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NYCKELTAL
Miljoner kronor 2012 2013 2014 P2015 P2016

Nettoomsättning 1,25 0,72 0,00 0,0 9,5

Rörelseresultat –2,14 –4,57 –5,90 –27,8 –22,2

Årets resultat –2,10 –5,16 –6,16 –31,0 –25,4

Resultat, kronor per aktie –0,68 –1,68 –0,21 –0,88 –0,72

Kassaflöde f. löp. verks. 1,45 –2,83 –6,87 –26,1 –20,6

 A
1M Pharma bedri-
ver forskning med det 
kroppsegna proteinet 
A1M för utveckling av 

en diagnostisk metod och behand-
ling vid havandeskapsförgiftning. 
Utvecklingsprojektet med behand-
ling har preklinisk konceptvalide-
ring stärkt av tre vetenskapliga 
artiklar rörande studier gjorda på 
kaniner, råttor och får. Bolaget har 
nyligen utökat verksamheten med 
indikationen akuta njurskador. 
För vidare prekliniska studier har 
ett samarbete inletts med profes-
sor Faikah Güler vid Hannover 
Medical School i Tyskland.

I maj avslutades en nyemission som 
stärkte bolagets kassa med cirka 
31,9 miljoner kronor och ytterliga-
re kapital om drygt 17,6 miljoner 
kronor kan tillkomma i november 
från utestående teckningsoptio-
ner. Enligt emissionsprospektet 
förväntas summan täcka verksam-
hetens kostnader till och med för-
sta kvartalet 2016.

För kommande kliniska studier 
har bolaget för avsikt att ingå i ett 
samarbets-/utlicensieringsavtal. 
Ett avtal för diagnostiken kan mest 
sannolikt tecknas som tidigast un-
der 2016 och innebär i normalfal-
let omgående intäkter i form av 
en initial inbetalning och därefter 
milstolpebetalningar och royalty-
intäkter.

Genom att nuvärdesberäkna risk-
justerade framtida uppskattade 
pengainflöden från utlicensie-
ringsavtal rörande diagnostik och 
behandling vid havandeskapsför-
giftning samt akuta njurskador. 
Summan av intäkterna reduceras 
sedan med uppskattade kostnader. 
Vi beräknar riktkurs för aktien till 
9,3 kronor. 

I skrivande stund handlas ak-
tien till 6,3 kronor. Vi inleder be-
vakningen av A1M Pharma med 
rekommendationen Köp. Notera 
att värderingen är beroende av ett 
positivt nyhetsflöde i linje med ut-
satt tidsplan.  
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AKTIEKURS

Vd och medgrundare Tomas Eriks-
son har över 20 års internationell 
erfarenhet av försäljning inom 
medicinsk teknik och diagnostik. 
Tomas stöttas av flertalet 
per so ner med framstående 
erfarenheter.

Baulos Capital Belgium SA är 
största ägare med 36,85 procent 
av aktiekapitalet. Baulos är en 
engagerad ägare som vid flera 
tillfällen bistått med finansiella 
resurser.

A1M Pharma är i en kapitalkrä-
vande fas och ett inflöde av 
pengar från verksamheten kan bli 
möjlig först under 2016. Kassan är 
dock förhållandevis stark nu efter 
genomförd nyemission. 

A1M Pharma har stor potential i 
sin utvecklingsportfölj. Bolagets 
värdering är beroende av löpande 
positiva nyheter om projektens 
utveckling. A1M har även fler 
potentiella indikationer.

Bolagets projekt är i preklinisk 
fas vilket innebär låg sannolikhet 
att bli lönsamma. Genom att 
addera akuta njurskador som 
indikation reduceras risken 
aningen.
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Stärkt kassa  
gör det möjligt
A1M Pharma har säkrat finansiering för fortsatt utveck-
ling av pågående projekt inom havandeskapsförgift-
ning och akuta njurskador. Vi inleder bevakningen med 
rekommendationen köp och riktkurs 9,3 kronor.
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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
A1M Pharma grundades av forskare vid Lunds Universitet år 2008 och har 
till sitt förfogande fyra anställda, fem externa forskare samt ett interna-
tionellt vetenskapligt råd. I det vetenskapliga rådet sitter fyra professorer 
inom obstetrik och patologi samt en vetenskaplig konsult, alla med unika 
kunskaper inom havandeskapsförgiftning, oxidativ stress och/eller läke-
medelsutveckling.

I augusti meddelande bolaget att Eddie Thordarson rekryterats till tjänsten 
som utvecklingschef. Eddie kommer från senaste rollen som CEO på Ma-
gle Life Sciences. Även Rolf Gunnarsson har knutits till bolaget på kon-
sultbasis. Rolf har 17 års erfarenhet som rådgivare till små och medelstora 
inom utveckling av särläkemedel. Aktiemarknaden reagerade positivt till 
båda nyheterna.

Affärsmodell
Bolaget har för avsikt att tjäna pengar genom utlicensieringsavtal med ut-
vecklingspartners där tilltänkta inkomstkällor är (i) initial engångsersätt-
ning (ii) ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål (iii) royaltyintäkter 
från framtida försäljning. Bolagets diagnostiska metod för havandeskaps-
förgiftning ligger närmast ett utlicensieringsavtal.
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Ledning, styrelse och ägarstruktur
Vd
Tomas Eriksson är utbildad ekonom vid Lunds universitet och har en 
kommersiell bakgrund inom diagnostik och medicinsk teknik. Tomas har 
arbetat med internationell försäljning och marknadsföring på bolag som 
Gambro Group, Nordic Bioscience, Rechon Life Science och Magle Life 
Science. Tomas är en av medgrundarna till A1M Pharma.

Styrelse och ägarstruktur
Gregory Batcheller, född 1957, har gedigen erfarenhet från läkemedel, 
bioteknik och medtech. Han var bland annat vd på Pulsetten AB och är 
partner i läkemedelsbolaget PULS som genom partnerskap stödjer tidiga 
life science-projekt. Gregory är också ordförande i Neurovive Pharma-
ceutical.

I styrelsen sitter även Martin Austin och Christina Lloyd. Martin har 
lång erfarenhet från olika styrelser och har varit affärsutvecklingsansva-
rig för läkemedelsbolaget Roche. Christina är läkare och specialist inom 
gynekologi och obstetrik och innehar även rollen som Director of Clinical, 
Medical & Regulatory på Novo Nordisk Scandinavia AB. I styrelserum-
met sitter också grundarna Bo Åkerström och Stefan Hansson som båda 
har betydande aktieinnehav. 

Baulos Capital Belgium är den största ägaren med ett totalt innehav om 
36,85 procent av utestående aktiekapital. Baulos Capital Belgium är också 
en av de största ägarna i Neurovive Pharmaceutical. Vd Tomas Eriksson 
är bolagets sjunde största ägare med drygt två procent av aktiekapitalet. 

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA
Ägare Kapital, %

1 Baulos Capital Belgium SA 36,85

2  Bo Robert Fredrik Åkerström 7,25

3 Stefan Hansson 5,51

4 Avanza Pension 3,67

5 Bertil Lindkvist 3,62

6 Magnusson Property AB 2,58

7  Tomas Eriksson 2,06

8 Magnus Gram 1,92

9 Nordnet Pensionsförsäkring 1,35

10 Silotornet AB 1,17
Källa: Holdings.se 2015-06-30
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Oxidativ stress och Alfa-1-mikroglobulin (A1M)
Hemoglobin (Hb) är ett protein som finns i våra röda blodkroppar med 
huvudsaklig uppgift att transportera syre till kroppens vävnader. När cel-
ler skadas uppkommer bland annat fritt hemoglobin. Fritt hemoglobin är 
kemiskt aktiva molekyler med giftiga egenskaper och bildar bland annat 
fria radikaler som orsakar oxidation.  

Fritt hemoglobin och fria radikaler hanteras normalt av kroppens naturliga 
antioxidativa försvar. Oxidativ stress uppkommer först vid obalans mel-
lan mängden fria radikaler och kroppens försvar. Oxidativ stress medför 
strukturella och funktionella skador på cellens DNA, proteiner samt cell-
membran.

A1M är ett välbevarat kroppseget protein som fungerar som antioxidant 
och bindarprotein av bland annat fritt hemoglobin och fria radikaler. Pro-
teinet har både en skyddande och renhållande funktion då den förhindrar 
oxidation och avlägsnar hemegrupper från cellmembraner. A1M har även 
en läkande funktion på vävnadsmolekyler som tagit skada av oxidation.

 

Oxidativ stress kopplat till    
havandeskapsförgiftning och eklampsi
Havandeskapsförgiftning kännetecknas framförallt av förhöjt blodtryck 
och äggvita i urinen. Symptomen utvecklas oftast i graviditetens slutfas 
efter graviditetsvecka 34 och sitter i till efter förlossningen.

Sjukdomen kan dock utvecklas till det betydligt allvarligare sjukdoms-
tillståndet, eklampsi. Det innebär krampanfall och risken för hjärnblöd-
ning, koma, hjärtsvikt samt njurskada ökar kraftigt. I värsta fall kan 
eklampsi innebära både moderns och barnets bortgång.
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2-stegsmodellen förklarar uppkomsten av havandeskapsförgiftning
”Tvåstegsmodellen” är en vedertagen förklaringsmodell för uppkomsten 
och utvecklingen av havandeskapsförgiftning. I modellens första steg 
skapar funktionella defekter på moderkakan försämrad och ojämn syr-
gastransport, vilket i sin tur orsakar bildning av fria radikaler och re-
perfusionsskador. De fria radikalerna orsakar oxidativ stress som skadar 
placentabarriären (vars uppgift är att skilja moderns från fostrets blod-
omlopp) vilket medför läckage av material från fostrets blodomlopp till 
moderns blodomlopp.

I modellens andra steg ger det läckande materialet upphov till skador 
på blodkärl hos modern och systemisk inflammation, vilket frambringar 
symptomen knutna till havandeskapsförgiftning.

Prekliniska forskningsresultat 
Den specifika upphovsmakaren till havandeskapsförgiftning i det läck-
ande materialet var länge okänt. Med avsikt att lösa gåtan jämförde A1M 
Pharma gen-¬ och proteinuttrycket i moderkakor från havandeskapsför-
giftade pa¬tienter med moderkakor från normalgravida. Resultaten från 
studien påvisar att fritt hemoglobin från fostret, fetalt hemoglobin (HbF), 
är den specifika upphovsfaktorn i det läckande materialet. 

A1M för behandling vid havandeskapsförgiftning
Som tidigare nämnt binder proteinet A1M fritt hemoglobin och fria radi-
kaler. Med denna vetskap utvärderade bolaget A1M:s behandlingseffekter 
vid havandeskapsförgiftning i en ex vivo-modell som kan liknas vid en 
artificiell extern livmoder. I modellen pulserades en blodersättande nä-
ringslösning genom placentans blodkärl i två blodomlopp, moderns och 
fostrets. När fritt hemoglobin tillsattes i fostrets blodomlopp uppkom ska-
dor och läckage i placentabarriären. Genom att tillsätta A1M i moderns 
blodomlopp upphörde läckaget. Dessutom upptäckte man att när A1M 
tillfördes moderns blodomlopp initierades en läkningsprocess. Läknings-
processen utmärktes av en ökad aktivitet hos gener vars DNA är kodat för 
att bilda proteinfibrer som finns i vävnader. 

Samhällets kostnad i avsaknad    
av kurativ behandling
Den enda metoden som gör den drabbade kvinnan symptomfri är att av-
bryta graviditeten. Idag finns alltså ingen godkänd kurativ behandlings-
metod för sjukdomen. Dock kan symptomen lindras genom blodtrycks-
behandling. I avsaknad av alternativ till avbruten graviditet orsakar 
havandeskapsförgiftning cirka femton procent av alla förtidiga förloss-
ningar. 

Mellan tre och åtta procent av världens gravida kvinnor insjuknar i havan-
deskapsförgiftning varje år. Detta motsvarar ungefär 8,5 miljoner kvin-
nor, varav cirka fem tusen är svenskor. I studien ”Economic assessment of 
screening for pre-eclampsia. Prenatal diagnosis”, (Shmueli A et al.) från 
2012 estimeras den årliga globala vårdkostnaden orsakad av havande-
skapsförgiftning till mellan 18 och 22 miljarder dollar.
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A1M Pharma lät en professor i hälsoekonomi undersöka det svenska 
samhällets kostnader som direkt kan relateras till havandeskapsförgift-
ning. Undersökningen ledde fram till en snittkostnad om hundra tusen 
kronor per patient.
 

A1M och fritt HbF som      
biologiska markörer för diagnostik
A1M Pharma har påvisat att fritt HbF läcker från fostrets blodomlopp till 
moderns vid havandeskapsförgiftning. Som sedan tidigare känt stimule-
rar fritt hemoglobin kroppen till naturlig produktion av A1M. Bolaget 
har genomfört studier med A1M och fritt HbF som biomarkörer för tidig 
diagnostik av havandeskapsförgiftning. Studierna visade att genom att 
mäta nivåer av A1M och fritt HbF kan kvinnor som utvecklar havande-
skapsförgiftning identifieras i slutet av graviditetens tre första månader.

Akuta njurskador
A1M Pharma har studerat proteinets effekter vid njurskador i djurmodell. 
Resultatet var lovande och utgör underlag för beslutet att komplettera be-
fintlig läkemedelsutveckling med akuta njurskador som en andra indika-
tion. Läkemedelsutveckling inom havandeskapsförgiftning är A1M Phar-
mas huvudfokus men det finns stora synergier mellan områdena. Området 
för njursjukdomar breddar A1M Pharmas marknad och ökar de kommer-
siella möjligheterna. Det finns stor potential i projektet men forskningen 
är fortfarande i ett mycket tidigt skede. Notera att en fortsatt utveckling 
av indikationen kan kräva ytterligare finansiering som inte täcks i den 
avslutade emissionen.

Ytterligare potentiella indikationer
Som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Frontiers in Physiology” 
har forskning ledd av Bo Åkerström visat att A1M även utgör en del av det 
naturliga skyddet mot åderförkalkning. Upptäckten gjordes i en provrörs-
studie där bolaget studerade A1M:s effekter vid oxidation av kolestero-
let LDL och molekylen myeloperoxidas (MPO). MPO är en molekyl som 
innehåller giftiga hemegrupper och blir mer kemiskt reaktiv vid inflam-
mationer och infektioner.

Proteinets egenskaper bryter ner de giftiga hemegrupperna i MPO och 
reducerar oxiderade blodfetter från LDL, som är två bidragande faktorer 
till åderförkalkning.

Samarbete med Neurovive Pharmaceutical
Neurovive Pharmaceutical utvecklar läkemedel som skyddar cellens mi-
tokondrier och motverkar reperfusionsskador. Reperfusionsskador upp-
kommer när blodcirkulationen i kroppen temporärt upphör för att sedan 
snabbt återupptas, till exempel vid hjärtinfarkt.
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Oxidationsprocessen sker bland annat i cellens mitokondrier, vilket skapar 
en tydlig koppling mellan oxidativ stress och reperfusionsskador. Ett sam-
arbete finns avtalat mellan A1M Pharma och Neurovive Pharmaceutical 
med avsikt att skapa förbättrade möjligheter för båda parter att bedriva 
ledande forskning inom mitokondriell medicin. Planen är att finna syner-
gier i de kompletterande plattformarna. Hur samarbetet har påverkats av 
negativa händelser kring Neurovives Ciclomulsion är oklart.

Aktuell status och framtid
Lovande prekliniska studier har tagit pågående utvecklingsprojekt rö-
rande havandeskapsförgiftning till slutskedet av den prekliniska fasen. 
Forskare vid Lunds universitet med anknytning till A1M Pharma publice-
rade i maj en vetenskaplig artikel (i nätbaserade PloS One) innehållande 
preklinisk konceptvalidering/proof of concept (POC) för behandling av 
havandeskapsförgiftning med A1M. Tidigare har ytterligare två artiklar 
publicerats för avslutade studier med får och råttor. De tre studierna med 
tillhörande artiklar utgör ett ansenligt vetenskapligt stöd för ett prekli-
niskt POC för behandling av havandeskapsförgiftning. Rörande den diag-
nostiska metoden pågår ett optimeringsarbete med en modell för klinisk 
validering av biomarkörerna. Optimeringsarbetet sker i samarbete med en 
potentiell partner och förväntas vara färdigt under 2016.

Vidare på agendan finns prekliniskt POC för A1M:s behandlingseffekter vid 
akuta njurskador. Bolaget har ett samarbete med professor Faikah Güler, 
verksam vid Hannover Medical School i Tyskland och forskningsorgani-
sationen Phenos GmbH. Med samarbetet avses att studera bakomliggande 
sjukdomsmekanismer som orsakar njurskada efter till exempel operation, 
organtransplantation och hjärtinfarkt med ändamålet att klarlägga vilka 
mekanismer som möjligen kan behandlas med A1M.

Ett stigande cash burn rate täcks av ytterligare en pengainjektion
Som en effekt av att utvecklingsprocessernas fortlöpande är trenden för 
bolagets cash burn rate som förväntat stigande, se graf nedan. Den stigan-
de trenden kommer sannolikt tillta med fler anställda och en intensifierad 
forskning kring njurskador.
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För att finansiera löpande verksamhet och färdigställa pågående prekli-
niska studierna för diagnostik och behandling har bolaget genomfört en 
nyemission. Emission övertecknades till drygt 400 procent - uppenbar-
ligen finns ett stort intresse i marknaden för A1M Pharma. Inkluderat 
överteckningsoption stärktes kassan med cirka 31,9 miljoner kronor efter 
emissionskostnader. Vid ett fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan 
bolaget i slutet på november erhålla ytterligare 17,6 miljoner kronor efter 
emissionskostnader i. Med rådande villkor indikerar optionsvärderings-
modellen Black and Scholes ett Delta på 77 vilket kan översättas till en 
sannolikhet om 77% att teckningsoptionen är ”in-the-money” på slutda-
gen. Vid fullt nyttjande av utstående teckningsoptioner tillkommer även 
en aktieutspädning om cirka 7,1 procent.

Tillverkning enligt GMP
Storskalig tillverkning enligt med god tillverkningssed (GMP) är nödvän-
dig för mer omfattande studier av bolagets utvecklingsprojekt för behand-
ling. A1M Pharma meddelande i juni att ett utvecklingssamarbete för ända-
målet har inletts med en ännu icke namngiven kontraktstillverkare. Avtal 
och produktionen kan vara på plats tidigast under första kvartalet 2016.

Patent
A1M Pharma arbetar fortlöpande med att skapa ett starkt immateriellt 
skydd för samtliga viktiga teknologier på de globalt viktigaste markna-
derna. Bolagets befintliga patent kan delas upp i tre patentportföljer.

Den första patentportföljen avser patent för medicinskt bruk av A1M 
och täcker idag Japan och Australien. Patentet inkluderar användning av 
proteinet vid behandling av oxidativ stress vid infektion och inflamma-
tion, hjärt-kärlsjukdomar, inre blödningar, strålningssjukdomar, barn- 
och kvinnosjukdomar och skador hos för tidigt födda barn.

Den andra patentportföljen består av patent rörande diagnostik och behand-
ling vid havandeskapsförgiftning. Portföljens patent är giltiga i länder som 
USA, Mexiko och Sydkorea. Den tredje patentportföljen innehåller patent 
rörande användandet av HbF och A1M som diagnostiska markörer. Skyddet 
gäller i Europa samt ytterligare sex länder, däribland Kina och Sydafrika.

Nedan ger en övergripande blick för bolagets befintliga patentportföljer.

PATENT
Region/Land Fall av preeklampsi Medicinsk användning av A1M Diagnostik* Diagnostik och behandling*

Australien  12 400    x x x

Europa  191 300    x

Japan  28 000    x x

Kina  400 000    x x

Mexico  121 200    x

Nya Zeeland  2 000    x x

Ryssland**  270 000    x

Sydafrika  100 900    x x

Sydkorea  8 200    x

USA  150 200    x

* Gäller havandeskapsförgiftning. ** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, 
Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
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Investment case och ansats till värdering
Vi har höga förväntningar på ett kommande nyhetsflöde med positiva ton-
gångar. Vidare anser vi att den lovande prekliniken talar för en utlicensie-
ringsaffär rörande diagnostik inom kort. Med de sammantagna riskerna 
och omständigheterna kring A1M anser vi att 9,3 kronor är en motiverad 
riktkurs. Med en aktuell aktiekurs på 6,3 kronor inleder fortsätter vi vår 
bevakning av A1M Pharma med rekommendationen Köp. 

Tid är pengar – positivt nyhetsflöde är vitalt för bolaget och dess värdering
Att ta en läkemedelskandidat från idé till kommersialisering tar i snitt sju 
till elva år. Figuren nedan illustrerar läkemedelsutvecklingsprocess på en 
tidsaxel. Att genomföra effektiva studier utan dröjsmål är väsentligt för att 
budgeterade resurser ska räcka till. A1M Pharma befinner sig nu i slutet 
av den prekliniska fasen och behöver hitta en samarbetspartner som kan 
vidareutveckla pågående projekt. 

Återstående milstolpar för året är (i) påbörja toxikologiska studier för 
behandling av havandeskapsförgiftning (ii) etablera kontakt med ”key 
opinion leaders” (iii) Kontakta regulatoriska myndigheter (iv) Doserings-
studier (v) Utvärdering av samarbete med Neurovive.

En biologisk läkemedelskandidat med förmånlig prisbild
Ett biologiskt läkemedel är ett preparat vars aktiva substans har produ-
cerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung, till exempel 
levande celler eller vävnad. A1M Pharmas läkemedelskandidat kommer 
att klassas som ett biologiskt läkemedel vilket formar förmånliga utsikter 
rörande preparatets framtida intjäningsförmåga. 

Ett biologiskt läkemedel har även längre intjäningsperiod än ett ”van-
ligt” kemiskt läkemedel, vilket också avspeglas i värderingen av A1M 
Pharmas utvecklingsprojekt. Den långa intjäningsperioden förklaras av 
generikas begränsade förmåga till prispress när originalläkemedlets pa-
tent löpt ut. 

Biosimilarer (har jämförbara egenskaper med ett biologiskt originalläke-
medel men även om det liknar originalet är det inte en identisk kopia) 
kräver även större investeringar orsakade av en striktare regulatorisk ut-
vecklingsprocess. European Medicines Agency (EMA) har förvisso tagit 
fram riktlinjer för en godkännandeprocess av vissa typer av biosimilarer, 
men konstaterar samtidigt att biologiska läkemedel inte kan substitueras 
i samma utsträckning som kemiska läkemedel.

I EU finns det idag runt tjugo godkända biosimilarer. När originallä-
kemedlets marknadsskydd upphört och utsattes för konkurrens från bio-
similarer observerades prisfall mellan 15 och 35 procent. Som jämförelse 
kan originalpriset för kemiska läkemedel falla upp mot 95 procent när 
patentet löpt ut.
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Särläkemedelsstatus      
– förbättrade framtidsutsikter 
Särläkemedelsstatus (som beviljas läkemedel som behandlar ovanliga 
sjukdomar) har som avsikt att öka det finansiella incitamentet för forsk-
ning på ovanliga sjukdomar. EMA har beviljat A1M Pharmas läkemedels-
kandidat särläkemedelsstatus (orphan drug) i EU. Bolaget kommer troli-
gen även ansöka om särläkemedelsstatus i USA.

Vi ser beviljandet som en betydelsefull händelse i A1M Pharmas arbete 
mot framtida lönsamhet och ökar projektets värde. Särläkemedelsstatus 
medför förmåner under utvecklingsprocessen i form av reducerade avgif-
ter och en påskyndad godkännandeprocess. Statusen medför även lättna-
der på de regulatoriska krav som ställs på studiernas genomförande, till 
exempel lättas kraven på studiepopulations storlek. Detta skapar en min-
dre tidskrävande process och reducerar projektets kostnader. Dessutom 
skyddas särläkemedel av marknadsexklusivitet under tio år (i EU), oavsett 
patentets kvarstående tid.

En studie genomförd på historiska data från USA, vars resultat presenteras 
i artikeln ”Clinical development success rates for investigational drugs” 
(M. Hay et al.) påvisar att läkemedelskandidater klassade som särläke-
medel har en ökad sannolikhet för att erhålla marknadsgodkännande. En 
läkemedelskandidat med särläkemedelsstatus i klinisk fas I ges i studien 
86,8 procents sannolikhet att stega vidare till fas II och en 32,9 procents 
sannolikhet att gå hela vägen från fas I till ett marknadsgodkännande. 
En vanlig läkemedelskandidat ges i samma studie en sannolikhet om 10,4 
procent att från klinisk fas I nå hela vägen till marknadsgodkännande.
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Konkurrenssituation
Relativt få läkemedelsaktörer utvecklar läkemedel för behandling vid ha-
vandeskapsförgiftning. Det amerikanska bolaget Glenveigh Medical har 
genomfört en klinisk fas II-studie med ett sedan tidigare godkänt läkeme-
del som brukas vid hjärtsviktsbehandling. Pluristem Therapeutics är yt-
terligare ett konkurrerande läkemedelsbolag som utvärderar PLX-cellers 
behandlingseffekter i prekliniska djurmodeller. Det bolag som kommit 
längst i utvecklingsprocessen är rEVO Biologics som nyligen fått tillstånd 
av amerikanska FDA för att genomföra en fas III-studie med ett existeran-
de läkemedel mot blodproppar. Värt att notera är att ett eventuellt fas-III 
godkännande för rEVO Biologics studie gör vägen till kommersialisering 
för A1M Pharmas läkemedelskandidat något kortare då närbesläktade 
studier redan godkänts.

Rörande diagnostik vid havandeskapsförgiftning finns redan ett antal meto-
der ute på marknaden. Ytterligare metoder undersöks av olika forsknings-
grupper eller läkemedelsföretag. Enligt bolaget är A1M Pharmas diagnos-
tiska metod det enda som kan förutsäga havandeskapsförgiftning redan 
efter graviditetens tre första månader. 

Värderingsansats av bolagets aktie 
Vid en riskvägd nuvärdesberäkning av A1M Pharmas utvecklingsprojekt 
ges en konservativ ansats till värdering. Bolagets två utvecklingsprojekt 
rörande havandeskapsförgiftning är diagnostik och behandling. Det tred-
je utvecklingsprojektet rör akuta njurskador/njursvikt. 

Diagnostik
Vi estimerar sannolikheten för att kliniska studier med diagnostik ska 
kunna påbörjas till 95 procent inom ett till två år. Vi stödjer vårt antagan-
de på högst lovande prekliniska studier. Från kliniska studier fas-I använ-
der vi en sannolikhet om 32,9 procent att den diagnostiska metoden får 
ett marknadsgodkännande och kan börja säljas. Vidare är forsknings- och 
utvecklingsprocessen i snitt något kortare för diagnostik än för vanliga 
läkemedel och vi tror därför på kommersialisering år 2020. Marknaden 
för den diagnostiska metoden estimerades av en extern konsultfirma, på 
uppdrag av A1M Pharma, till mellan 2,1 och 2,7 miljarder kronor. Vi anser 
att estimatet är rimligt med tanken på vårt uppskattade pris per diagnos 
och antalet gravida kvinnor per år på primärmarknaderna. Baserat på 
konkurrenssituationen är metodens varaktiga marknadsandel satt till 20 
procent och nås fem år efter kommersialiseringstillfället.

Innan avtal är signerade och information finns tillgänglig är det väldigt svårt 
att spekulera i dess utformning. Rörande royaltyintäkter har vi estimerat 
dessa till 7,5 procent av intäkterna, vilket är ett ungefärligt genomsnitts-
mått på royaltyprocentsatsen vid utlicensieringsavtal efter prekliniska 
studier. Milstolpebetalningar har vi satt till totalt 40 miljoner kronor med 
en initial betalning om tio miljoner kronor. 
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Vid en riskvägd nuvärdesberäkning av framtida royaltyintäkter samt 
initial betalning och milstolpebetalningar värderar vi utvecklingsprojek-
tet för diagnostik till 37,6 miljoner kronor. 

Behandling
För utvecklingsprojektet rörande behandling är vår estimerade sannolik-
het för utlicensiering och att kliniska studier ska påbörjas 90 procent inom 
två till tre år. Återigen stödjer vi vårt antagande på lovande prekliniska 
studier. Väl i kliniska studier fas-I använder vi en sannolikhet om 32,9 
procent för att behandlingen får ett marknadsgodkännande. Efter erhållet 
marknadsgodkännande är vår bedömning att läkemedlet introduceras till 
marknaden under 2024. 

Baserat på de kostnadsbesparingar som ett kurativt läkemedel vid ha-
vandeskapsförgiftning medför har vi estimerat ett marknadspris om fem-
tiotusen kronor per behandling. Detta ger oss ett värde på den totala pri-
märmarknaden för behandling på knappt 18,48 miljarder kronor per år. 

För ett utlicensieringsavtal som antas tecknas efter slutförd preklinik esti-
merar vi royaltyintäkter och milstolpebetalningar till 7,5 procent av in-
täkterna respektive totalt 400 miljoner kronor. Av milstolpebetalningarna 
har vi antagit tio miljoner som en initial betalning under tredje kvartalet 
2016. Baserat på konkurrenssituationen är det vår bedömning att meto-
dens hållbara marknadsandel är 35 procent och nås först fem år efter 
marknadsintroduktion. 

Vid en riskvägd nuvärdesberäkning av framtida royaltyintäkter samt 
initialbetalning och milstolpebetalningar värderas utvecklingsprojektet 
för behandling till knappa 295 miljoner kronor. 

Akuta njurskador, kostnader och likvida medel
Enligt analysföretaget Monocl är värdet på den amerikanska marknaden 
för akuta njurskador cirka 6,3 miljarder dollar per år. Dessutom har A1M 
Pharma presenterat siffror som visar att cirka 2 miljoner personer drab-
bas varje år på primärmarknaderna. Med denna information beräknar vi 
värdet på den total primärmarknad till 187 miljarder kronor per år.

Utvecklingsprojektet rörande njursvikt är i ett väldigt tidigt skede, 
vilket också avspeglas i de sannolikheter vi ger projektets fortskridande. 
Estimerad sannolikhet för att projektet stegar in i kliniska studier är satt 
till 40 procent inom fyra till fem år. Från kliniska studier fas-I tilldelas 
utvecklingsprojektet ett marknadsgodkännande en sannolikhet om 32,9 
procent. Vi sätter en framtida marknadslansering till 2026 och en hållbar 
marknadsandel till tio procent som nås fem år efter lansering.

Vid utlicensiering har vi estimerat framtida royaltyintäkter till 7,5 procent 
av intäkterna och milstolpebetalningar har vi satt till totalt 400 miljoner 
kronor med en initial betalning om tio miljoner kronor. Vid en riskvägd 
nuvärdesberäkning av framtida royaltyintäkter samt initialbetalning och 
milstolpebetalningar värderas utvecklingsprojektet för akuta njurskador 
till 63,6 miljoner kronor.
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Motiverat pris per aktie
Det sammanlagda värdet för bolagets olika utvecklingsprojekt beräknas 
till 396 miljoner kronor. Kostnader som krävs för antaget konservativa 
bullscenario är diskonterade till ett nuvärde om 89,8 miljoner kronor. Vi 
beräknar dagens kassa till knappt 21 miljoner. Antalet utestående aktier 
efter företrädesemission samt avsedd överteckningsoption är 35,1 miljo-
ner aktier. I dagsläget är 9,3 kronor ett motiverat pris per aktie men pris-
bilden kan komma att förändras med ett fortsatt positivt nyhetsflöde och 
ett tecknande av ett samarbetsavtal.

KSEK
Utvecklingsprojekt Riskjusterat NPV

Diagnostik  37 593 kr 

Behandling  294 817 kr 

Akut njurskada  63 643 kr 

Tot. värde projekt  396 053 kr 

Kostnader –89 934 kr 

Nettokassa  20 676 kr 

Antal utestående aktier  35 100    

Pris per aktie  9,3 kr 
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