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NYCKELTAL

Miljoner kronor 2013 2014 2015 P2016 P2017

Nettoomsättning, riskjusterat 0,7 0,0 0,0 0,0 4,1

Rörelseresultat –4,6 –13,7 –30,0 –31,5 –36,2

Årets resultat –5,2 –14,0 –32,4 –34,0 –39,1

Resultat, kronor per aktie –1,7 –0,5 –0,9 –0,9 –1,0

Kassaflöde f. löp. verks. –2,8 –14,7 –29,6 –31,0 –28,5

 A
1M Pharma forskar på 
det kroppsegna protei-
net A1M med målsätt-
ningen att utveckla en 

diagnostisk metod och ett läke-
medel för behandling av havande-
skapsförgiftning. 

Idag finns inga godkända läke-
medel som behandlar sjukdoms-
tillståndet vilket gör bolaget än 
mer intressant. Bolaget utvärderar 
även A1M:s förmåga att skydda 
och behandla skadad njurvävnad.

En preklinisk säkerhetsstudie med 
substansen mot havandeskapsför-
giftning förbereds och vi bedömer 
sannolikheten för goda resultat 
som hög. I januari träffade bolaget 
Läkemedelsverket som i sin rådgi-
vande roll inte hade några invänd-
ningar mot bolagets utvecklings-
plan. 

Antaget gynnsamma resultat 
från kommande säkerhetsstudie gör 
vi bedömningen att kliniska studier 

därefter kan påbörjas. I detta skede 
är ett utlicensieringsavtal ett alter-
nativ för A1M Pharma. Dessutom 
pågår förberedande arbete med 
storskalig produktion i linje med 
god produktionssed (GMP).

Bolagets kassa stärktes i november 
med 15,5 miljoner kronor från 
nyttjande av teckningsoptioner. 
Samtidigt blir kostnaderna högre 
desto längre utveckling fortgår 
och bolagets ekonomiska situation 
är därmed pressad.

A1M har stor potential och bo-
laget har fokus på ett intressant 
men outforskat behandlingsom-
råde. Vägen till ett godkänt läke-
medel är lång och risken är således 
hög. 

Vi gör dock bedömningen att 
dagens aktiekurs inte avspeglar ut-
vecklingsportföljens riskjusterade 
värde. Vi behåller därför rekom-
mendationen köp med riktkurs 7,4 
kronor.  

ANALYSGUIDENMARS 2016

KÖP ANALYSGUIDEN  A1M Pharma 2016-03-03
UPPDATERING

Vd: Tomas Eriksson
Styrelseordförande: Gregory Batcheller 
Största ägare: Baulos Capital Belgium SA 
Börsvärde, mnkr: 168
Lista: Aktietorget
Aktuell börskurs, kr: 4,45
P/etal: –

KORTA FAKTA

BÖRSTEMPERATUR

Riktkurs: 7,4 kronor

Analytiker: Markus Augustsson, 
Jarl Securities

2

4

6

8

10

12
A1M Pharma

OMXS

150908–15–14130405

A1M Pharma
OMXSindex

AKTIEKURS

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

Baulos Capital Belgium SA är 
största ägare med 34,7 procent 
av aktiekapitalet. Baulos är en 
engagerad ägare som vid flera 
tillfällen bistått med finansiella 
resurser.

A1M Pharma är i en kapitalkrävan-
de fas och ett inflöde av pengar 
från verksamheten kan möjligen 
ske först nästa år. Kassan har 
nyligen fyllts på men bolagets 
ekonomi är pressad.

A1M Pharma har stor potential i 
sin utvecklingsportfölj vilket inte 
avspeglas i dagens aktiekurs. 
Värderingen är beroende av 
löpande positiva nyheter om 
projektens utveckling.

Bolagets projekt är i preklinisk 
fas vilket innebär låg sannolikhet 
att de blir lönsamma. Genom att 
addera akuta njurskador som en 
andra indikation reduceras risken 
något.

Ledning

Ägare

Finansiell ställning

Potential

Risk
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A1M Pharma går 
i rätt riktning
A1M Pharma förbereder en preklinisk säkerhetsstudie 
för behandling av havandeskapsförgiftning. Idag saknas 
ett godkänt läkemedel som behandlar sjukdomen, vilket 
gör bolaget mycket intressant. 
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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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Bakgrund och bolagsinformation
Bakgrund – havandeskapsförgiftning
Havandeskapsförgiftning är ett sjukdomstillstånd som drabbar gravida 
kvinnor, och sjukdomen bryter oftast ut i graviditetens slutfas efter gravi-
ditetsvecka 34. Sjukdomen pågår tills efter förlossningen och känneteck-
nas av förhöjt blodtryck och äggvita i urinen. Havandeskapsförgiftning 
kan utvecklas till det betydligt allvarligare sjukdomstillståndet eklampsi, 
som i värsta fall kan leda till både moderns och barnets bortgång.

Idag finns bara en behandlingsmetod som gör kvinnan symptomfri: 
Att avbryta graviditeten. Det medför att havandeskapsförgiftning orsakar 
cirka femton procent av alla förtidiga förlossningar. 

I artikeln ”The global impact of pre-eclampsia and eclampsia” (Dudley L) 
uppskattas att mellan två och åtta procent av världens gravida kvinnor 
drabbas årligen av havandeskapsförgiftning, siffrorna varierar beroende 
på hur snävt sjukdomen definieras. I studien ”Economic assessment of 
screening for pre-eclampsia. Prenatal diagnosis”, (Shmueli A et al.) från 
2012 uppskattas den årliga globala vårdkostnaden relaterad till havande-
skapsförgiftning till mellan 18 och 22 miljarder dollar. A1M Pharma lät 
en professor i hälsoekonomi undersöka det svenska samhällets kostnader 
som direkt kan relateras till havandeskapsförgiftning. Undersökningen 
ledde fram till en snittkostnad per patient om hundratusen kronor.

Om bolaget
A1M Pharma (bolaget) grundades av forskare vid Lunds universitet år 
2008. Bolaget bedriver forskning med det kroppsegna proteinet A1M med 
målsättningen att utveckla en diagnostisk metod och ett läkemedel för 
behandling av havandeskapsförgiftning. Bolaget utvärderar även A1M:s 
förmåga att skydda och behandla skadad njurvävnad. Verksamheten drivs 
av fyra heltidsanställda samt fem externa forskare och ett internationellt 
vetenskapligt råd. I det vetenskapliga rådet sitter fyra professorer inom 
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obstetrik och patologi samt en vetenskaplig konsult, alla med unika kun-
skaper inom havandeskapsförgiftning, oxidativ stress och/eller läkeme-
delsutveckling. 

I augusti 2015 rekryterades Eddie Thordarson till tjänsten som utvecklings-
chef. Eddie kommer senast från rollen som CEO på Magle Life Sciences. 
Även Rolf Gunnarsson har knutits till bolaget på konsultbasis. Rolf har 
17 års erfarenhet som rådgivare till små och medelstora läkemedelsbolag 
med utveckling av särläkemedelsklassade läkemedel. I slutet av september 
2015 förstärkte A1M Pharma sin ledningsgrupp ytterligare genom att kon-
traktera Martin Austin. Martin har 35 års erfarenhet inom läkemedelsin-
dustrin med fokus på finansiering, strategi och affärsutveckling. Martin 
är sedan mars 2015 styrelseledamot i bolaget.

Efter avklarade prekliniska studier har A1M Pharma för avsikt att tjäna 
pengar genom att teckna ett utlicensieringsavtal med ett större läkeme-
delsbolag. Vanligt förekommande inkomstkällor från ett avtal är (i) en 
initial engångsersättning (ii) potentiella ersättningar vid uppnådda ut-
vecklingsmål, så kallade milstolpebetalningar samt (iii) potentiella royal-
tyintäkter villkorad till framtida försäljning.
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Ledning, styrelse och ägarstruktur
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.

Styrelseordförande 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 life 
science-projekt. Gregory är även ordförande i Neurovive Pharmaceutical.

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 Clini-
cal, Medical & Regulatory på Novo Nordisk Scandinavia AB. I styrelse-
rummet sitter också grundarna och forskarna Bo Åkerström och Stefan 
Hansson som båda har betydande aktieinnehav.

Baulos Capital Belgium är den största ägaren med ett totalt innehav om 34,7 
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 knappt två procent av aktiekapitalet. 

Bolagets samtliga nyckelpersoner ingår i ett incitamentsprogram bestå-
ende av teckningsoptioner med rätten att köpa aktier till en kurs om 9,66 
kronor per aktie. Optionerna kan nyttjas mellan den 1 november och den 
1 december 2018. Vi gillar incitamentsprogram då det kan fungera som en 
extra sporre för de berörda personerna att agera i aktieägarnas intresse. 
Fullt nyttjande av optionerna medför en utspädning om cirka två procent.

DE TIO STÖRSTA ÄGARNA 2015-12-31
Ägare Kapital, %

1 Baulos Capital Belgium SA 34,7

2 Bo Robert Fredrik Åkerström 6,7

3 Stefan Hansson 5,1

4 Avanza Pension 3,7

5 Bertil Lindkvist 3,4

6 Magnusson Property AB 2,0

7 Tomas Eriksson 2,0

8 Nordnet Pensionsförsäkring 1,8

9 Magnus Gram 1,8

10 Carl Rosenblad 1,1

Källa: www.holdings.se
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Oxidativ stress orsakar     
havandeskapsförgiftning
Hemoglobin (Hb) är ett protein som finns i våra röda blodkroppar med 
huvudsaklig uppgift att transportera syre i kroppen. När celler skadas upp-
kommer fritt hemoglobin som bildar fria radikaler. De fria radikalerna or-
sakar oxidation på celler vilket kan skada kroppens organ. Kroppen har ett 
naturligt försvar som hanterar oxidation, men vid obalans mellan mängden 
fria radikaler och försvaret uppkommer oxidativ stress. Oxidativ stress med-
för strukturella och funktionella skador på celler och vävnadsmolekyler.

”Tvåstegsmodellen” är en vedertagen förklaringsmodell för uppkomsten 
och utvecklingen av havandeskapsförgiftning. I modellens första steg 
skapar funktionella defekter på moderkakan (placentan) försämrad och 
ojämn syrgastransport, vilket i sin tur orsakar bildning av fria radikaler. 
Som nämnts tidigare orsakar de fria radikalerna oxidativ stress som i detta 
fall skadar placentabarriären. Placentabarriären har som uppgift att skilja 
moderns blodomlopp från fostrets. När denna barriär skadas uppkommer 
läckage från fostrets blodomlopp till moderns blodomlopp.

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

Revolutionerande prekliniska forskningsresultat 
 Vilket specifikt ämne i den läckande materian som orsakar havande-
skapsförgiftning var länge okänt. Med avsikt att lösa gåtan jämförde A1M 
Pharmas grundare moderkakor från havandeskapsförgiftade patienter 
med moderkakor från normalgravida. Resultaten från studien påvisar att 
fritt hemoglobin från fostret, fetalt hemoglobin (HbF), spelar en central 
roll vid uppkomsten av  havandeskapsförgiftning.

A1M för behandling vid     
havandeskapsförgiftning
A1M är ett välbevarat kroppseget protein som fungerar som antioxidant 
och bindarprotein av bland annat nedbrytningsprodukter från fritt hemo-
globin och fria radikaler. Proteinet har både en skyddande och renhål-
lande funktion då den förhindrar oxidation och avlägsnar skadliga ämnen 
från cell- och vävnadsmolekyler. A1M har även en reparerande funktion 
på vävnadsmolekyler som tagit skada av oxidation.

Proteinet A1M binder alltså till de skadliga ämnen som bildas från fritt he-
moglobin och med denna vetskap utvärderade bolaget A1M:s effekter vid 
havandeskapsförgiftning i en ex vivo-modell som kan liknas vid en extern 
moderkaka. Studien påvisade A1M:s läkande egenskaper som utmärktes 
av en ökad mängd proteinfibrer i moderkakorna, samt ett minskat läckage 
över placentabarriären.

Ett biologiskt läkemedel
A1M Pharmas läkemedelskandidat kommer, om den når marknaden, att 
klassas som ett biologiskt läkemedel. Ett biologiskt läkemedel är ett prepa-
rat vars aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av 
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biologiskt ursprung, till exempel levande celler eller vävnad. Läkemedel 
av denna typ har historiskt haft en längre intjäningsperiod än ett vanligt 
kemiskt läkemedel, vilket förklaras av generikas begränsade förmåga till 
prispress när originalläkemedlets patent löpt ut. Detta har positiv effekt 
på värderingen av A1M Pharma utvecklingsprojekt.

Särläkemedel
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 läkeme-
delskandidat särläkemedelsstatus (orphan drug) i EU. Bolaget kommer 
troligen även ansöka om särläkemedelsstatus i USA.

Beviljandet av särläkemedelsstatus är en betydelsefull händelse i A1M Phar-
mas arbete mot framtida lönsamhet. Särläkemedelsstatus medför för-
måner under utvecklingsprocessen i form av reducerade avgifter och en 
påskyndad godkännandeprocess. Statusen medför även lättnader på de 
regulatoriska krav som ställs på studiernas genomförande, till exempel 
lättas kraven på studiepopulations storlek. Detta skapar en mindre tids-
krävande process och reducerar projektets kostnader. Dessutom skyddas 
särläkemedel i EU av marknadsexklusivitet under tio år efter erhållet 
marknadsgodkännande, oberoende patentets kvarstående tid. Detta har 
positiv effekt på värderingen av A1M Pharma utvecklingsprojekt.

Konkurrenssituation – havandeskapsförgiftning
Det bolag som kommit längst i utvecklingen av ett läkemedel mot havan-
deskapsförgiftning är rEVO Biologics som erhållit tillstånd av amerikan-
ska FDA att genomföra en fas III-studie med ett existerande läkemedel 
mot blodproppar. Värt att notera är att ett eventuellt fas-III godkännande 
för rEVO Biologics studie gör vägen till kommersialisering för A1M Phar-
mas läkemedelskandidat något kortare då närbesläktade studier redan 
godkänts.

Biologiska markörer för diagnostik
Som tidigare nämnts har A1M Pharma påvisat att fritt HbF läcker från 
fostrets blodomlopp till moderns vid havandeskapsförgiftning. Forsk-
ningen påvisar också att flera naturligt förekommande skyddsmolekyler 
mot fritt HbF snabbt konsumeras och minskar i koncentration men att 
HbF å andra sidan stimulerar kroppen till ökad produktion av A1M. Bo-
laget har genomfört studier där fritt HbF, A1M och en annan skyddsmole-
kyl används som mätvariabler, alltså biomarkörer, för tidig diagnostik av 
havandeskapsförgiftning. Studierna visade att genom att mäta nivåer av 
dessa ämnen i blodprov kan kvinnor som utvecklar havandeskapsförgift-
ning identifieras så tidigt som i slutet av graviditetens tre första månader.  

Konkurrenssituation – diagnostik
Det finns redan ett antal metoder ute på marknaden för diagnostik av 
sjukdomen och ytterligare metoder undersöks av olika forskningsgrup-
per eller läkemedelsföretag. A1M Pharmas diagnostiska metod är enligt 
vår vetskap den enda som kan förutsäga havandeskapsförgiftning redan i 
slutet av graviditetens tre första månader. 
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Andra indikationer
Akuta njurskador
A1M Pharma har studerat proteinets effekter vid njurskador i djurmodell. 
Resultatet var lovande och utgjorde ett tillräckligt underlag för att kom-
plettera bolagets befintliga läkemedelsutveckling med akuta njurskador 
som ett andra behandlingsområde. Läkemedelsutveckling inom havande-
skapsförgiftning är A1M Pharmas huvudfokus men det finns stora syner-
gier mellan de båda områdena. 

Området för njursjukdomar breddar A1M Pharmas utvecklingsportfölj vil-
ket reducerar risken något. Bolagets potentiella marknad ökas liksom 
de kommersiella möjligheterna. Det finns stor potential i projektet men 
forskningen är fortfarande i ett mycket tidigt skede. 

Samarbete med Neurovive Pharmaceutical
Neurovive Pharmaceutical utvecklar läkemedel som skyddar cellens mi-
tokondrier och därmed avser att motverka akuta njurskador som uppkom-
mer i samband med hjärtoperation.

Oxidationsprocessen sker bland annat i cellens mitokondrier, vilket 
skapar en tydlig koppling mellan A1M Pharma och Neurovive. Ett samar-
bete finns avtalat mellan de båda parterna med avsikt att finna synergier 
i de kompletterande plattformarna och därmed förbättra bolagens forsk-
ningsmöjligheter. Just nu utvärderar A1M Pharma samarbetet.

Andra potentiella indikationer
Som publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Frontiers in Physiology” 
har forskning ledd av Bo Åkerström påvisat att A1M även utgör en del av 
det naturliga skyddet mot åderförkalkning. 

Upptäckten gjordes i en provrörsstudie där A1M:s effekter på den ”onda” 
blodfettmolekylen LDL studerades. MPO är en molekyl som är mycket 
likt hemoglobin med samma skadliga effekter, och som blir mer aktiv vid 
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inflammationer och infektioner. Förekomst av oxiderat LDL är en hu-
vudorsak till åderförkalkning och aktivering av MPO anses vara en av 
huvudorsakerna till att LDL oxideras. I studien påvisades att proteinet 
A1M kan ”avväpna” de aktiverade MPO-molekylerna och förhindra deras 
oxidation av blodfetter från LDL. 
 

Aktuell status och framtid
Behandling av havandeskapsförgiftning
Lovande prekliniska studier har tagit utvecklingsprojektet inom behand-
ling av havandeskapsförgiftning till slutskedet av den prekliniska fasen. 
Forskare vid Lunds universitet med anknytning till A1M Pharma publice-
rade i maj 2015 en vetenskaplig artikel i nätbaserade PloS One innehållan-
de preklinisk konceptvalidering/proof of concept (POC) för behandling 
av havandeskapsförgiftning med A1M. Tidigare har ytterligare två artik-
lar publicerats för avslutade studier med får och råttor. De tre studierna 
med tillhörande artiklar utgör alltså ett ansenligt vetenskapligt stöd för ett 
prekliniskt POC för behandling av havandeskapsförgiftning. 

Vid ett rådgivande möte med Läkemedelsverket i januari 2016 fick bolaget 
värdefull feedback som stärker bolagets förberedelser för att ta substansen 
vidare och genomföra en toxikologisk studie. Studien ska genomföras i 
linje med god laboratoriesed (GLP), vilket också är ett krav från myndig-
heterna.

Storskalig tillverkning i linje med god tillverkningssed (GMP) är nöd-
vändig för mer omfattande studier med projektet. A1M Pharma meddelan-
de i juni 2015 att ett utvecklingssamarbete för ändamålet har inletts med 
en ännu icke namngiven kontraktstillverkare. Avtal för ett fördjupat sam-
arbetet finns nu på plats men den storskaliga produktionen kan komma att 
dröja. Detta då det mest sannolika är att A1M kommer framställas i spe-
ciella odlingar för att sedan renas. Framställandeprocessen av biologiska 
läkemedel är över lag mer komplext än den för vanliga kemiska läkemedel. 
Biologiska substanser tenderar även att innehålla en större andel slagg 
som under uppstartsprocessen ska undersökas och renas, vilket kan dra 
ut på tiden. Vi gör därför bedömningen att produktionen som tidigast kan 
vara på plats om sex månader.

Med stigande utvecklingskostnader töms kassan fort – därför kan ytterligare 
kapitalanskaffning bli aktuell under det pågående året. Samtidigt är tren-
den i marknaden att avtal tecknas redan i preklinisk fas. Ett avtal skulle 
alltså vara ett möjligt alternativ att stärka den finansiella situationen.

Diagnostik och akut njurskada
Rörande den diagnostiska metoden pågår ett optimeringsarbete med en 
modell för klinisk validering av biomarkörerna. Optimeringsarbetet sker 
i samarbete med en potentiell partner och vi förväntar oss att studien är 
färdig under 2016.

Vidare på agendan finns preklinisk konceptvalidering för A1M:s sub-
stans mot akut njurskada. Bolaget har ett samarbete med professor Faikah 
Güler, verksam vid Hannover Medical School i Tyskland och forsknings-
organisationen Phenos GmbH. Med samarbetet avses att studera bakom-
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liggande sjukdomsmekanismer som orsakar njurskada efter till exempel 
operation, organtransplantation och hjärtinfarkt med syfte att klarlägga 
vilka mekanismer som möjligen kan behandlas med A1M.

Stigande burn rate
Tid är pengar – positivt nyhetsflöde är vitalt för bolaget och dess värdering.
Att genomföra effektiva studier utan dröjsmål är väsentligt för att budge-
terade resurser ska räcka. 

Som tidigare nämnts stiger kostnaderna allt efter som utvecklingsprojekten 
gör framsteg. Trenden för bolagets burn rate är därför som väntat stigan-
de, se graf nedan. Den stigande trenden kommer sannolikt att tillta med 
uppstarten av toxikologiska studier och med intensifierad forskning kring 
njurskador.

 

I maj 2015 genomfördes en nyemission som övertecknades till drygt 400 
procent. Inkluderat överteckningsoption stärktes kassan med cirka 31,9 
miljoner kronor efter emissionskostnader. I november 2015 nyttjades 89 
procent av de tillhörande teckningsoptionerna. Bolagets kassa stärktes 
därmed med 15,5 miljoner kronor. Händelsen innebar en aktieutspädning 
om cirka 6,3 procent.
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Patent
A1M Pharma arbetar fortlöpande med att ytterligare stärka det imma-
teriella skyddet för samtliga viktiga teknologier på de globalt viktigaste 
marknaderna. Tabell nedan ger en övergripande blick för bolagets befint-
liga patentportföljer. I januari erhöll bolaget sitt första patent rörande an-
vändning av A1M för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar.

PATENT
Region/Land Fall av havande

skapsförgiftning*
Medicinsk användning 

av A1M
Diagnostik* Diagnostik och 

behandling*
Patent behandling mito

kondrierelaterade sjukdomar

Australien 12 400    x x x

Europa** 191 300    x

Japan   28 000    x x

Kina   400 000    x

Mexiko 121 200    x x

Nya Zeeland   2 000    x x x

Ryssland*** 270 000    x x

Sydafrika 100 900    x x

Sydkorea   8 200    x

USA   150 200    x

* Gäller havandeskapsförgiftning. ** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 
Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike. *** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, 
Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
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Investment case
Från en investerares perspektiv är havandeskapsförgiftning ett mycket 
intressant sjukdomstillstånd då det idag saknas läkemedel som kan be-
handla sjukdomen. Dessutom är det relativt få aktörer som har fokus på 
detta område. Uppsidan i A1M Pharma är därmed stor men utvecklingen 
är fortfarande i en tidig fas vilket gör att risken också är hög.  

Vi gör bedömningen att sannolikheten är förhållandevis hög att den kom-
mande toxikologiska studien ger gynnsamma resultat. Den i vår mening 
stora risken blir mer aktuell först när substansen för första gången ska stu-
deras i människa. Sammantaget anser att vi dagens aktiekurs på 5,05 kro-
nor inte avspeglar det riskjusterade värdet av bolagets utvecklingsportfölj. 
Vi behåller rekommendationen köp med riktkurs 7,4 kronor. Notera dock 
att om ett utlicensieringsavtal tecknas är det motiverade priset per aktie 
betydligt högre.

Värdering
Läkemedelsutveckling är binär i den meningen att antingen godkänns ett 
läkemedel eller inte. För att hantera den binära naturen har vi valt att 
riskjustera uppskattade framtida kassaflöden, alltså den initiala engångs-
ersättningen, potentiella milstolpe-betalningar och royaltyintäkter med 
sannolikheter. 

Vi modellerar med sannolikheter grundade i studien ”Clinical deve-
lopment success rates for investigational drugs” (M. Hay et al.). I artikeln 
framgår även att särläkemedelsklassade och biologiska läkemedel har en 
större sannolikhet att nå hela vägen jämfört med andra läkemedel.

Vi uppskattar att kliniska studier med substansen mot havandeskapsförgift-
ning kan påbörjas i början av 2018, vilket är en senareläggning av vår 
tidigare uppskattade tidsplan med cirka sex månader jämfört med våra ti-
digare prognoser. Vi har även justerat den uppskattade tidpunkten för när 
avtal rörande diagnostik kan tecknas till mitten av 2017. Även detta är en 
förändring med cirka sex månader från tidigare analys. Det riskjusterade 
värdet på bolagets aktie beräknas till 7,4 kronor, vilket är ner 1,9 kronor 
från tidigare analystillfälle. Den justerade tidsplanen liksom utspädnings-
effekten av nyttjade teckningsoptioner är bakomliggande orsaker. Bilden 
nedan visar den beräknade värdefördelningen mellan bolagets riskjuste-
rade projekt och nettokassa.

4 % Diagnostik5 % Nettokassa

18 % Akut njurskada

74 % Behandling 
havandeskapsförgiftning
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Birger Jarl Securities AB, nedan benämnt Jarl Securities, publicerar information om bolag och 
däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som 
tillförlitliga. Jarl Securities 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.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt god-
kännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indi-
rekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar 
i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är 
också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombi-
nationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

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.

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. 
Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och 
oberoende.


