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1015-studie kvar på 
hög dos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Alligators rapport för årets andra kvartal visar att den 

fokusering på kliniska projekt som inleddes tidigare i år 

redan ger resultat i form av lägre kostnader. I den viktiga 

1015-studien upprepar bolaget att 21 patienter hittills är 

inkluderade och att högsta dosen 750 mg fortfarande 

testas.  

Totalt ska 53 patienter inkluderas i 1015-studien och en klinisk 

utvärdering av den första delen av studien förväntas före 

årsskiftet. Antalet patienter som var inkluderade vid kvartalets 

utgång var 21, samma antal som nämndes i det 

pressmedelande som bolaget släppte i samband med ASCO-

konferensen den 29 maj. 

Ett av studiens mål är att fastställa en rekommenerad dos till en 

fas 1b-expansion på melanom-patienter, som vi räknar med 

kan generera en möjlig effektsignal redan under nästa år. 

Denna del av studien kommer fortfarande att testa ATOR-1015 

som monoterapi.  

Bolaget upprepar också målsättningen att före årsskiftet lämna 

in ansökan om att starta en fas 2-studie med mitazalimab på 

patienter med bukspottkörtelcancer. Flera stora affärer bland 

andra nordiska bolag aktiva inom antikroppsutveckling visar på 

god efterfrågan på innovativa projekt och vi uppreppar ett 

motiverat värde för aktien på 20 kronor.  

 

 

MSEK 2018 2019 2020p 2021p

Intäkter 29 5 9 8

EBIT -153 -215 -155 -144

Kassaförbrukning -104 -179 -141 0

Likvida medel 427 250 109 179

Nyemission 0 0 0 200
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Datum: 16 juli, 2020 

Analytiker: Sten Westerberg, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Alligator Bioscience AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Mid Cap 

Vd: Per Norlén 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 728 MSEK 

Senast: 10,2 kronor 

Kort om bolaget: Alligator utvecklar antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar. Fokus ligger på terapier 

som avser förbättra immunförsvarets respons 

mot tumörer, så kallad immunonkologi. 

Bolaget har tre projekt i klinisk fas. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Alligator har byggt upp en portfölj av tre 

pågående projekt i klinisk fas. Befintlig kassa 

täcker bolagets kostnader fram till Q4 2021.  

 

Innovationshöjden på alla tre projekt är hög. 

 

Intresset för nya ansatser inom 

immunonkologi är stort, vilket gör att 

Alligators chanser att sälja något av sina 

projekt till goda.  

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

  

 

Bolagets målprotein är komplexa. CD40-

receptorn är spridd på flera typer av celler.  

 

Endast två bispecifika antikroppar har hittills 

nått marknaden, vilket kan vittna om den 

tekniska utmaningen med ATOR-1015. 

 

Konkurrensen inom utveckling av 

immunonkologiska preparat är stor 

 

Det finns risk att bolaget behöver emittera 

nya aktier under nästa år.  
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Sammanfattning av kvartalet 
Alligator Biosciences rapport för andra kvartalet visar tecken på 

att de kostnadsbesparningar som bolaget beslutat om tidigare i 

år börjar få genomslag. Personalkostnaderna ligger kvar på 

samma nivå som tidigare men de externa kostnadnerna, som 

kan knytas till både preklinisk och klinisk verksamhet i de olika 

projekten, minskar tydligt jämfört med förra årets genomsnitt.  

 

Bolagets andra kvartal innehåller också en betalning från den 

kinesiska partnern Biotheus på 0,5 miljoner dollar.  

 

Projektkostnaderna är koncentrerade till de båda fas 1-studierna 

av ATOR-1015 och ATOR-1017. Enligt rapporten ligger studien 

med ATOR-1015 kvar på samma antal patienter som uppgavs i 

ett pressmeddelande i den 29 maj, där också angavs att studien 

hade gått upp ytterligare en dosnivå till 750 mg per patient, 

motsvarande ca 12,5 mg/kg.  

 

Totalt ska studien omfatta 53 patienter, men flera av dessa 

patienter kommer att inkluderas först nästa år i en fas 1b-del på 

patienter med malignt melanom. Liksom för de flesta andra fas 

1-studier är det främsta syftet att testa produktens säkerhet och 

komma fram till en dos som är lämplig att användas 

fortsättningsvis i den kliniska utvecklingen, vilket bolaget räknar 

med att meddela senare i år.  

 

Framtiden för det längst hunna projektet, mitazalimab, blir också 

intressant att följa i det samarbete som inleddes under kvartalet 

med Scandion Oncology. Alligators planer att starta en fas 2-

studie med mitazalimab i kombination med andra läkemedel 

fortskrider och ansökan ska lämnas in senare i år.  

 

God affärsaktivitet bland antikroppsbolag 
Indstrins aktivitet inom antikroppsutveckling fortsätter att vara 

hög, vilket vi ser flera tecken på bland nordiska bolag, t ex 

Genmabs förmånliga avtal med Abbvie gällande bispecifika 

antikroppar, franska Serviers uppköp av Symphogen i april, 

Affibody’s avtal med kinesiska Inmagene och BioInvents stora 

riktade nyemission tidigare i år.  

 

Samtaget uppfattar vi Alligators portfölj av kliniska projekt inom 

immunonkologi som lågt värderad, delvis som en följd av att 

bolagets kassa bedöms ta slut under fjärde kvartalet nästa år. 

Med hänsyn tagen till bolagets finansieringsbehov uppskattar vi 

det sammanlagda värdet på bolagets projekt till 20 kronor per 

aktie.  
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedda endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 

tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 

under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 

har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 

intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta 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 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga inte aktier i 

det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Sten Westerberg  

 

 

http://www.aktiespararna.se/

