella part-
ners redan i preklinisk fas.
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COO
Martin Norin, tekn.dr. i biokemi och M.Sc. i kemi. Han har lång erfaren-
het av forskning och har bland annat varit projektledare och medlem i 
kommittén för läkemedelsutveckling i preklinisk fas på Pharmacia och 
Biovitrum. Tillsammans med Thomas Olin var han med och ledde av-
knoppningen av iNovacia från Biovitrum. Som kemichef på Biovitrum AB 
ledde han över 70 forskare.

Styrelse
Styrelseordförande
Erik Nerpin, jur.kand. Advokat och ägare i Erik Nerpin Advokatbyrå. 
Erik Nerpins advokatverksamhet är fokuserad på finansiering, börsrätt, 
bolagsrätt och företagsstyrning.

Övriga ledamöter
Håkan Mellstedt, professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska Institu-
tet. Hedersordförande i styrelsen och medlem i Kanceras industriella råd. 
Håkan Mellstedt innehar specialistkompetens i allmän internmedicin, 
hematologi och allmän onkologi. Mellan 1999 och 2010 var han förestån-
dare för Cancer Centrum Karolinska vid Karolinska Universitetsjukhuset.

Bernt Magnusson, pol mag. Styrelseordförande för Kwintet AB samt sty-
relseledamot för ett flertal bolag bl.a. Coor Service Management AB och 
Pricer AB. Bernt Magnusson har lång erfarenhet av styrelsearbete i börs-
noterade bolag och har framför allt arbetat med stora omstruktureringar 
av flera företag.

Carl-Henrik Heldin. Är sedan 1986 chef för Ludwig-institutet för Can-
cerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi 
vid Uppsala Universitet. Sedan 2013 även ordförande i Nobelstiftelsen. 
Carl-Henrik Heldin är genom ett stort antal publicerade vetenskapliga 
artiklar och forskningsutmärkelser en internationellt erkänd auktoritet 
inom cancerforskning.

Thomas Olin, se ledning.
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Ägare
Bland de tio största ägarna finns bland annat VD Thomas Olin med ett 
aktieinnehav motsvarande 1,53 procent av kapitalet. Styrelseordförande, 
Erik Nerpin och styrelseledamot Håkan Mellstedt sitter på innehav mot-
svarande 0,85 respektive 1,78 procent av aktiekapitalet. 

Forskning och utveckling
Kancera driver för tillfället tre läkemedelsprojekt inriktade på att motver-
ka olika typer av cancer. Det mest framskridna projektet är ROR-projektet 
som går ut på att angripa tillväxtfaktorn ROR1 och på så sätt få cellen 
att förstöra sig själv. ROR-projektet har i laboratoriet visat sig lyckosamt 
på både leukemi och solida tumörer. Projekt PFKFB3 riktar in sig på att 
hämma ämnesomsättningen i cancercellerna i solida tumörer så att de blir 
mer mottagliga för kemoterapi. HDAC6-projektet är det tredje projektet 
som Kancera arbetar med och det går ut på att utveckla ett läkemedel som 
förhindra cancerceller att sprida sig och därmed neutralisera blodcancer. 

 

Upptäckt

Produkter

ROR

PFKFB3

HDAC6

EU anti-parasit

Läkemedels- 
kandiadat

Pre-klinisk fas
Genera 

verksamma 
produkter

Optimera 
verksamma 
substanser, 

välja kandidat

Pancreas, Lunga, Bröstcancer, Leukemi

Pancreas, Kolorectalcancer

Multipel myellom

Flera projekt mot parasitsjukdomar, inkl. shistosomiasis och malaria

DE STÖRSTA AKTIEÄGARNA, per den 15 juni 2015
Ägare Kapital, % 

Avanza Pension 10,27

Bertil Lindkvist 6,22

Charles Schwab For The Benefit of Customer 4,69

Nordnet Pensionsförsäkring 3,27

Marianne Rapp 3,04

Ålandsbanken AB 2,43

Håkan Mellstedt 1,78

Handelsbanken Liv Försäkring AB 1,65

Thomas Olin 1,53

Swedbank Försäkring 1,18
Källa: Holdings.se
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ROR
ROR-projektet är Kan-
ceras viktigaste och 
går ut på att utveckla 
läkemedelskandidater 
mot leukemi och so-
lida tumörer. När en 
frisk cell fått skador 
på sin arvsmassa som 
inte repareras börjar 
en process som resulte-
rar i ett cellulärt själv-
mord som inte skadar 
omkringliggande cel-
ler. Cancerceller har 
dock utvecklat en mot-
ståndskraft mot cel-
lulärt självmord trots 
att allvarliga skador 
har uppkommit i arvs-
massan vilket gör att 
arvsmassan inte kan 
angripas för att bota 
cancern. Kancera har 
i sin forskning påvisat 
att om tillväxtfaktorn 
ROR1 hämmas så kan leukemicellerna tvingas att begå cellulärt själv-
mord. Detta lade grunden för utvecklingen av bolagets första läkemedels-
kandidat, KAN0439834. 

Kanceras experimentella resultat indikerar att ROR-hämmaren kan förlänga 
liv genom att vara effektiv mot cancern, förlänga den tid då sjukdomen 
hålls under kontroll samt att förbättra livskvaliteten och sänka sjuk-
vårdskostnader, då ROR-hämmaren är träffsäker och minskar påverkan 
på andra omkringliggande organ. 

Publikationer av forskargrupper som verkar oberoende av Kancera har 
under 2014 presenterat resultat som stödjer att framtida ROR1-riktade 
läkemedel har potential att hjälpa svårt sjuka cancerpatienter. Under juni 
2014 publicerades en studie i Translational Lung Cancer Research som 
visar att läkemedlet Erlotinib bromsar lungcancer signifikant bättre om 
tumören innehåller låga nivåer av ROR1 medan höga nivåer av ROR1 är 
associerat med ett hastigare sjukdomsförlopp. Under september 2014 har 
Professor Thomas Kipps tillsammans med amerikanska bolaget Celgene 
publicerat i ett pressmeddelande att man inleder klinisk utveckling av en 
ROR1-riktad antikropp som genom att verka på ROR1 föreslås kunna slå 
på de cancerceller som har störst betydelse för tumörens utveckling (s.k. 
cancerstamceller).

Förutom att utveckla ROR-hämmande antikroppar har Kancera även förvärvat 
patenträttigheter från Bioinvent AB som omfattar humana ROR-riktade 
monoklonala antikroppar. Förvärvet är utformat så att det inte utgör nå-
gon större finansiell börda innan intäkter kan genereras. En framtida ut-

Resultat från labbet: 
ROR-hämmaren förbättrar 
livskvaliteten och sänker 
sjukvårdskostnader.

Bolagets första  
läkemedelskandidat: 
KAN0439834.
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veckling av dessa antikroppar kommer, som det ser ut i dagsläget, att ske 
i ett partnerskap som kan ge tillgång till både finansiering och expertis.

För att utvärdera KAN0439834 har bolaget genomfört två studier i en 
djurmodell av kronisk lymfatisk leukemi. Djurmodellen bestod av möss 
som tillförts mänskliga celler innehållande i studie 1 en aggressiv form av 
kronisk lymfatisk leukemi och i studie 2 en behandlingsresistent form av 
samma sjukdom.

Den första studien påvisade att efter sju dagars behandling med KAN0439834 
hade antalet mänskliga leukemiceller och ROR-bärande celler minskat 
med cirka 75 procent. Mjältens friska celler hade inte påverkats av be-
handling vilket indikerar att substansen endast haft effekt på de tilltänkta 
cancercellerna. Vidare visar en proteinanalys på förhöjd programmerad 
celldöd och en minskad aktivitet av ROR1. Dock förekom en sidoeffekt 
i form av leverpåverkan. Leverpåverkan var av samma typ och grad som 
efter intag av vissa livsmedel och godkända läkemedel.

En förbättrad formulering av KAN0439834
I februari slutförde bolaget en andra effektstudie i en djurmodell av be-
handlingsresistent kronisk lymfatisk leukemi. Denna gång behandlades 
mus-modellen med en nyutvecklad och förbättrad kristallinformulering 
av KAN0439834. Studien visade att efter fjorton dagars behandling hade 
antalet leukemiceller minskat med i genomsnitt 50 procent. Den toxikolo-
giska utvärdering som gjorts på sammanlagt tio organ kunde inte påvisa 
några skador på vävnader. Utvärderingen gav inte heller några tecken på 
de sidoeffekter på levern som uppmätts i den första studien. Dock notera-
des en mild sidoeffekt i njurarna.

Särläkemedelsstatus
Värt att notera är att läkemedel för behandling av kronisk lymfatisk leu-
kemi kvalificerar som särläkemedel (Orphan Drug Designation, ODD). 
Inom EU beviljas särläkemedelsstatus till läkemedel som avser att be-
handla ovanliga sjukdomar som drabbar högst fem individer av tio tusen. 
Särläkemedelsstatus innebär bland annat: kostnadsfri rådgivning från 
läkemedelsmyndigheterna, lägre ansökningsavgifter, påskyndad godkän-
nandeprocess och tio års marknadsexklusivitet. Sammantaget kan bevil-
jande av särläkemedelsstatus sänka utvecklingskostnaderna för läkemed-
let i fråga.

Utveckling av vaccinkoncept mot ROR
Kancera har även rapporterat att bolaget inleder utveckling av ett vaccin 
riktat mot ROR. Denna satsning sker mot bakgrund av att det efter be-
handling av vissa patienter finns en kvarvarande rest av sjukdomen i form 
av ett fåtal cancerceller som är svåra att upptäcka. Dessa cancerceller 
anses bidra till återfall i sjukdomen. Vid till exempel den vanligaste for-
men av leukemi (KLL) bär dessa kvarvarande cancerceller ofta ROR. Ett 
vaccin kan lära patientens eget immunförsvar att känna igen och förstöra 
ROR-bärande cancerceller. Därmed förväntas sjukdomen hållas under-
tryckt under en längre tid och patienten leva ett längre och friskare liv än 
vad som nu är möjligt.

Nyutvecklad och förbätt-
rad kristallinformulering 
av KAN0439834.
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Kancera ser det som möjligt att med ett vaccin förstärka etablerad be-
handling med läkemedel, kirurgiska ingrepp eller strålning för att skapa 
en bestående effekt av den initialt givna behandlingen mot cancern. Stra-
tegin är att Kanceras framtida småmolekylära ROR-hämmare sätts in i 
det första skedet av behandlingen för att undanröja huvuddelen av tumö-
ren och sjukdomens symptom, varefter en förebyggande behandling följer 
med ett ROR-vaccin som kan förhindra återfall av sjukdomen. Därmed 
finns möjliga synergier mellan Kanceras småmolekylära produkt och vac-
cin mot ROR. Resultat visar att ett par av Kanceras vaccinkandidater mot 
ROR1 lär immunsyste-
met i råtta och kanin att 
känna igen viktiga delar 
av ROR1 och efter 24 
timmar döda cancercel-
ler från patienter samti-
digt som blodceller från 
friska försökspersoner 
inte påverkas under 
samma period. Resul-
taten visar att Kanceras 
vaccinprojekt gör fram-
steg enligt plan. Fort-
satt utveckling riktas 
mot att ytterligare för-
bättra vaccinets egen-
skaper och undersöka 
dess säkerhet.

PFKFB3
Projektet omfattar ut-
vecklingen av en läke-
medelskandidat som 
riktas mot cancercel-
lens ämnesomsättning. Cancercellerna använder sig av glykolys för att 
generera energi när miljön blir syrefattig och detta gör att cancerceller 
delar sig långsammare. Då traditionell cancerbehandling, som kemoterapi 
och strålbehandling, är mer effektivt på cancerceller som delar sig så är 
cancerceller i syrefattig miljö betydligt mer svårbehandlade.

För att försvaga dessa cancerceller i syrefattiga miljöer och göra dem mer mot-
tagliga för behandling har Kancera ett projekt som går ut på att hämma 
enzymet PFKFB3, vilket minskar cancercellens ämnesomsättning och 
tillväxt. I sina studier har Kancera lyckats visa att synergieffekter finns 
om PFKFB3-hämmare kombineras med cellgiftet cisplatin. Även studier 
på djur har visat en bromsande effekt på cancer i bukspottskörteln.

Innan en läkemedelskandidat väljs tänker Kancera förbättra effektiviteten i 
hur PFKFB3-hämmaren når in i tumörerna. En plan för detta har lagts 
fram och kommer att fortgå under cirka ett år. Under tiden kommer inga 
större investeringar i projektets kemiutveckling att ske då bolaget avvak-
tar tills dess en läkemedelskandidat i ROR-projektet har tagits fram.

Vidare är det känt att PFKFB3 medverkar till cancerns förmåga att 

Försvagar cancer cellens 
ämnesomsättning genom 
att hämma enzymet 
PFKFB3.
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motstå behandling. Den senaste studien med PFKFB3-projektet som 
gjordes i samarbete med Professor Thomas Helledays forskargrupp vid 
SciLifeLab. Studien påvisade egenskaper hos hämmaren KAN0437757 
som förhindrar cancerceller att reparera skadat DNA efter till exempel 
behandling med strålning. Denna egenskap öppnar för nya användnings-
områden för hämmaren. 

HDAC6
I slutet av 2013 presenterade Kancera en upptäckt av en ny klass av sub-
stanser som slår på Histon-deacetylas 6 (HDAC6) och därigenom styr 
aktiviteten hos cancercellernas arvsmassa i önskad riktning (epigenetiska 
måltavlor). Under andra kvartalet 2014 har HDAC6-hämmare utvecklats 
som är mer potenta mot cancerceller än Acetylons ACY-1215 och dess-
utom bättre tolererade av friska blodceller från människa. Just nu är ROR-
projektet det högst prioriterade projektet men bolagets förhoppningar är 
att leverera en läkemedelskandidat för HDAC6 senast under det första 
kvartalet 2017. 

Som meddelandes i juni 2015 har utvecklingsprojektet erhållit ett bi-
drag om två miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet, VIN-
NOVA. 

Anti-parasitprojektet med EU-bidrag
Förutom de tre projekten riktade mot cancertumörer har Kancera även ett 
projekt gällande hämmare av epigenetiska processer i parasiter. I längden 
ska projektet hitta nya behandlingar mot bland annat malaria och snäck-
feber. För projektet har Kancera tilldelas ett EU-bidrag om 950 000 euro 
(start feb 2014) som enligt bolaget själva ska kunna täcka 75 procent av 
projektets kostnader.

Projektet koordineras av Pasteurinstitutet och inkluderar samarbeten med 
epigenetisk expertis från Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, 
Australien och Brasilien. Kanceras primära fokus för den första fasen av 
projektet är att optimera de anti-parasitiska substansernas läkemedels-
egenskaper.

Patentsituation
Kanceras läkemedelskandidater som erbjuds till försäljning ska alla om-
fattas av en patentansökan vara immateriellt skyddade. Därför pågår kon-
tinuerligt arbete med att förbättra och utvidga bolagets patentportfölj.

Rörande småmolekylära ROR-hämmare har bolaget två separata patentansök-
ningar: EP13180941.0 och EP15153394.0. Den senare inkluderar läke-
medelskandidaten KAN0439834 och omvandlas efter 12 månader till en 
internationellt täckande patentansökan. Bolaget har lyckats senarelägga 
publikationen av den första patentansökan EP13180941.0, vilket förläng-
er möjligheten att bredda patentansökningarnas omfattning.

Som tidigare kommunicerat har Kancera förvärvat rättigheter rörande 
monoklonala antikroppar mot ROR1 av Bioinvent. Förvärvet ger Kancera 
exklusiva rättigheter till patentansökan för humana monoklonala anti-
kroppar. Rörande monoklonala antikroppar från mus har bolaget fulla 

Delfinansiering från Sveri-
ges innovationsmyndighet, 
VINNOVA.
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rättigheter till två av tre uppfinningar. Båda ansökningarna ligger på na-
tionell fas i USA, Europa, Indien och Kina.

Vidare har utvecklingsarbetet med bolagets HDAC6-hämmare har lett till en 
patentansökan vid namn EP14167988.6 som baseras på bolagets HDAC6-
hämmares förmåga att påverka mekanismer både i och utanför cellkärnan. 
Patentet är avsett för nya substanser mot cancer som selektivt hämmar 
HDAC6. För att skydda bolagets PFKFB3-hämmare finns två oberoende 
patentansökningar registrerade.

Cash burn rate
De senaste 2,5 åren har bolaget spenderat mellan cirka två och sex mil-
joner kronor per kvartal på att driva forskning och utveckling samt hålla 
verksamheten rullande. De kvartalsvisa kostnaderna för verksamheten, 
eller burn rate har en stigande trend. Vår bedömning är att burn rate kom-
mer fortsätta stiga med att bolagets utvecklingsprojekt fortlöpande kräver 
allt mer kostsamma studier. 

 

Värdering
METOD
Kancera befinner sig i utvecklingsstadiet och har i dagsläget inga intäkter. 
Därför har vi valt att fokusera på bolagets två mest framskridna projekt – 
PFKFB3 och ROR-1, och applicerat eventuella milstolpebetalningar från 
liknande projekt. 

JÄMFÖRANDE PROJEKT
Vi har valt att använda samarbetsavtalet mellan KaroBio och Pfizer gällan-
de utvecklingen av läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. 
Detta projekt går ut på att utveckla nya småmolekylära substanser som 
hämmar nukleära hormonreceptorn Rorgamma (helt skild från ROR1) 
och kan affärsmässigt likställas med bolagets egna typer av produkter.
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Källa: Kanceras kvartalsrapporter 2013–2014.

Ungefärlig burn rate per kvartal

De kvartalsvisa kostna-
derna för verksamheten, 
eller burn rate har en 
stigande trend.
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Detta projekt har totala möjliga milstolpebetalningar på cirka 217 miljoner 
dollar exklusive eventuell royalty vid en marknadsintroduktion. Dessa 
milstolpar kan antas delas upp i ersättning om 2 till 10 miljoner dollar vid 
ett signerat avtal, 20 till 40 miljoner dollar för FAS I och FAS II vardera 
och resterande i en utvecklingsfas. 

När det gäller sannolikheterna har vi gjort en rimlighetsbedömning och satt ett 
spann med lägsta respektive högsta sannolikhet för varje milstolpebetal-
ning. I vårt bear case-scenario får Kancera inte till ett signerat avtal, men 
har ändå möjligheten att utveckla projekten vidare till ”orphan designated 
drugs”ODD) och på så sätt skapa ett potentiellt värde. Vår bedömning är 
att PFKFB3 och ROR-1 är värda runt 100 miljoner kronor i dagsläget om 
de skulle komma att utvecklas mot ODD.

I vårt bull case scenario bedömer vi sannolikheten för att Kancera ska få till 
ett signerat avtal för PFKFB3 och ROR-1 till 0,5 respektive 0,8. Sanno-
likheterna för FAS I och FAS II bedömer vi till 45 procent respektive 35 
procent. Slutligen uppskattar vi sannolikheten för att nå marknad ligger 
på 15 procent. 

För ROR-1 bedömer vi att milstolpebetalningar kan ske 2016, 2017, 
2018, respektive 2020. Kancera ämnar inte göra några större investeringar 
i PFKFB3-projektets kemiutveckling tills dess en läkemedelskandidat i 
ROR-projektet har tagits fram. För PFKFB3 tror vi att milstolpebetalning-
arna kan ske år 2017, 2019, 2020 och 2022. 
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SANNOLIKHETSJUSTERAD JÄMFÖRELSEVÄRDERING 
MUSD 
ROR-1

 
Upfront/Avtal

 
Fas I

 
Fas II

 
Marknad

Möjligt år för utbetalning 2016 2017 2018 2020

Möjlig ersättning 15 45 50 107

Sannolikhet

   Bear scenario (p=0), %

   Bull scenario, % 80 45 35 15

Diskonterat värde

   Lägsta 0 0 0 0

   Högsta 10 15 12 9

Projektvärde

   Lägsta 0

   Högsta 46,1

PFKFB3 Upfront/Avtal Fas I Fas II Marknad

Möjligt år för utbetalning 2017 2019 2020 2022

Möjlig ersättning 10 30 30 147

Sannolikhet

   Bear scenario (p=0), % 0 0 0 0

   Bull scenario, % 50 45 35 15

Diskonterat värde

   Lägsta 0,0 0,0 0,0 0,0

   Högsta 3,8 8,4 5,9 10,3

Projektvärde

   Lägsta 0,0

   Högsta 28,4

VÄRDE PRODUKTPORTFÖLJ, MNKR 
   Lägsta 0,0    

   Högsta 625,8    

Övrigt teknologiv. i portföljen* 25,0

Värde "orphan drugs" 100

EU-bidrag 3,8

Kassa 25 

BOLAGSVÄRDE 

   Lägsta 154

   Högsta 780

Antal aktier (miljoner) 104

VÄRDE PER AKTIE 

   Lägsta, kr  1,5

   Högsta, kr   7,5
*Uppskattat latent värde för övriga projekt som fortfarande befinner sig innan pre-klinisk fas.
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Birger Jarl Fondkommission (”BFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektio-
nens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser 
samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Ak-
tiespararen, 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 god-
kännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig di-
rekta 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 Kancera. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tid-
punkten 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 upprät-
tat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

Likvida medel och skulder
Bolagets kassa innehöll 17,81 miljoner kronor per den 31 mars 2015. Vi 
estimerar dagens kassa till cirka 25 miljoner kronor efter pengaflöden 
från emissionen och utnyttjande av teckningsoptioner. Bolagets skulder 
uppskattas till cirka 9,3 miljoner kronor och antalet utestående aktier är 
knappt 104 miljoner aktier.

Bolags- och aktievärde
En sammanläggning av de olika delarna beskrivna ovan ger ett lägsta mo-
tiverat aktievärde på 1,5 kronor och ett högsta på 7,5 kronor. Med hänse-
ende till marknadens värdering av aktien har vi dock satt ett intervall på 
4–8 kronor för aktien för de kommande tre månaderna.  Vår värdering tar 
inte hänsyn till eventuell royalty vid marknadsintroduktion då detta är 
väldigt svårt att bedöma i dagsläget. 


