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Antiklimax i 

samarbete  

 

Trots nyligen presenterade framsteg för ADC-1013 har partnern 

Janssen valt att återlämna projektet. Alligator avser att driva 

projektet vidare och ser goda möjligheter att finna en ny partner. 

Innan strategin är klarlagd sänker vi det motiverade värdet tydligt.           

Häromdagen meddelade Alligator att partnern Janssen har sagt upp 

licensavtalet avseende ADC-1013-projektet. Beskedet kommer 

överraskande i våra ögon givet att lovande kliniska resultat från en 

pågående fas I-studie nyligen presenterades på den stora 

cancerkonferensen ASCO. Inget tyder på att några negativa kliniska 

observationer är orsaken. Enligt Alligator är bakgrunden är att 

Janssen vid en strategisk översyn valt att prioritera andra projekt.  

Alligator avser fortsatta den kliniska utvecklingen av ADC-1013 och kommer att 

söka träffa samarbeten med nya partners avseende projektet. Data från fas I-

studien tyder på en god säkerhetsprofil vilket talar för goda kombinationsmöjligheter 

med andra cancerbehandlingar och nyligen har även mycket lovande tecken på 

effekt visats i bukspottkörtelcancer i ett snarlikt konkurrentprojekt. Sammantaget 

ser vi att det finns rimligt goda förutsättningar att hitta en ny partner för ADC-1013. 

Osäkerhet kring om det kan ske och till vilka villkor medför dock att vi tills vidare 

justerar ned värdet för ADC-1013 med omkring 60 procent i vår värderingsmodell.  

Alligator har i dagsläget starka finanser med knappt 360 MSEK i kassan per den 30 

juni. Att bolaget tappar Janssenavtalet ökar emellertid behovet av att på sikt hitta 

nya finansieringskällor för att hålla ett önskvärt tempo i projektutvecklingen. En 

relativt bred forskningsportfölj ger i det perspektivet en lovande grund för att hitta 

nya samarbeten. Vid sidan av ADC-1013 tycks utvecklingen av övriga projekt följa 

planen. Rekryteringen till fas I-studien med det lovande projektet ATOR-1015 löper 

väl och nyligen har en ansökan om att starta en fas I-studie med ATOR-1017 

lämnats in . I väntan på besked kring den framtida strategin för ADC-1013 justerar 

vi tills vidare ned motiverat värde i basscenariot tydligt till 26 kr (från 32,7) främst 

med anledningen av det avslutade Janssenavtalet.     

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Nettoomsättning 58 57 27 0 0 

Rörelseresultat -56 -62 -153 -211 -219 

Vinst per aktie, 
kronor 

neg neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa 659 547 437 218 6 

 Källa: Alligator (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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 Datum: 2 augusti 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Carlsquare (tidigare Jarl 

Securities) 

  

Företagsnamn: Alligator Bioscience AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Mid Cap 

Vd: Per Norlén 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 1 142 MSEK 

Senast: 16 kronor 

Kort om Alligator 

Bioscience: 

Alligator utvecklar antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar. Fokus ligger på terapier 

som avser förbättra immunförsvarets 

respons mot tumörer, så kallad 

immunonkologi. Bolaget har två projekt i 

klinisk fas.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Alligator har genom teknologierna 

ALLIGATOR-GOLD®, FIND® och RUBY™ 

goda förutsättningar att utveckla nya 

innovativa antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar.  

 

Befintlig kassa ger finansiering att ta nya 

läkemedelskandidater till viktiga kliniska 

milstolpar.  

 

Hög affärsaktivitet inom immunonkologi talar 

för intressanta möjligheter att träffa nya avtal 

med större partners. 

  
Risker och 

svagheter: 

Konkurrensen inom immunonkologi är 

betydande och det finns risk att den snabba 

utvecklingen på området kan göra ett eller 

flera av Alligators projekt mindre relevanta.  

 

Förseningar eller kliniska bakslag i viktiga 

projekt kan påverka det bedömda värdet 

avsevärt.  

  

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 13,6 kr 26 kr 39,1 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vi bedömer att det bolaget har en stark kompetens 

inom utveckling av antikroppsbaserade behandlingar. 

Portföljen har utökats i god takt de senaste åren. Ökad 

klinisk aktivitet de kommande åren blir ett viktigt test för 

ledningen. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Bolaget har världens största hälsovårdskoncern som 

störste enskild ägare. Det är emellertid osäkert om 

Janssen avser att kvarstå som långsiktig ägare efter att 

samarbetet kring ADC-1013 har avslutats. Även venture 

capital-fonden Sunstone finns högt på ägarlistan. I övrigt 

består de större ägarna av institutioner och tidiga 

investerare i bolaget. Insynspersoner i ledning och 

styrelse har ett ganska stort ägande vilket vi ser som ett 

gott tecken.    

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 bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget hade en kassa på 358 MSEK per den 30 juni 2019 

(inklusive kortfristiga placeringar). Bolaget planerar att öka 

den kliniska aktiviteten tydligt under 2019 och 2020 vilket 

är kostnadskrävande. Bolaget har tidigare gjort 

bedömningen att kassan, om inga ytterligare större 

intäkter infaller, räcker till och med första kvartalet 2021. Vi 

bedömer att denna tidplan kan komma att påverkas av 

högre kliniska kostnader som en följd av det nyligen 

avslutade samarbetet med Janssen.  

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  

 

Immunonkologi är ett mycket snabbväxande område med 

en betydande marknad. Det finns ett mycket stort antal 

projekt i klinisk utveckling och konkurrentlandskapet är 

föränderligt.  

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  

 

Bolaget har inga produkter på marknaden och liksom i 

bioteknikbranschen överlag är risken för bakslag i den 

kliniska utvecklingen påtaglig. Värderingen är beroende 

av positiva nyheter kring bolagets projekt. Förseningar i 

den kliniska utvecklingen kan få en väsentlig påverkan 

på den finansiella ställningen.       

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 företag 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 framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Antiklimax i samarbete 

Janssen återlämnar ADC-1013 
Alligator meddelar att bolaget mottagit en uppsägning av licensavtalet rörande 

ADC-1013 från partnern Janssen. Därmed återgår de fulla rättigheterna för 

projektet till Alligator. Bakgrunden till uppsägningen är enligt Alligator att Janssen i 

samband med en strategisk översyn valt att prioritera andra projekt. Beskedet är 

en negativ överraskning för oss, i synnerhet i ljuset av de som vi ser det lovande 

resultat från den pågående fas I-studien nyligen presenterades vid den stora 

ASCO-konferensen. Därtill har konkurrenten Apexigen presenterat mycket 

intressanta, om än tidiga, resultat från en studie i bukspottkörtelcancer med 

antikroppen APX005M i kombination med cellgiftsbehandling och en annan 

immunterapi (PD-1-hämmare). APX005M har samma verkningsmekanism som 

ADC-1013 (aktivering av antigenpresenterande immunceller via bindning till CD40-

receptorn) och resultatet förefaller därför tydligt relevanta även för Alligators 

projekt.  

På vissa håll i media antyds att uppsägningen kan bero på att Janssen inte ansåg 

att fas I-resultaten var tillfredställande (Plieth, J., ”Another immuno-oncology 

mechanism threatens to disappoint”, Vantage Daily, 31 juli 2019). Detta med 

avseende på att en av 95 deltagare visade tumörrespons att jämföra med över 

hälften av patienterna i Apexigens studie ovan. Det är dock vanskligt att jämföra 

resultaten då Apexigens studie var en kombinationsstudie samtidigt som Janssens 

fas I-studie utvärderade säkerhet och tolerabilitet för ADC-1013 som monoterapi 

och vi anser därför att det är en något tveksam tolkning av Janssens beslut. Vi ser 

som vi tidigare skrivit om att den viktigaste slutsatsen var tecken på en tydligt 

bättre säkerhet än konkurrerande projekt inom området vilket talar för goda 

möjligheter som en kombinationsbehandling.  
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Cancerbehandlingar under utveckling baserade på immunaktivering via CD-40 som målmolekyl 

 

Källa: EvaluatePharma   

 

Alligator avser fortsätta klinisk utveckling av projektet 

Janssens avhopp är ett åtminstone kortsiktigt omtumlande besked då ADC-1013 

är Alligators längst utvecklade projekt och då samarbetet inneburit ett betydande 

finansiellt stöd (46 MUSD) för Alligators övriga pipeline sedan avtalet med Janssen 

träffades 2015. Fram tills uppsägningen utgjorde avtalet dessutom möjlighet till 

ytterligare milstolpesbetalningar på upp till 649 MUSD. Då inga ytterligare 

betalningar från Janssen längre är aktuella kommer Alligator att behöva en ny 

finansieringskälla på litet sikt.  

Alligators finansiella ställning är samtidigt fortsatt stark, per den 30 juni uppgick 

likvida medel till 358 MSEK. Alligator kommer de närmaste månaderna att göra en 

översyn av projektportföljen men uppger att avsikten är att inom det närmaste året 

starta en fas II-kombinationsstudie med ADC-1013 på egen hand eller tillsammans 

med en partner. Alligator är optimistiska om utsikterna att hitta en ny partner för 

ADC-1013 och i det avseendet är det naturligtvis en fördel att Janssen snart har 

slutfört en omfattande fas I-studie och att projektet sålunda är ganska långt 

framkört.  

Vägen framåt för ADC-1013 är av allt att döma klinisk utveckling i kombination 

med cellgiftsbehandling eller annan immunterapi (Alligator nämner cancervaccin 

som en möjlighet). Att Janssen, som det verkar, inte har identifierat någon 

tillräckligt intressant kombinationsmöjlighet för projektet reser förvisso frågetecken. 

Det kan dock noteras att Janssen onkologiportfölj är fokuserad mot blodcancer 

och prostatacancer och det är möjligt att ADC-1013 inte ansågs passa fullt in i 

dessa prioriteringar. Vi anser att en ”önskepartner” framöver vore ett bolag med en 

framskjuten position inom andra kompletterande angreppsmetoder inom 

immunonkologi (där Janssen, trots sina styrkor i övrigt, inte riktigt befinner sig idag 

förutom i blodcancer). Innan vi vet mer om den framtida strategin för ADC-1013 
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använder vi sammantaget mer konservativa antaganden vilket slår tydligt negativt 

på det bedömda värdet (se nedan). Vi bedömer att det kan ta en viss tid innan fas 

I-studien är slutförd och innan förhandlingar rörande återföringen av projektet kan 

avslutas vilket i sin tur kan påverka tidplanen för nya partnerdiskussioner. Alligator 

har emellertid fokus på att försöka driva denna process snabbt.  

Planenlig utveckling i projektportföljen i övrigt 
Mot bakgrund av det nedslående beskedet från Janssen framstår ATOR-1015 allt 

mer som Alligators flaggskeppsprojekt. En fas I-studie inleddes i början av året och 

i samband med den senaste delårsrapporten i början av juli 2019 uppgavs att 

rekrytering till studien fortlöper väl och att tre dosnivåer hade utvärderats i den 

initiala säkerhetsdelen av studien. Som bekant är syftet med ATOR-1015 att 

utveckla en mer tumörriktad och säkrare form av en antikroppsbehandling riktad 

mot det inom cancerbehandling välkända sjukdomsmålet CTLA-4. Den enda 

godkända anti-CTLA-4-behandlingen på marknaden, Yervoy (ipilimumab) omsatte 

under 2018 cirka 1,3 miljarder USD. 

I början av sommaren meddelades också att Alligator lämnat in en ansökan om att 

starta en fas I-studie med ATOR-1017 under hösten. Liksom ADC-1013 är syftet 

att aktivera immunförsvarets respons mot cancer, dock via en annan målmolekyl 

kallad 4-1BB.  

Värderingsansats 

Mer försiktig syn på ADC-1013 slår tydligt 
Som en följd av uppsägningen från Janssen gör vi en översyn av vår 

värderingsmodell främst med avseende på ADC-1013. Vi har även höjt 

diskonteringsräntan för projektportföljen överlag från 11,8 procent till 12,6 procent. 

Detta efter en höjning av marknadsriskpremien baserat på PwC:s 

Riskpremiestudien 2019. Detta får en negativ effekt på det motiverade värdet vilket 

i viss mån mildras av en högre dollarkurs.  

Vad avser ADC-1013 har vi sänkt antagande om sannolikhet till lansering från 15 

procent till sju procent. Vi har också antagit att ett nytt licensavtal kan träffas efter 

fas II till ett något mindre omfattning än det nu avslutade avtalet med Janssen.  

För mer bakgrund till våra antaganden, se vår initieringsanalys: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-med-aptit-nya-

avtal.  

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-med-aptit-nya-avtal
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-med-aptit-nya-avtal


 

7  
 

 

 

UPPDATERING 

ALLIGATOR BIOSCIENCE 
2 augusti 2019 

Värdering av summan av delarna i Alligator 

            

Projekt Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Värde, MSEK 

Per aktie, 
kronor 

Antagande 

ADC-1013 I 1200 281 3,9 7% chans t. lansering, 15 % royalties, 610 MUSD milst. 

ATOR-1015 I 2100 698 9,8 5 % chans t. lansering, 15 % royalties, 985 MUSD milst. 

ATOR-1017 Preklin. 1200 140 2,0 5 % chans t lansering, 15 % royalties, 610 MUSD milst. 

ALG.APV-
527 

Preklin. 1600 51 0,7 4 % chans t lansering, 50 % ägande, 610 MUSD mils. 

ATOR-1144 Preklin. 2100 184 2,6 2 % chans t lansering, 15 % royalties, 811 MUSD milst. 

Abclon/ 
AC101 

Preklin. 1000 89 1,3 
9 % chans t lansering, 7,5 % royalities. 390 MUSD milst., 35 % 
andel 

Teknologiplattform   191 2,7   

Overhead     -118 -1,6 31 MSEK per år t o m 2023, diskonterat med 12,7procent 

Nettokassa      339 4,7 2019-06-30 

Totalt     1855 26,0 71,4 miljoner aktier 

Källa: Carlsquare 

 

Sammantaget sänks det riskjusterade motiverat värdet med drygt 20 procent till 

cirka 1,9 miljarder SEK (tidigare 2,3), motsvarande 26 kr per aktie (tidigare 32,7). 

Detta främst som en följd av att det motiverade värdet för ADC-1013 sänks med 

cirka 60 procent.  

• I ett optimistiskt scenario (BULL) på 6-9 månaders sikt räknar vi med att 

ett nytt avtal för ADC-1013 kan tecknas redan innan fas II med 

huvudsakliga villkor enligt ovan. Vidare antar vi att lovande interimsdata 

från den pågående fas I-studien med ATOR-1015 kan presenteras och 

räknar med ett högre värde för en framtida möjlig licensaffär (1,2 

miljarder USD). Vi räknar vidare med att en fas I-studie för ATOR-1017 

kan påbörjas. Generellt räknar vi också med en lägre storleksbaserad 

riskpremie och därmed ett lägre avkastningskrav på 11,3 procent. I det 

scenariot ser vi ett motiverat värde på 2,8 miljarder SEK eller 39,1 kr per 

aktie.  

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR), också på 6-9 månaders sikt, uppstår 

oväntade säkerhetsproblem för ATOR-1015 och utvecklingen avslutas. 

Besked kring ADC-1013 drar ut på tiden, liksom starten av kliniska 

studier för ATOR-1017. Vi antar också lägre toppförsäljning och 

använder ett lägre antagande om licensaffär för ATOR-1144 på 610 

MUSD. I det läget ser vi ett motiverat värde på cirka 970 MSEK eller 

13,6 kr per aktie.  

En naturlig följdfråga efter uppsägningen är hur Janssen kommer att hantera sitt 

ägande i Alligator (omkring 8,1 procent). Det förefaller inte osannolikt att detta 

kommer att avvecklas över tid. Det kan skapa ett visst överhäng i aktien, allt annat 

lika.  
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Svag värdeutveckling för liknande bolag 
I grafen nedan har vi jämfört Alligator med ett antal jämförelseobjekt som utvecklar 

antikroppsbaserade cancerbehandlingar. Den visar klinisk fas på x-axeln och 

forskningsvärde (det vill säga börsvärde minus nettokassa) på y-axeln. Vi har 

inkluderat bolag med projekt upp till klinisk fas II.  

Forskningsvärde (börsvärde minus nettokassa) och klinisk fas för ett urval av immunterapibolag/antikroppsteknologi 

 

Källa: Thomson Reuters. I jämförelsegruppen ingår Cantargia, BioInvent, Nordic Nanovector, CytomX, Pieris, Agenus, Aptevo, Zymeworks, Sutro och 

Affimed.  

 

Medianen för de övriga jämförelseobjekten ligger på ett forskningsvärde på cirka 

990 miljoner kronor. Det motsvarar ett börsvärde på 1,3 miljarder kronor eller 

knappt 19 kronor per aktie för Alligator (inräknat en nettokassa om 339 MSEK per 

2019-06-30). Bolagen i jämförelsegruppen har haft en svag utveckling på börserna 

det senaste halvåret och värderingen (median) har sjunkit tydligt sedan vår 

senaste genomgång i februari 2019 då medianen för forskningsvärdet låg på 1,7 

miljarder kronor.  
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

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 godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska 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. 

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. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


