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Med aptit för 

nya avtal     

 

Lovande projekt och ett lukrativt samarbete med Janssen ger 

Alligator ett intressant läge inom den dynamiska marknaden för 

cancerbehandling med immunterapi. Kursen har fallit tydligt sedan 

notering men ökad klinisk aktivitet kan driva en återhämtning.       

Med ett lukrativt samarbetsavtal med Janssen och en framgångsrik 

noteringsemission år 2016 i ryggen har Alligator kunnat ta viktiga steg 

framåt i den prekliniska utvecklingen och breddat portföljen till fem 

namngivna antikroppsprojekt. Det kommande året har bolaget 

förutsättningar att ha fyra projekt i klinisk fas. Det ökar möjligheterna 

till ett intressant nyhetsflöde och även förutsättningarna att träffa nya 

partneravtal. Vi bedömer att bolagets starka finanser ger utrymme att genomföra 

dessa kostnadskrävande aktiviteter. Vi ser goda möjligheter till nya intäkter från 

befintliga och eventuellt tillkommande samarbeten inom de närmaste två åren.   

Bolaget fokuserar på immunonkologi, det kanske mest dynamiska och snabb-

växande området inom läkemedelsutveckling för närvarande. Konkurrensen är 

samtidigt hård. Vi bedömer att Alligator har byggt upp stark kompetens och kapa-

citet för utveckling av exempelvis agonistiska (stimulerande) och bispecifika anti-

kroppar. Det ger ett bra utgångsläge att utveckla innovativa projekt i denna för-

änderliga miljö. Prekliniska resultat pekar på att flera av Alligators kandidater har 

behandlingsrelaterade synergier med befintliga cancerterapier. Därtill är Alligators 

antikroppar generellt utformade för att vara tumörriktade vilket kan minska risken för 

svåra biverkningar.  

Vi inleder bevakning av Alligator med ett riskjusterat motiverat värde på 32,4 kronor 

per aktie. Vår analys indikerar att aktiemarknaden har en försiktig syn på bolagets 

portfölj, vilket kan vara relaterat till att nyhetsflödet kring samarbetet med Janssen 

har varit sparsamt på sistone. Ökad klinisk aktivitet för de interna projekten och 

möjliga uppdateringar/framsteg i Janssensamarbetet kan komma att ge tydligt 

avtryck i värderingen under 2019. Risken för bakslag ska inte underskattas men en 

ganska bred projektportfölj och en stark forskningsplattform ger viss riskspridning.   

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P* 

Nettoomsättning 58 57 27 0 74 

Rörelseresultat -56 -62 -153 -200 -142 

Vinst per aktie, 
kronor 

neg neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa 659 547 437 245 108 

Källa: Alligator (utfall) och Jarl Securities (prognoser).* Riskjusterade intäkter.  
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 Datum: 19 februari 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Alligator Bioscience AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Mid Cap 

Vd: Per Norlén 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 1 692 MSEK 

Senast: 23,7 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, varav ett drivs av samarbets-

partnern Johnson & Johnson.      

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Alligator har genom teknologierna 

ALLIGATOR-GOLD®, FIND® och RUBY™ 

goda förutsättningar att utveckla nya 

antikroppsbaserade cancerbehandlingar. 

Befintliga samarbeten med större partners 

som Johnson & Johnson ger viktig 

validering.  

 

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 

 18,9 kr 32,4 kr 40,2 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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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. 

Ledningen har under 2018 stärkts framför allt inom 

klinisk utveckling och affärsutveckling. 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. 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 436 MSEK per den 31 

december 2018 (inklusive kortfristiga placeringar). Bolaget 

planerar att öka den kliniska aktiviteten tydligt under 2019 

och 2020 vilket är kostnadskrävande. Om inga ytterligare 

intäkter genereras bedömer vi att kassan räcker till första 

kvartalet 2021. Vi ser goda chanser till större ersättningar 

från befintliga och nya samarbeten innan dess.       

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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Om Alligator 
Alligator Bioscience (Alligator eller Bolaget) utvecklar nya antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar baserade på immunonkologi. Fokus ligger på antikroppar som 

har agonistisk (stimulerande) verkan på immunceller, med syfte att aktivera en 

effektiv immunrespons mot tumörer. Genom att på detta sätt trycka på 

immunförsvarets ”gaspedal” finns det en teoretiskt intressant potential att 

komplettera befintliga cancerbehandlingar på marknaden, som så kallade 

checkpointhämmare, som verkar genom att ta bort de dämpande signaler som 

tumörer sänder till immunförsvaret.  

Vi bedömer Alligator står på en stark vetenskaplig och teknologisk grund. 

Utveckling av agonistiska antikroppar är mer utmanande än traditionella 

antikroppar som har en antagonistisk (blockerande) verkan. Därtill fokuseras 

Alligators läkemedelsutveckling allt mer mot bispecifika antikroppar som kan binda 

till flera mål samtidigt. Bispecifika antikroppar har potentiellt stora fördelar jämfört 

med monospecifika antikroppar då de kan göras mer målstyrda mot tumörer och 

även ge upphov till nya biologiska effekter genom närmare interaktioner mellan 

immunceller och receptorer och därmed förstärka immunsignaler.   

Kort om marknaden för immunonkologi 
Immunonkologi är förmodligen det mest dynamiska området inom 

läkemedelsutveckling för cancerbehandling för närvarande. I spetsen finns ovan 

nämnda checkpointhämmare eller ”toleransbrytare”. Den marknaden domineras i 

sin tur av antikroppar som blockerar PD-1-receptorn på T-celler 

(Opdivo/nivolumab och Keytruda/pembrolizumab) alternativt blockerar PD-1-

receptorns ligand (PD-L1) på exempelvis cancerceller (Imfinzi/durvalumab, 

Tecentriq/atezolizumab och Bavencio/avelumab). En annan toleransbrytande 

verkningsmekanism är blockering av CTLA-4-receptorn, som är en kraftfull broms 

mot immunrespons (en godkänd behandling: Yervoy/ipilimumab). Vid sidan av 

checkpointhämmarna finns en godkänd agonistisk bispecifik antikropp 

(Blincyto/blinatumomab) som binder T-celler till B-celler i syfte att behandla vissa 

typer av blodcancer.  
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Utöver antikroppsbaserad immunterapi finns idag även andra immunonkologiska 

behandlingar på marknaden som CAR-T, terapeutiska cancervaccin och 

onkolytiska virus. Dessa behandlingar är dock generellt mer komplicerade att 

framställa och administrera jämfört med antikroppar och används därför ganska 

smalt än så länge.  

Försäljning av immunonkologiska behandlingar baserade på antikroppar 2018 

 

Källa: Bolagsuppgifter.   

 

Vår sammanställning och definition av marknaden för immunonkologiska 

antikroppar pekar på att marknaden var värd 16,9 miljarder USD under 2018. 

Marknaden väntas växa kraftigt, enligt Evaluate Pharma spås enbart försäljningen 

av anti-PD-(L)1 hämmare uppgå till 30 miljarder USD 2022. Bedömningen är alltså 

att dessa behandlingar kommer att utgöra ryggraden i immunonkologiska 

behandlingar under överskådlig framtid. Det påverkar i sin tur i hög grad den 

kliniska strategin för nya projekt under utveckling inom immunonkologi.  

Historien bakom Alligator 
Alligator Bioscience grundades 2001 i Lund. Ursprunget var FIND®-teknologin för 

optimering av antikroppar och andra proteiner som utvecklats under ledning av 

professor Carl Borrebaeck vid institutionen för Immunteknologi vid Lunds 

Universitet. Till en början var verksamheten inriktad på kontraktsforskning. 2008 

togs det strategiska beslutet att satsa på egen läkemedelsutveckling med fokus på 

immunonkologi. 2009 inleddes utvecklingen av antikroppen ADC-1013. Parallellt 

utvecklades ett antikroppsbibliotek (ALLIGATOR-GOLD®) som färdigställdes 

2013. Samma är förvärvades Atlas Therapeutics AB vilket gav tillgång till ett 

projekt inom antikroppsutveckling samägt med sydkoreanska Abclon Inc., samt 

rättigheter till vissa terapeutiska mål.   

Avtal med Janssen en vattendelare 

2015 inleddes en fas I-studie med ADC-1013. Redan kort efter studiestart i augusti 

samma år träffades ett exklusivt licensavtal för projektet med Janssen Biotech 

(dotterbolag till Johnson & Johnson). Avtalet innebar att Janssen övertog all vidare 

utveckling och finansiering av ADC-1013. Alligator erhöll en initial betalning på 35 

MUSD och rättigheter till utveckling- och försäljningsrelaterade milstolpar på 

ytterligare 660 MUSD. Därtill fick Alligator rätt till royalties på framtida försäljning i 

olika nivåer mellan ett högt ensiffrigt procenttal och ett lågt tvåsiffrigt procenttal. 

Mer än hälften av möjliga milstolpsersättningar koppades till utvecklingsrelaterade 

772
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mål innan första försäljning och avtalet är därmed förhållandevis framtungt, till 

fördel för Alligator. Dessutom investerade Johnson & Johnson 10 MUSD i Alligator 

genom en riktad nyemission.  

Avtalet med Janssen innebar att Alligator fick finansiella resurser att satsa på 

utveckling av egna projekt, i första hand ATOR-1015 och ATOR-1016. Med 

Janssenavtalet i ryggen och i syfte att säkerställa klinisk utveckling och intensifiera 

satsning på tidiga projekt genomförde Alligator hösten 2016 en listningsemission 

på 350 MSEK till kurs 32,5 kr. Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm Mid Cap i 

slutet av november 2016.  

Under 2017 erhölls en delmålsbetalning på 50 MSEK efter att Janssen beslutat att 

inleda en kombinationsstudie med ADC-1013 och Janssens egen PD-1-hämmare. 

Alligator träffade ett samarbetsavtal med amerikanska Aptevo Therapeutics för 

vidare utveckling av den bispecifika antikroppen ATOR-1016 (sedermera 

ALG.APV-527). Preklinisk utveckling av den nya kandidaten ATOR-1017 inleddes. 

Under 2018 har prekliniska resultat presenterats på flera konferenser. Prekliniska 

säkerhetsstudier för ATOR-1015 har slutförts framgångsrikt och i december 2018 

fick Alligator godkännande att starta en fas I-studie för projektet. I oktober 2018 

avtäcktes en ny läkemedelskandidat, ATOR-1144.  

Svängig kursutveckling 
Alligator har haft en ganska svag kursutveckling sedan noteringen på 

Stockholmsbörsen november 2016. En möjlig orsak var att det vid noteringen 

fanns ett visst överhäng av investerare som kommit in som ägare i samband med 

förvärvet av Atlas Therapeutics och som inte såg innehavet av Alligator som 

strategiskt.  

Den kliniska utvecklingen av ADC-1013 som bedrivs av partnern Janssen har 

också dragit ut på tiden (Janssens fas I-studie inleddes i oktober 2016) vilket kan 

ha gjort vissa investerare mer försiktiga. En bidragande faktor är att det under 

2018 har gjorts en teknologiöverföring avseende produktionen av kliniskt material 

vilket har förlängt tidslinjen. I gengäld har Janssen aviserat start av en ny studie där 

ADC-1013 ska kombineras med Janssens PD-1-hämmare. Detta utlöste en 

milstolpsbetalning till Alligator under 2017.  

Vad gäller övriga projekt i portföljen har nyhetsflödet varit positivt och under slutet 

av 2018 fick Alligator godkännande att starta en fas I-studie med det lovande 

projektet ATOR-1015.   
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Alligator kursutveckling jämfört med amerikanska immunonkologibolag (CNCR).  

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities. CNCR: Loncar Cancer Immunotherapy ETF. Utveckling är omräknad till SEK.   

 

Ovan har vi jämfört kursutvecklingen för Alligator under det senaste året med 

amerikanska immunonkologibolag (här illustrerat av Loncar Cancer 

Immunotherapy ETF). Sentimentet i sektorn har varit ganska dämpat under det 

senaste året bland annat som följd av att vissa högprofilprojekt, som Nektars 

NKTR-214, har visat blandade kliniska resultat. En annan möjlig orsak är att 

upptaget av nyligen lanserade behandlingar inom immunonkologi, de omsusade 

CAR-T-terapierna, har gått trögare än väntat.  

2019 början på en intensiv period för Alligator 

Fokuserar på möjligt framtidsområde inom immunonkologi 

Vi har spårat några enstaka godkända cancerbehandlingar med agonistisk verkan 

på immunförsvaret. Exempel är interleukin-2 och Amgens blodcancerbehandling 

blinatumomab (varumärke Blincyto). Marknaden är alltså än så länge liten (Blincyto 

sålde exempelvis för 230 MUSD 2018) och därmed fortfarande svårbedömd. En 

orsak till en begränsad användning är att dagens agonistiska behandlingar är 

förknippade med biverkningar kopplade till en stark immunrespons som även 

riskerar att slå mot friska delar i kroppen. Alligators strategi är att utveckla 

tumörriktade terapier för att minska risken för biverkningar. Biverkningsprofilen är 

en nyckelfaktor i synnerhet eftersom immunterapier med agonistisk verkan med 

största sannolikhet behöver kombineras med andra behandlingar för optimal effekt.  

Vid sidan av antikroppar med agonistisk verkan utvecklar Alligator även två 

bispecifika antikroppar (ATOR-105 och ATOR-1144) som är toleransbrytande (det 

vill säga avser att bryta tumörers resistens mot immunförsvaret) via blockering av 

CTLA-4-receptorn på T-celler. Marknaden för CTLA-4-behandlingar är i dagsläget 

värd omkring 1,3 miljarder USD men spås växa då den ledande behandlingen 

ipilimumab nyligen har blivit godkänd för fler indikationer.  
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Viktiga värdedrivare 2019 

• Den troligaste viktigaste möjliga värdedrivaren för Alligatoraktien är om 

och när Janssen kan lämna en uppdatering kring ADC-1013-projektet. 

Alligators partner Janssen har hittills varit ganska tystlåtna om 

utvecklingen. Det torde dock finnas en god chans till ett ökat 

nyhetsflöde framåt sommaren. Alligator bedömer att Janssen kan 

presentera resultat vid den stora cancerkonferensen ASCO i Chicago i 

början av juni 2019.   

• ATOR-1015 har just inlett rekrytering av patienter till kliniska studier 

efter att fas I-studien strax innan årsskiftet fick klartecken från 

myndigheter. Alligator förväntar sig kunna presentera data från studien 

tredje eller fjärde kvartalet 2020. Uppdateringar kring exempelvis 

rekryteringstakt kan bli kursdrivande under 2019. Därtill förväntar vi oss 

nyheter kring hur projekten ATOR-1017 och ALG.APV-527 fortskrider 

mot klinisk fas. Om allt går planenligt kan kliniska studier för åtminstone 

ett av dessa projekt starta redan i år. 

• Den generella utvecklingen inom immunonkologi kommer antagligen 

också att kunna påverka värderingen. En nyckelfråga är i vilken mån 

den ledande klassen av immunterapier, så kallade checkpointhämmare, 

kan kombineras med andra klasser av immunterapi för bättre effekt. En 

viss vägledning kan komma inom kort i form av resultat från en fas III-

studie där Imlygic (en behandling baserad på onkolytiska virus) 

kombineras med Keytruda i malignt melanom.   

Utvecklingen för den redan etablerade CTLA-4-hämmaren Yervoy kan därtill 

påverka bedömningen av utsikterna för projekten ATOR-1015 och ATOR-1144. 

Bristol Myers Squibbs strävan att få Yervoy godkänt även i lungcancer har stött på 

ett åtminstone tillfälligt bakslag (se längre ned i analysen). Samtidigt ser 

försäljningstillväxten för behandlingen ut att ta fart igen, drivet av ett godkännande 

nyligen som behandling av njurcancer (i kombination med PD-1-hämmare).  

Tänkt utveckling för Alligator 

          

Händelse Projekt H1 2019 H2 2019 H1 2020 

Fas I-resultat ADC-1013       

Start fas II ADC-1013       

Fas I ATOR-1015       

Start fas I ATOR-1017       

Start fas I ALG.APV-527       

Proof of principle ATOR-1144       

Milstolpar från Janssen         

Källa: Jarl Securities bedömning. Mörkblått markerar pågående aktivitet/händelse, ljusare blått möjlig framtida händelse   
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Kort om antikroppar 
Antikroppar kallas även immunoglobulin. De är lösliga receptorer som i kroppen 

bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter, även kallade för B-celler. 

De används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande 

ämnen som virus, bakterier eller parasiter. Antikroppens funktion är att binda sig till 

specifika ytmolekyler, antikroppens antigener, på dessa smittämnen och på så sätt 

göra det möjligt för andra vita blodkroppar och komplementproteiner att eliminera 

dem från kroppen. Hela antikroppsmolekylen har formen av ett ”Y” eller en 

”kräftkropp”. När en antikropp binder till ett antigen sker det via ”klykan” som 

därefter genomgår strukturella förändringar vilket i sin tur kan ge olika effekter. 

Antikroppar är intressanta för sjukdomsbehandlingar eftersom de generellt är väl 

tolererade. Samtidigt är de mycket selektiva och därför högst användbara för så 

kallade målstyrda terapier. Det är möjligt att tillverka antikroppar för i stort sett alla 

mål på cellens yta. I många fall verkar de genom att interagera med 

immunsystemet. Flera av världens bäst säljande läkemedlen globalt i värde räknat 

är antikroppsbaserade (exempelvis Humira, Keytruda och Rituximab).   

Alligators forskningsplattform 
Alligators verksamhet bygger på två huvudsakliga plattformar: Ett bibliotek av 

antikroppsfragment kallat ALLIGATOR-GOLD® och en teknologi för optimering av 

antikroppar och andra proteiner genom molekylär evolution kallad FIND® 

(Fragment Induced Diversity).  

ALLIGATOR-GOLD® viktig källa för att generera nya 
projekt 

Biblioteket uppges innehålla mer än 60 miljarder unika antikroppsfragment. Dessa 

fragment motsvaras av de antigenbindande variabla delarna hos antikroppar. 

Fragmenten skiljer sig åt genom variationer i de så kallade hypervariabla 

regionerna på antikroppsytan som gör att varje fragment binder till olika antigen.  

GOLD består av fagpartiklar (virus som infekterar bakterier) som innehåller gener 

som kodar för ett specifikt antikroppssegment. Detta segment uttrycks på 

fagpartikelns yta.  

För att selektera antikroppsfragment blandas fagpartiklar med magnetiska kulor på 

vilka man fäst den målmolekyl (antigen) mot vilken man vill utveckla en antikropp. 

De fagpartiklar som uttrycker antikroppsfragment som binder till antigenet fastnar 

på de magnetiska kulorna och kan därmed sorteras ut. Dessa fagpartiklar 

innehåller dessutom den gen som kodar för antikroppsfragmentet och genen kan 

användas för att skapa ett stort antal kopior. GOLD är ett exempel på så kallad 

fagdisplayteknik. Upphovspersoner bakom denna teknik belönades med 

Nobelpriset i Kemi 2018.  
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GOLD är ett humant syntetiskt antikroppsbibliotek det vill säga byggstenarna 

består av antikroppsfragment från människa som har manipulerats med genteknik 

för att skapa ett stort antal variationer. Ett antikroppsbibliotek som GOLD är dock 

inte unikt. Exempel på bolag med stora bibliotek är tyska Morphosys (HuCal), 

Genentech (Roche), Janssen, AstraZeneca, Regeneron (Velocimab), Shire, 

Adimab och BioInvent (n-CoDeR). GOLD förefaller mest jämförbart med 

Genentechs (Roches) syntetiska bibliotek.  

FIND® - optimeringsverktyg som lagt grunden för Alligator 

FIND är en teknologiplattform för optimering av proteiner som exempelvis 

antikroppar. Antikroppsfragment med olika funktionella varianter tas fram ur GOLD 

och dessa varianter kombineras med hjälp av genteknik. Ytterligare screening och 

gallring görs med fagdisplay varefter förbättrade varianter kan identifieras och 

konverteras till hela antikroppar.  

De metoder som ligger till grund för FIND och GOLD är patenterade eller föremål 

för patentansökan. Patenten för FIND löper ut 2018 till 2026. Patenten för GOLD 

löper ut 2035 under förutsättning att pågående ansökningar beviljas.  

Huvuddelen av projekten i den befintliga portföljen har utvecklats från dessa 

plattformar. Antikroppen bakom ADC-1013 upptäcktes tidigare men har 

optimerats med hjälp av FIND-teknologin.  

RUBY™ger stärkt kapacitet inom bispecifika format 

I januari 2019 meddelade Alligator att bolaget utvecklat ett nytt koncept för att 

framställa bispecifika antikroppar kallat RUBY™ och patentsökt detta. Det beskrivs 

som en tydlig förstärkning till den befintliga teknologiplattformen som ger möjlighet 

att generera bispecifika molekyler från i princip vilka två monoklonala antikroppar 

som helst. Det är visserligen tidigt att göra en oberoende bedömning av denna 

teknologi. RUBY™ torde emellertid öka möjligheterna att generera nya intressanta 

projekt i egen regi och därmed förkorta utvecklingstider. Behovet av att ta in extern 

kompetens kan minska tydligt och i förlängningen möjliggöra att Alligator kan 

behålla en större del av värdet av nya projekt för egen del. Mer specifikt har nu 

Alligator möjlighet att på egen hand utveckla tetravalenta bispecifika antikroppar. 

Exempel på ett sådant format är ALG.APV-527 som Alligator utvecklar tillsammans 

med Aptevo Therapeutics. Med RUBY™ så har Alligator nu denna typ av 

kompetens själva. 

Projektportfölj som växer  
Alligator har två antikroppsprojekt i klinisk fas, ADC-1013 och ATOR-1015. Som 

nämnts ovan drivs det längt framskridna projektet ADC-1013 av partnern Janssen 

Biotech. ATOR-1017 är i sen preklinisk fas med målsättning att inleda kliniska 

studier i mitten av 2019. ALG.APV-527 (”527”) utvecklas i ett joint venture med 

amerikanska Aptevo Therapeutics. I oktober 2018 offentliggjordes att ett nytt 

prekliniskt projekt tagits fram, ATOR-1144.  
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Alligators projektportfölj  

 

Källa: Alligator.    

 

Alligators antikroppar riktar sig mot en eller flera av tre huvudtyper av 

målmolekyler: (i) Så kallade co-stimulerande receptorer för att aktivera 

immuncellers respons mot tumörer. (ii) blockering av checkpointhämmaren CTLA-

4 för att ta bort en viktig broms mot immunrespons (iii) tumörassocierade antigen 

för att göra behandlingen tydligt tumörriktad.   

ADC-1013 grundplåten i det nya Alligator 
ADC-1013 är det första kliniska projektet från Alligator. Projektet licensierades ut 

till Johnson & Johnsons dotterbolag Janssen Biotech i augusti 2015. Janssen tog 

då över allt ansvar och alla kostnader för den vidare kliniska utvecklingen. För 

närvarande pågår fas I studier (se nedan).  

ADC-1013 är en agonistisk antikropp mot CD40 som är en receptor på 

immunsystemets antigenpresenterande celler, som dendritceller. Genom att binda 

till CD40 aktiveras antigenpresenterande celler och rekryterar T-celler som blir 

cytotoxiska och kan attackera mål som innehåller antigen. CD40 förekommer på 

ytan på en del tumörceller och Alligators hypotes är att ADC-1013 kan binda till 

dessa tumörceller och få det icke-specifika immunförsvaret att angripa tumörerna 

via så kallad ADCC (Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity) som en 

sekundär mekanism.  

Immunterapi behöver både stimulera immunrespons och 
hämma tumörers motståndskraft 

Syftet är att alltså att aktivera immunförsvaret mot cancer. Hur bekämpar 

immunförsvaret cancer? Det kan illustreras med den så kallade cancerimmunitets-

cykeln i figuren nedan. Den består av ett antal steg som måste uppfyllas för att 

åstadkomma en effektiv tumöravdödande respons från 
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immunförsvaret. I ett första steg handlar det om att döda enstaka cancerceller som 

i dödsprocessen släpper ut ämnen, antigener, som är specifika just för dessa celler 

och som kan kännas igen av immunförsvaret. Dessa antigener måste sen tas upp 

av en typ av immunceller, så kallade dendritiska celler. För att dessa ska mogna 

krävs samtidiga inflammatoriska signaler som stimulerar immunitet, till exempel 

proinflammatoriska cytokiner. De mogna dendritiska cellerna kan därefter vandra 

till lymfkörtlarna och presentera dessa antigen för T-mördarceller. Dessa aktiveras 

att svara på de tumörspecifika antigenen och blir cytotoxiska T-lymfocyter (CTL). 

CTL:erna vandrar via blodet och känner med receptorer igen och infiltrerar 

tumörer som bär på antigenen. Cancercellerna dör och nya tumörantigen frisätts 

varpå cykeln förstärks. 

I cancerpatienter fungerar inte denna cykel tillfredsställande vilket kan bero på ett 

flertal faktorer. En möjlig orsak är att tumörantigen inte upptäcks alternativt upplevs 

som kroppsegna av immunförsvaret. T-cellerna kan även misslyckas att nå fram till 

tumören. Därtill kan T-cellernas respons stoppas av den immunhämmande miljön i 

tumörområdet (Chen, S. et al ”Oncology meets Immunology”, Immunity 39, 2013).  

Cancerimmunitetscykeln 

 

Källa: Roches broschyr ”Immunterapi vid cancer 2017”.  
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Kombinationsterapier kan vara en framkomlig väg 

De hittills mest framgångsrika immunterapierna för cancerbehandling, de så 

kallade checkpointhämmarna, har inriktat sig på de senare faserna av denna cykel, 

att bryta tumörens tolerans mot T-celler. Cancerimmunaktiverare som exempelvis 

ADC-1013 syftar till att verka i den tidiga fasen, att aktivera immunförsvaret och 

underlätta rekryteringen av immunceller. 

Möjligheten att aktivera immunförsvaret mot cancer och samtidigt reducera 

tumörens försvarsmöjligheter talar för att kombinera agonister med 

checkpointhämmare. Ytterligare kombinationer med kemoterapi – för att frisätta 

tumörantigen – är också teoretiskt tilltalande. Kombinationsterapier måste 

samtidigt vägas mot toxicitet.CD40-agonism har i externa studier i vissa fall 

medfört cytokinfrisättningssyndrom (som uttrycks i frossa, feber, stelhet och i svåra 

fall andnöd). Därtill finns en teoretisk risk för ökad koagulering och embolism då 

CD40 finns uttryckt på blodplättar och på blodkärlens ytor.  

ADC-1013 har visat lovande prekliniska tecken 

I prekliniska studier har ADC-1013 visat en starkt hämmande effekt på tumörtillväxt 

i en modell för blåscancer (med möss som uttrycker den mänskliga CD40-

receptorn) och därtill visat tecken på att ge upphov till tumörspecifik immunitet. 

Vidare tyder prekliniska data (presenterade på konferensen PEGS i maj 2017) på 

en tydlig synergistisk effekt vad gäller att motverka tumörtillväxt och förlänga 

överlevnad vid samtidig behandling med PD-1-antikroppar (i en modell för 

blåscancer, se nedan). Detta ger tydligt stöd åt kombinationsmöjligheter.  

ADC-1013 plus anti-PD-1-behandling visar tydliga synergier avseende tumörhämning och överlevnad i preklinisk modell 

för blåscancer  

 

Källa: Alligator Bioscience  
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Kliniska resultat från Alligators fas I-studie 

Alligator har genomfört en fas I-studie i patienter med spridd cancer där ADC-1013 

både injicerats direkt i tumören och administrerats intravenöst. Resultaten som 

presenterades i november 2017 visade att 23 patienter hade behandlats och att 

behandlingen var väl tolererad med generellt milda och övergående biverkningar. 

Två patienter fick dosbegränsande biverkningar vid injektion i levern vid nivån 400 

µg/kg. Ingen maximalt tolererbar dos kunde fastställas i studien. En patient som 

fick intratumoral administrering upplevde cytokinfrisättningssyndrom men kunde 

återuppta behandling. Inga allvarliga biverkningar observerades i gruppen som fick 

intravenös administrering (doser upp till 75 µg/kg). Biomarkörer tydde på 

signifikant ökning av aktiverade B-celler vilket ger stöd åt biologisk effekt. Två 

patienter uppvisade stabil sjukdom varav ett fall under minst tolv månader. 

Resultaten ger stöd åt att ADC-1013 är väl tolererad vid intravenös administrering. 

Det går inte att dra några slutsatser kring effekt från dessa tidiga resultat vilket inte 

heller var målsättningen med studien. 

Resultat från Janssen i början av sommaren? 

Janssen driver för närvarande en större fas I-studie med ADC-1013 (som benämns 

JNJ-64457107) med upp till 114 patienter som får intravenös administrering. I maj 

2018 uppgavs att 80 patienter rekryterats. Janssens studie är uppdelad i två delar, 

en doseskaleringsstudie och därefter en dosexpansionsdel är behandlingen 

kommer att utvärderas i patienter med icke-småcellig lungcancer, pankreascancer 

och melanom utifrån rekommenderad dos som fastställs i den första delen. 

Janssen har även för avsikt att starta en studie där ADC-1013 utvärderas i 

kombination med en annan immunonkologisk behandling, exempelvis Janssens 

egen PD-1-hämmare. Detta kan troligen ske tidigast efter att rekommenderad dos 

valts i doseskaleringsstudien. Alligator bedömer att Janssen troligen kommer att 

presentera initiala resultat från studien vid cancerkonferensen ASCO i början av 

juni 2019. Det faktum att vi inte hört något från Janssen ännu kan åtminstone tyda 

på att inga allvarliga säkerhetsproblem hittills har uppdagats (eftersom det är en 

öppen studie). Vi bör också ha i åtanke att Janssen inte har samma incitament 

som mindre bioteknikbolag att informera om och marknadsföra projekt i tidig fas.  

Då projektet har stor betydelse för synen på Alligator liksom bolagets 

finansieringsmöjligheter är det möjligen inte förvånande att aktiemarknaden otåligt 

inväntar kommunikation om Janssens studie. Vi har inte spårat några tecken på att 

projektet prioriterats ned. ADC-1013 ser på pappret ut att komplettera Janssens 

portfölj av immunonkologiska projekt väl.  

Flera konkurrentprojekt i klinisk utveckling 

Det finns ett antal CD40-agonister i tidig klinisk fas. Området har dragit till sig 

intresse från större bolag som Roche, Abbvie, Seattle Genetics och Genmab. Det 

längst utvecklade aktiva projektet är APX005M som utvecklas av amerikanska 

Apexigen. Apexigen bedriver ett flertal studier bland annat med APX005M i 

kombination med checkpointhämmare vilket är intressant mot bakgrund av 

Janssens planer för ADC-1013. I en fas I-studie (30 patienter) som monoterapi var 

APX005 väl tolererad med dosbegränsande toxicitet vid 600 µg/kg och visade en 

dosberoende aktivering av antigenpresenterande celler. Fem patienter uppgavs 

visa ”förlängd” stabil sjukdom. Apexigen har även presenterat tidiga resultat från 

en kombinationsstudie med Keytruda i melanom där inga allvarliga biverkningar 
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rapporterats, Det är en liten studie (36 patienter) men slutförande och rapport från 

denna studie bör ge intressant vägledning även för ADC-1013-projektet.  

 

Översikt konkurrentprojekt till ADC-1013 

                

Projekt APX-005M SEA-CD40 Selicrelumab CDX-1140 Chi Lob 7/4 ABBV-428 
Duobody-CD40x 

41BB 

Indikation Solida tumörer 
Solida tumörer, 

lymfom 
Solida tumörer Solida tumörer 

Solida 
tumörer 

Solida 
tumörer 

Solida tumörer 

Bolag Apexigen Seattle Genetics Roche Celldex BioNTech Abbvie Genmab/BioNTech 

Fas I/II I I I I I Prekl.  

Format IgG1 
icke-fukolyserad 

IgG1 
IgG2 IgG2 

Chimär 

IgG1 
Bispecifik Bispecifik 

Effekt 
5/30 pt stabil 

sjukdom 

Sjukdomskontroll 

32% 
2/54 pt respons Endast tidiga resultat Inga resultat 

Inga 

resultat 
Inga resultat 

Biverkningar Väl tolererad 
Främst 

infusionrelaterade 

Väl tolererad 

(subkutan) 
Endast tidiga resultat Inga resultat 

Inga 

resultat 
Inga resultat 

Kombination 
checkpointhämmare? 

Studier pågår Studier pågår Avslutad? Nej Nej 
Studier 
pågår? 

Nej 

Kombination övriga? Studier pågår Nej Studier pågår Nej Nej Nej Nej 

Källa: Bolagsuppgifter  

 

Det är svårt att jämföra studier i tidig klinisk utveckling. Tydligast tecken på effekt 

verkar Seattles SEA-CD40 ha uppvisat. Dock verkar detta projekt samtidigt ha 

större problem med biverkningar. Det kan noteras att det finns två tidiga projekt 

med bispecifika antikroppar (drivs av Abbvie respektive Genmab/BioNTech). 

Status för Roches projekt Selicrelumab är i dagsläget osäker då bolaget verkar ha 

stoppat den kliniska utvecklingen avseende kombination med PD-L1-hämmare.  

Generellt sett utförs fas I-studier i svårt sjuka och svårbehandlade patienter och 

har som främsta syfte att utvärdera säkerhet vilket sammantaget gör det svårt att 

bedöma effekt. En utmaning i den kliniska utvecklingen av immunterapier är att det 

kan vara svårt att tidigt se radiologiska tecken på effekt då tumörer tenderar att se 

större ut när immunrespons aktiveras.  

Cancerbehandling mot validerat mål 
Nyligen har Alligator meddelat att bolaget fått myndighetsgodkännande att starta 

en fas I doseskaleringsstudie med ATOR-1015, en bispecifik antikropp riktad mot 

målen CTLA-4 och OX-40 (se nedan). Alligator är först i världen med denna 

verkningsmekanism (det finns dock andra bispecifika antikroppar under utveckling 

där CTLA-4 ingår som ett mål). Rekrytering av patienter har inletts och studien 

väntas omfatta upp till 53 patienter.  

ATOR-1015 lättar på immunförsvarets broms 

CTLA-4 är ett kliniskt validerat och vedertaget mål för immunonkologiska 

behandlingar och upptäckten av detta mål har lett till utvecklingen av läkemedlet 

ipilimumab (Yervoy) och även belönats med Nobelpriset i Medicin 2018. CTLA-4 

dämpar immunförsvaret vilket i en annars frisk person är en fullt normal mekanism 

för att reglera en immunrespons. För cancerdrabbade kan denna mekanism 

emellertid få dystra konsekvenser i och med att tumörceller förvärvar förmågan att 
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utnyttja signalering via CTLA-4 för att försvara sig mot attacker från immunceller. 

Genom att med antikroppsbehandling blockera CTLA-4 kan tumörens 

försvarsmekanismer försvagas.  

Genom att fusionera en agonistisk OX40-antikropp med fragment som binder till 

CTLA-4 har Alligator tagit fram ATOR-1015 som blir målstyrd mot två mål 

samtidigt, båda med stor betydelse för immuncellernas respons mot tumörer.  

OX40-receptorn uttrycks på effektor-T-celler som blivit aktiverade av antigen 

och/eller inflammatoriska signaler. Genom att binda till denna receptor startas en 

mekanism som främjar T-cellernas överlevnad och expansion.  

ATOR-1015 s utformning och verkningsmekanism 

 

Källa: Alligator  

 

ATOR-1015 har också en avdödande effekt genom att Fc-delen i antikroppen 

(”skaftet”) signalerar till det icke-specifika immunförsvaret att bryta ned det antigen 

som ATOR-1015 binder till (en så kallad ADCC-mekanism). Eftersom så kallade 

regulatoriska T-celler uttrycker såväl OX40 och CTLA-4 drabbas de i högre grad. 

Regulatoriska T-celler har en immundämpande roll vilket vid cancerbehandling är 

ett hinder för att kunna bekämpa tumörer. Genom att reducera andelen 

regulatoriska T-celler kan deras immundämpande påverkan minskas.  

De egenskaper som uppnås är att; 

• ATOR-1015 lokaliseras i första hand till tumörer eftersom det är i 

tumörer som OX40 och CTLA-4 samtidigt uttrycks i hög grad.  

• Den bispecifika antikroppen kan genom ADCC ta bort regulatoriska T-

celler i tumörområdet med hög specificitet 

• Effektor-T-celler aktiveras i tumörområdet genom OX40-signalering.  
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• Förutsättningar för immunrespons förbättras genom att relationen 

mellan effektor-T-celler och regulatoriska T-celler stiger.   

Prekliniska resultat ger stöd åt dessa biologiska effekter. I en modell för blåscancer 

visade ATOR-1015 en kraftig minskning av tumörtillväxt och en starkt förbättrad 

överlevnad. Möss som överlevde den första behandlingen fick därefter förnyad 

injektion av samma tumörer och fick därefter ingen tumörtillväxt. Detta tyder starkt 

på att mössen utvecklade tumörspecifik immunitet, det vill säga behandlingen gav 

upphov till ett immunologiskt minne.  

ATOR-1015 minskar tumörtillväxt (A), förbättrar överlevnad (B) och ger immunologiskt minne (C) i preklinisk modell för 

blåscancer 

 

Källa: Månsson Kvarnhammar, A., et al. ”CTLA-4 x OX40 bispecific antibody ATOR-1015 induces anti-tumor effects through tumor-directed immune 

activation”, Poster SITC 9 November 2018.  

 

 CTLA-4 ett etablerat mål, men med utmaningar… 

Anti-CTLA-4-behandlingen ipilimumab innebar ett betydande genombrott inom 

immunterapi då den öppnade nya möjligheter för behandling av patienter med 

avancerad malignt melanom. Dock finns det utmaningar för denna klass, som 

Alligator avser att adressera med ATOR-1015 : 
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• En relativt liten andel svarar på dagens behandlingar. Ipilimumab ger en 

objektiv respons på upp till 19 procent i patienter med avancerat 

melanom. Det försvårar konkurrensläget för CTLA-4-klassen gentemot 

anti-PD-1-terapier, åtminstone som monoterapi.  

• I kliniska studier har behandling med ipilimumab medfört biverkningar av 

grad 3 eller över i omkring en fjärdedel av fallen (dos 3 mg/kg), vilket 

visar att en stor andel tvingas avbryta behandlingen (Seidel, J., et 

al,”Anti-PD-1 and Anti-CTLA-4 Therapies in Cancer: Mechanisms of 

Action, efficacy, and Limitations”, Frontiers in Oncology, 2018). Andelen 

biverkningar med PD-(L)1-hämmare är klart lägre. En hypotes är att PD-

1 är betydligt mer specifik än CTLA-4. PD-1 tycks vara en mekanism 

som hanterar redan aktiverade T-celler medan blockering av CTLA-4 

medverkar till aktivering av T-celler mer generellt. Detta medför bland 

annat att icke önskvärd systemisk påverkan blir större med anti-CTLA-

4-behandlingar.  

…som ATOR-1015 är utformad för att adressera 

Förutsättningarna för ATOR-1015 att visa högre effekt bygger på en potentiell 

synergistisk effekt mellan samtidig aktivering av T-celler via OX40 och försvagning 

av tumörers försvarsmekanism genom blockering av CTLA-4. Även de som inte 

svarar på CTLA-4-blockering kan också gynnas av OX40-behandlingen (en 

variabilitetseffekt). Därtill kan den systemiska påverkan bli mindre jämfört med 

ipilimumab, då bispecifiteten talar för att ATOR 1015 söker sig främst till tumörer, 

vilket i sin tur bör minska risken för biverkningar. Alligators prekliniska resultat är 

lovande men återstår att bekräfta i studier i människa.  

Det finns i dagsläget inga godkända terapier på marknaden som är riktade mot 

OX40. Stora spelare som Astra Zeneca, GSK, BMS och Pfizer har projekt under 

utveckling men ännu har inga övertygande resultat rapporterats. Dessa är dock 

monospecifika antikroppar och Alligators hypotes är att målet blir mer kliniskt 

relevant i ett bispecifikt format enligt resonemanget ovan.  
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Preklinisk portfölj 
Vid sidan av ADC-1013 och ATOR-1015 har Alligator tre prekliniska projekt i 

portföljen, ATOR-1017, ALG.APV-527 (”527”) och ATOR-1144. 

Översikt preklinisk portfölj 

        

Projekt ATOR-1017 ALG.APV-527 ATOR-1144 

Indikation Solida tumörer Solida tumörer Solida tumörer 

Fas Preklinisk Preklinisk Preklinisk 

Format IgG4 Bispecifik Bispecifik 

Mål 4-1BB 4-1BB och 5T4 GITR och CTLA-4 

Utmaning Biverkningar Biverkningar Biverkningar 

Lösning Beroende av korsbindning Bispecifitet (tumörantigen) Bispecifitet 

Prekliniska resultat Påvisat beroende av korsbindning Tumörhämmande effekt Nej 

Källa: Alligator, Jarl Securities  

 

ATOR-1017 vill trampa på gasen utan att flöda motorn 

För ATOR-1017 pågår prekliniska toxicitetsstudier. Under förutsättning att dessa 

kan påvisa att behandlingen är väl tolererad är planen att starta kliniska studier i 

mitten av 2019. ATOR-1017 är riktad mot receptorn 4-1BB som uttrycks på 

aktiverade T-celler. Syftet är att stärka immunresponsen. 4-1BB anses som ett 

potent mål och har undersökts i kliniska studier av bland andra Bristol Myers 

Squibb (projekt urelumab). En utmaning med klassen är biverkningar. ATOR-1017 

skiljer sig från konkurrenterna i denna klass genom att de antigenbindande delarna 

binder till andra delar av 4-1BB receptorn och även då den genom Fc-delen är 

tydligt beroende av korsbindning med makrofager (immunceller tillhörande det 

icke-specifika immunförsvaret). Hypotesen är att denna korsbindning gör att 

responsen koncentreras till tumörer där samtidigt närvaro av T-celler och 

makrofager är mer vanligt än i övriga kroppen. Detta skulle i sin tur kunna tala för 

mindre risk för systemiska biverkningar än för exempelvis urelumab.  

ALG.APV-527 tydligt tumörriktad 

527 utvecklas tillsammans med amerikanska Aptevo Therapeutics.  Samarbetet 

innebär att bolagen delar lika på kostnader och intäkter. De bindande delarna har 

tagits fram av Alligator medan själva skaftet är utvecklat och optimerat av Aptevo i 

syfte att minimera interaktion med andra immunceller och därmed undvika 

systemisk påverkan. Målet är att inleda kliniska studier under 2019. Liksom ATOR-

1017 binder 527 till 4-1BB-receptorer på T-celler i syfte att aktivera 

immunförsvaret. Genom denna verkningsmekanism aktiveras såväl T-celler som 

det icke-specifika immunförsvarets ”mördarceller”, så kallade NK-celler. 

Antikroppen är bispecifik och binder även till ett protein kallat 5T4 som återfinns på 

ett stort antal tumörtyper. Det stödjer en tumörriktad verkan.  
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Alligator har vid konferenser visat prekliniska resultat som demonstrerar att 

aktivering via 4-1BB kräver närvaro av 5T4. I en modell för kolorektalcancer gav 

behandling med 527 en statistiskt signifikant tumörhämmande effekt.  

En jämförelse med ATOR-1017 ligger nära till hands. Inget av programmen har 

ännu utvärderats i människa men verkningsmekanismen talar för att 527 kan ha 

mildare biverkningar än ATOR-1017 och andra monospecifika antikroppar mot 4-

1BB. Detta då 527 är riktad mot ett tumörassocierat antigen, dvs 5T4. 

ALG.APV-527 verkningsmekanism 

 

Källa: Alligator Bioscience  

 

Ytterligare en checkpointhämmare till portföljen 

I slutet av oktober 2018 meddelade Alligator att bolaget valt ut och inlett preklinisk 

utveckling av en ny läkemedelskandidat kallad ATOR-1144. Det är en bispecifik 

antikropp som binder till den immunhämmande receptorn CTLA-4 och den ko-

stimulerande receptorn GITR.  

Det är således det andra projektet efter ATOR-1015 som riktas mot att bryta 

tumörers tolerans mot immunrespons genom blockering av CTLA-4. GITR är 

liksom OX40 en del av TNF-superreceptorfamiljen. Verkningsmekanismen hos 

ATOR-1144 påminner till stora delar om ATOR-1015 då avdödning av 

regulatoriska T-celler i tumörens mikromiljö är en avgörande komponent.  

Prognoser 
Våra prognoser är baserade på antagandet att den mest framkomliga vägen för 

Alligators projekt är som kombinationsterapi med checkpointhämmare. 

Checkpointhämmare har en stark position inom exempelvis melanom och 

lungcancer och är troligen på väg mot en liknande utveckling i njurcancer. 

Bröstcancer är en utmaning för immunterapi generellt även om Roche har gjort 

tydliga framsteg med Tecentriq.  

ATOR-1015 och ATOR-1144 har blockering av CTLA-4 som sin viktigaste 

mekanism och för dessa projekt har vi försökt bedöma utsikterna för denna 

verkningsmekanism specifikt.  
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Rusch för att hitta nya kombinationer inom 
immunonkologi 
I dagsläget finns det sex godkända anti-PD-1 eller anti-PD-L1 antikroppar på 

marknaden. Antalet kliniska prövningar som undersöker dessa målstrukturer har 

ökat dramatiskt, från en år 2006 till 2 250 (per september 2018). Av dessa utgör 1 

716 kombinationsbehandlingar med andra cancerterapier (källa Tang J., et al, 

”The clinical trial landscape for PD1/PDL1 immune checkpoint inhibitors, Nature 

Reviews Drug Discovery, 2018). 

Endast två kombinationsbehandlingar är godkända i dagsläget, nivolumab 

(Opdivo) plus ipilimumab (Yervoy) samt pembrolizumab (Keytruda) plus 

kemoterapi. Av ovan nämnda studier med kombinationsbehandlingar utgör 339 

kombinationer med anti-CTLA-4 antikroppar och 283 kombinationer med 

kemoterapi. Konkurrensen om att rekrytera patienter till dessa kliniska studier är 

betydande, enbart de studier som startade 2017 behövde rekrytera över 100 000 

cancerpatienter totalt. 

Den potentiellt hårda konkurrensen gör att det i det här läget är svårt att få en god 

överblick över vilka kombinationer som kommer att stå som vinnare när dammet 

väl lagt sig. Fördelen är att de betydande resurser som läggs ned kommer att 

generera resultat som kan ge värdefull vägledning för bolag i tidig utvecklingsfas, 

som exempelvis Alligator.  

Flera faktorer kan påverka prissättning 
Immunterapier har hög prissättning. Checkpointhämmare har ett listpris på 

omkring 13 000 USD per månad i USA. Normalt sett skiljer sig listpriset ganska 

mycket från de nettointäkter som läkemedelsbolagen erhåller främst till följd av 

rabatter som förhandlas med försäkringsbolag via så kallade Pharmacy Benefit 

Managers. Enligt studier kan ”rabatten” uppgå till omkring 40 procent.  

Vi bedömer att Alligators behandlingar mest sannolikt är aktuellt som 

kombinationsbehandling med checkpointhämmare vilket troligen i viss mån 

begränsar möjligheterna till hög prissättning. Vi har sammantaget antagit ett 

nettopris på 77 000 USD per årsbehandling i USA och hälften i övriga världen.  

Det går möjligen att argumentera för att en bispecifik antikropp kan betinga ett 

högre pris. Än så länge finns det ganska få antikroppsbehandlingar av detta format 

på marknaden. Amgens cancerbehandling Blincyto (blinatumomab) uppges ha en 

kostnad (listpris) motsvarande 173 000 per år, således högre än 

checkpointhämmarna. Till syvende och sidst lär prissättning avgöras av effekts- 

och säkerhetsresultat.  

Sammantaget har vi antagit en global snittersättning (netto) på 51 500 USD per 

patient och år för de monospecifika antikropparna ADC-1013 och ATOR-1017. För 

de övriga bispecifika projekten har vi antagit en viss premie utöver det och antar 

en ersättning (netto) per behandling på 57 000 USD per patient och år.  
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Stark position för checkpointhämmare i malignt melanom 

Malignt melanom var en tidig pionjärmarknad för immunterapi och 

checkpointhämmare har en stark ställning, i synnerhet i långt framskriden sjukdom 

Nyligen har terapier även blivit godkända som adjuvant behandling efter kirurgi 

vilket stärker positionerna ytterligare. Läkemedelsmarknaden för malignt melanom 

är något svåruppskattad då flera ledande terapier som Opdivo och Keytruda även 

används inom andra indikationer. Global Data uppskattade marknaden till 3,3 Mdr 

USD år 2016. 

Urval läkemedel inom malignt melanom, försäljning 2017 

 

Källa: Bolagsuppgifter 

 

Enligt IQVIA fick 15 procent av melanompatienter i USA två eller fler 

checkpointhämmare under 2017. Baserad på incidens motsvarar det knappt 14 

000 patienter. Upptaget av checkpointhämmare är lägre i övriga världen men om 

vi antar tio procent för USA, EU och Japan totalt motsvarar det 27 000 patienter. 

Vi bedömer att detta bör vara målpopulationen för Alligators projekt i malignt 

melanom (vi inkluderar här ADC-1013, ATOR-1015 och ATOR-1044). 

Konkurrensen från befintliga och potentiella nya behandlingar är tuff, men vi 

bedömer att en säkrare typ av CTLA-4-hämmare än Yervoy torde ha starka 

förutsättningar att ta mark från denna behandling. Antar vi att en 50-procentig 

andel av en målpopulation enligt ovan bedömer vi att det kan motsvara en 

toppförsäljning på mellan 800 och 900 MUSD för ATOR-1015 eller ATOR-1144. Vi 

gör dock en mer konservativ bedömning för ADC-1013 i melanom i det här läget.  

Checkpointhämmare tar ledartröjan även i njurcancer? 

Njurcancer är en intressant marknad eftersom kombinationen ipilimumab och 

nivolumab nyligen godkänts som första linjens behandling. Detta efter kliniska 

studier som visat bättre överlevnad än dagens standardbehandling 

tyrosinkinashämmare (TK-hämmare). Fas III-studier (Keynote-426) pågår även 

med checkpointhämmaren Keytruda i kombination med TK-hämmaren axitinib som 

jämförs med standarbehandlingen sunitinib. Nyligen presenterade toplineresultat 

visade på en signifikant förbättring i vad gäller primära effektparametrar oberoende 

av PD-L1-uttryck. Det gör att Keytruda möjligen kan ta ett stadigt grepp även om 

denna marknad, till viss del på bekostnad av utsikterna för Opdivo/Yervoy.  
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Marknaden för standardbehandlingen TK-hämmare i njurcancer uppgår till cirka 

23 000 årsbehandlingar i USA (Källa: Exelixis). Omräknat till EU, USA och Japan 

totalt skulle det motsvara cirka 69 000 behandlade patienter per år. Om vi antar att 

checkpointhämmare kan ta två tredjedelar av denna marknad och ATOR-1015 

eller ATOR-1144 i sin tur kan ingå i en fjärdedel av dessa kombinationer, bedömer 

vi att det kan motsvara cirka 650 MUSD i toppförsäljning. Vi räknar även med 

njurcancer för vår bedömning av 4-1BB-projekten men antar en lägre penetration i 

detta tidiga läge.  

Keytrudas framgångar höjer ribban i lungcancer  

Inom lungcancer finns den stora potentialen inom spridd icke-småcellig lungcancer 

utan behandlingsbara mutationer. Detta är ett område som de närmaste åren 

troligen kommer att domineras av PD-1-hämmaren pembrolizumab (Keytruda) som 

monoterapi eller i kombination med cellgiftsbehandling efter att behandlingen visat 

övertygande resultat i kliniska studier. Vi tror därför att exempelvis ADC-1013 i 

första hand kan bli aktuellt i en andra linjens behandling för de patienter vars 

sjukdom fortskridit trots behandling med pembrolizumab. Det är vanskligt att 

bedöma hur stor denna patientgrupp är, men vi gör ett grovt antagande att 25 

procent får andra linjens behandling baserat på data om respons och överlevnad i 

kliniska studier. Vi uppskattar att det i så fall skulle motsvara en målpopulation på 

ungefär sex procent av icke-småcellig lungcancer. Om vi räknar med en 

penetration på 25 procent för ADC-1013 i denna grupp ger det en toppförsäljning 

om cirka 500 MUSD. 

I ett optimistiskt scenario kan ADC-1013, om resultat i framtida kliniska studier blir 

övertygande, etableras som första linjens behandling i kombination med 

pembrolizumab. Vi beräknar att det motsvarar en tre till fyra gånger större 

marknad, sett till antal patienter. Konkurrensen torde dessutom vara mindre 

åtminstone sett ifrån situationen i dagsläget.  

 

Marknad för behandling av icke småcellig lungcancer 2024P (miljarder USD) 

 

Källa: Nature, Decision Resources 2016 
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Yervoy utvärderas alltjämt i lungcancer 

Även i lungcancer utvärderas ipilimumab och nivolumab som möjlig behandling i 

första linjen. Baserat på resultat från fas III-studien CheckMate-227 där 

behandlingen jämfördes med kemoterapi ansökte BMS under hösten 2018 om 

marknadsgodkännande för patienter med hög mutationsbörda (” tumor mutational 

burden” (TMB)). Resultaten som publicerades i april 2018 visade förbättrad 

progressionsfri överlevnad i denna grupp. Det finns ännu inga data kring 

överlevnad. I januari 2019 meddelade BMS att man dragit tillbaka ansökan efter 

diskussioner med FDA. En anledning tycks vara att FDA vill ha mer data för att 

kunna bedöma skillnaden i effekt på patienter med hög TMB jämfört med PD-L1-

positiva patienter. BMS bedömer att dessa data inte kommer att vara tillgängliga i 

tillräckligt god tid inför det så kallade PDUFA-mötet som ska pröva ansökan 

(planlagt till maj 2019) och har med hänvisning till det dragit tillbaka ansökan.  

Beskedet skapar åtminstone på kort sikt viss osäkerhet om ipilimumabs möjligheter 

i lungcancer, men situationen lär klarna under 2019 då BMS får tillgång till mer 

data från CheckMate-227-studien. Om BMS till sist får godkännande för 

kombinationen nivolumab plus ipilimumab i lungcancer kommer det i sin tur ge en 

intressant fingervisning även rörande chanserna för ATOR-1015 och ATOR-1144 i 

denna indikation. Liksom i melanom och njurcancer är dessa antikroppar möjliga 

ersättare till ipilimumab. Konkurrensen har hårdnat tydligt i icke-småcellig 

lungcancer vilket kan vara en anledning till att BMS har fokuserat på TMB för 

patientselektering. Test av TMB är ännu inte lika vedertaget som PD-L1-test och är 

mer komplicerat att utföra. I Checkmate-227 hade 17 procent av patienterna hög 

TMB.  

Omkring 300 000 årligen drabbas årligen av spridd icke-småcellig lungcancer i 

EU, USA och Japan. Om vi antar att patienter med högt TMB kan selekteras ut 

bedömer att omkring tio procent är en lämplig målgrupp för ipilimumab plus 

nivolumab. Baserat på ett antagande om en penetration på 25 procent för ATOR-

1015 eller ATOR-1144 i denna grupp och även inkluderat viss försäljning från 

användande i andra linjens behandling ger det en toppförsäljning om cirka 600 

MUSD. 

Bukspottkörtelcancer väntar på genombrott 

I kontrast till lungcancer och melanom är bukspottkörtelcancer ett område där det 

inte gjorts några större framsteg de senaste åren. Femårsöverlevnaden ligger på 

låga sju procent och bukspottkörtelcancer väntas bli den näst dödligaste 

cancerformen i USA år 2030.  

Immunterapi, åtminstone inte med checkpointhämmare, har hittills inte kunnat 

påvisa på några fördelar vid behandling i kliniska studier. Bukspottkörtelcancer 

karaktäriseras av en komplex motståndskraftig tumörmikromiljö som trycker ned 

immunförsvarets respons. En stor utmaning är att öka infiltrationen av effektor-T-

celler i tumörområdet som kan angripa tumörceller. CD40-agonister i kombination 

med cellgifter eller checkpointhämmare kan vara ett angreppssätt. Tidiga kliniska 

studier med Pfizers CP-870,893 i kombination med cellgiftsbehandlingen 

gemcitabin gav intressanta resultat vilket ger visst stöd.  
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Marknaden är begränsad i dagsläget till följd av bristen på effektiva målstyrda 

terapier på området. Bästsäljaren är Abraxane (förenklat ett cellgift med en 

förbättrad leveransmekanism) som omsatte 992 MUSD 2017, dock är det oklart 

hur mycket som var hänförligt till bukspottkörtelcancer.  

Det är i det här läget oklart hur Janssen avser att utveckla ADC-1013 i 

bukspottkörtelcancer. Givet att studier pekar på att PD-L1 är överuttryckt endast i 

en ganska liten patientgrupp (cirka 12,5 procent, källa: Soares, K. et al, ”PD-1/PD-

L1 blockade together with vaccine therapy facilitates effector T cell infiltration into 

pancreatic tumors”, J Immunother. 2015 January; 38(1): 1–11)) kan det i viss mån 

begränsa marknaden för en kombination med PD-1-hämmare.  

Immunterapi kan karva ut nischposition i bröstcancer 

Bröstcancer är ett utmanande område för immunonkologi då tumörerna 

kännetecknas av en relativt låg grad av T-cellsinfiltration vilket försvårar att 

generera en effektiv immunrespons. Kliniska studier med checkpointhämmare 

tyder på lägre respons i bröstcancer än i exempelvis melanom och lungcancer. 

Dock har vissa framsteg gjorts i så kallad trippelnegativ bröstcancer (omkring 17 

procent av alla bröstcancerfall; Ismail-Kahn, R., et al, ”A Review of Triple-negative 

Breast Cancer, Cancer Control. 2010;17(3):173-176). Patienter med 

trippelnegativ bröstcancer har tumörer som saknar receptorer för vare sig 

anithormonell behandling eller för det så kallade HER2-proteinet och det gör att 

behandlingsmöjligheterna är begränsade vid spridd sjukdom. Roches 

IMpassion130 studie (fas III), där PD-L1-hämmaren Tecentriq kombinerades med 

Abraxane, visade på fördelar jämfört med standardbehandling med kemoterapi. 

Resultaten som presenterades i oktober 2018 bör lägga grunden för ett 

godkännande för behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer med ett 

högt uttryck av PD-(L)1. Dessa bedöms utgöra 20 procent av denna patientgrupp 

(Vonderheide, R., et al.,”Immunotherapy for Breast Cancer: What Are We 

Missing?”, Clin Cancer Res; 23(11) June 1, 2017). Enligt Evaluate Pharma pågår 

det ett tiotal kliniska fas III-studier med anti-PD-(L)1 behandlingar inom 

trippelnegativ bröstcancer. Utmaningen är att påvisa klara effektfördelar i patienter 

oavsett uttryck av PD-(L)1 och i förlängningen kunna adressera en större 

patientgrupp.  

Om checkpointhämmare kan få fotfäste på marknaden för bröstcancer-

behandlingar kan det i sin tur båda gott för ATOR-1017 och 527. Det återstår 

visserligen ännu att se om kombination med agonister och checkpointhämmare 

kan ge behandlingssynergier i bröstcancer.  

Äggstockscancer: Oklara utsikter för immunonkologi 

Liksom bröstcancer är äggstockscancer ett område som fortfarande väntar på ett 

tydligt genombrott för immunonkologi. Keytruda är visserligen godkänt i andra 

linjen för behandling av ovanliga så kallade MSI-H mutationer. PD-(L)1-riktade 

behandlingar har som monoterapi visat ganska modesta effektresultat i kliniska 

studier. Strategin är i stället att testa dessa behandlingar med befintliga terapier 

mot äggstockscancer som kemoterapi och/eller målstyrda terapier som 

angiogeneshämmare eller PARP-hämmare. Nedslående resultat för PD-L1-

hämmaren Bavencio (avelumab; Pfizer/Merck Kga) i en nyligen presenterad fas III-

studie har dämpat förhoppningarna. En fas III-studie där Roches Tecentriq 

kombineras med avastin och kemoterapi pågår och resultat väntas 
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2020. Utsikterna för PD-(L)1-klassen i äggstockscancer är fortfarande något 

grumliga och det gör det i sin tur svårt att bedöma möjligheterna för Alligators 

projekt inom detta område. I väntan på att bilden klarnar räknar vi tills vidare inte 

med äggstockscancer i vår värdering. 

Sammanfattning prognoser 

Alligator har potentiella ersättare till Yervoy i portföljen  

I diagrammet nedan sammanfattar vi våra prognoser om toppförsäljning för 

respektive projekt. Vi ser störst möjlighet för ATOR-1015 och ATOR-1144 då 

behandlingarna riktas mot ett kliniskt validerat mål, CTLA-4. Kombinationer av 

CTLA-4- och PD-1-hämmare ser ut att göra landvinningar inom nya områden som 

njurcancer och möjligen även lungcancer. Problemet med dagens 

kombinationsbehandlingar (ipilimumab plus nivolumab) är en hög frekvens av 

svåra biverkningar. Om ATOR-1015 eller ATOR-1144 kan visa på en bättre 

biverkningsprofil, genom en bättre lokalisering till tumörområdet, talar det allt annat 

lika för en möjlighet att ersätta ipilimumab i många kombinationsbehandlingar. 

ALG.APV-527 är unikt i Alligators portfölj såtillvida att behandlingen är riktad mot 

ett tumörantigen, 5T4. Historiskt sett har tumörantigenriktade behandlingar inte 

varit någon vinnande strategi i generell mening vid utveckling av cancer-

behandlingar för solida tumörer (trastuzumab (Herceptin) är dock ett viktigt 

undantag). Teknologiska landvinningar inom utvecklingen av bispecifika 

antikroppar kan dock göra angreppsättet relevant igen, i syfte att göra 

immunonkologiska behandlingar mer tumörriktade. 

Prognoser för toppförsäljning 

  

Källa: Jarl Securities bedömning 

 

I våra prognoser gynnas de bispecifika projekten av att vi antar en 

premieprissättning för dessa format. Vi har inte räknat med blodcancer i 

prognoserna. Det kan dock på sikt vara ett relevant terapiområde för bland andra 

ADC-1013, ATOR-1017 (exempelvis B-cells lymfom) och ATOR-1144. 

Tidigt samarbete börjar generera intäkter 
Alligator har via dotterbolaget Atlas Therapeutics ett samarbete med sydkoreanska 

Ablcon Inc. Alligator har genom detta samarbete rätt till en viss andel av de 

nettointäkter som Ablcon genererar via utlicensieringar. I oktober 2016 

utlicensierade Abclon ett projekt avseende en antikropp mot 
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målmolekylen HER2 till Shanghai Henlius. Alligator har rätt till 35 procent av 

intäkterna från denna utlicensiering. I november 2018 valde Henlius att utnyttja sin 

option till globala rättigheter för detta projekt och det medför intäkter om 3,5 

MUSD till Alligator (före skatt). 

Värderingsansats 

Licensaffärer inom immunonkologi 
Alligators strategi är att licensiera ut projekt senast efter ”proof of concept” i 

människa, normalt sett fas II. Onkologi är ett område med hög aktivitet vad gäller 

licensaffärer. Mönstret är även att affärer träffas i en tidigare utvecklingsfas än 

inom andra terapiområden. Det medicinska behovet är mycket stort och 

omfattande forskningsresurser satsas på området och det därmed finns ett 

incitament hos större läkemedels- och bioteknikbolag att tidigt positionera sig i 

lovande projekt. Jämfört med många andra terapiområden är också kostnaderna 

för de sena utvecklingsfaserna förhållandevis begränsade vilket kan anses som 

gynnsamt ur riskhänseende.  

Sett till volym och värde tycks 2015 ha varit ett synnerligen gynnsamt år vad gäller 

licensaffärer. Därefter tycks aktiviteten totalt sett planat ut under 2016 och 2017.  

 

Licensaffärer inom onkologi 

 

Källa: Munro,J, et al, ”Trends in oncology dealmaking”, BioPharma Dealmakers, 2018 

 

En tydlig trend är dock att immunonkologi tar en allt större del av kakan. Detta 

förstärks av att värdet av affärerna oftast är större inom immunonkologi. Enligt 

BioPharma Dealmakers stod immunonkologi för 32 av de 35 licensavtal med ett 

bedömt värde över en miljard USD som träffades 2013 till 2017.  
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Vad gäller immunonkologiska behandlingar baserade på antikroppar specifikt 

identifierar vi nedan ett urval av licensaffärer. Medelvärdet per program beräknar vi 

till 760 MUSD (median 610 MUSD). Enstaka affärer når värde över en miljard 

USD. Vad gäller storlek på affär totalt sett finns det ingen tydlig koppling till klinisk 

fas (dock är andelen kliniska projekt i urvalet begränsad). Däremot verkar affärer i 

senare klinisk utveckling medföra mer fördelaktiga villkor för licensgivaren i form av 

större förskottsbetalningar och högre royaltyersättningar.   

 

Urval av licensaffärer inom immunonkologi, behandlingar baserade på antikroppar 

                

Bolag Partner Projekt Indikation Fas Värde (MUSD) Upfront (MUSD) Royalties 

Alligator  Janssen ADC-1013 Cancer I 695 35 ca 10 % 

CytomX* BMS Probody™ Cancer Preklin. 298 50 5-12% 

Merck Kga Pfizer Avelumab Cancer I 2850 850 50% 

MacroGenics Janssen MGD011 Blodcancer I 625 50 tvåsiffriga 

Innate  AZN IPH2201 Cancer II 1275 250 tvåsiffriga 

Ablynx* Merck Nanobody Cancer Prekl. 418 42,6   

MacroGenics Janssen MGD015 Solida tumörer Prekl. 740 75 tvåsiffriga 

Xencor* Novartis Xmab Fc Blodcancer Prekl. 1205 75,0 5-12% 

Sorrento Servier STI-A1110 Cancer Prekl. 882 30,0 8-12% 

Jounce* Celgene JTX-2011+4 Solida tumörer Prekl. 505 45   

Argenx Abbvie ARGX-115 Cancer Prekl. 725 40 tvåsiffriga 

Pieris Servier PRS-332 Solida tumörer Prekl. 369,3 31,3 tvåsiffriga 

CytomX BMS Probody™ Cancer+2 Prekl. 448 25 5-12% 

Fstar* Merck Kga mAB2™ Cancer Prekl. 200 26   

CytomX Amgen EGFRxCD3  Cancer Prekl. 495 40 tvåsiffriga 

Pieris Seattle Gen. Anticalin® Cancer Prekl. 410 10 tvåsiffriga 

OSE BI OSE-172 Cancer Prekl. 1320 18   

Tusk* Roche anti-CD25/- CD38 Cancer Prekl. 379,5 40,5   

Agenus* Gilead Flera Cancer Prekl. 609,7 40,0   

Medel         760 93   

Median         610 40   

Källa: Bolagsuppgifter, Jarl Securities. *Affär omfattar fler program, värde är bedömt genomsnitt per program 

 

Värdering av plattform 
Hittills har Alligator genererat två kliniska projekt och två utlicensieringar (inräknat 

samarbetet med Abclon). Ytterligare minst ett projekt kan gå in i klinisk fas under 

2019. Vi bedömer att det ger stöd åt synen att Alligator utifrån sin teknologi, 

baserad på GOLD, FIND och nu även RUBY, har en stark kapacitet att löpande 

generera nya intressanta projekt och att Alligator är mer än ”bara” summan av 

bolagets längst framskridna kliniska och prekliniska projekt.  

För att göra en ansats att värdera Alligators teknologi har vi gjort följande 

antaganden.  
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• Bolaget har som målsättning att generera ett kliniskt projekt var 18:e 

månad 

• För att uppnå detta antar vi att bolaget behöver prioritera åtminstone två 

nya sjukdomsmål/målmolekyler per år i genomsnitt. Detta baserat på 

branschuppgifter om 35 procents sannolikhet att varje sjukdomsmål 

(target) når klinisk fas (Paul, S., et al, ”How to improve R&D 

productivity”, Nature Reviews Drug Discovery, 2010).  

Vi antar en kostnad på 90 MSEK per år för denna utvecklingsorganisation, baserad 

Alligators forsknings- och utvecklingskostnader under 2018, dividerat med 1,5.   

För varje projekt antar vi en toppförsäljning på 1 100 MUSD, motsvarande 

medianen av försäljning för antikroppar inom immunonkologi under 2018. Vi antar 

möjliga milstolpsersättningar på 610 MUSD (median av vår sammanställning enligt 

ovan) och royalties på 12,5 procent. I vår värdering kalkylerar vi med att en möjlig 

utlicensiering kan ske efter fas I.  

Antaganden för värdering av Alligators teknologiplattform 

              

Targets 

per år 

Sannolikhet till 

klinisk fas 

Toppförsäljning/kandidat, 

milj. USD 
Royalties 

Möjliga ersättn. 

upfront/milstolpar, milj. USD 

Sannolikhet till 

marknadsgodkännande* 
Diskonteringsränta 

2 35% 1100 12,5% 610 5% 11,8% 

Källa: Jarl Securities.  

 

Vår modell genererar med dessa antaganden ett riskjusterat värde på 

teknologiplattformen på 157 MSEK. Det är av naturen ett osäkert värde som är 

beroende av att forskningen kan finansieras, exempelvis genom 

milstolpsbetalningar från kliniska projekt. Utvecklingen av RUBY™ kan samtidigt 

innebära möjlighet att generera högre värde i forskningen, än så länge har bolaget 

inte kommunicerat om och hur teknologin eventuellt kan påverka målsättningarna 

för att ta fram nya kliniska projekt. 

Kliniska projekt står för huvuddel av 
forskningsvärdet i vår modell 
Nedan sammanfattar vi vår värdering av summan av riskjusterade värden av 

bolagets projekt. Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 11,8 procent. 

Detta baserat på en riskfri ränta på 0,5 procent, ett betavärde på 1,3 och en 

riskpremie på 10,3 procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2018 

och utgörs av en marknadsriskpremie på 6,4 procent och ett storleksbaserat 

tillägg på 2,3 procent. Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt 

Damodaran Online. 
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Värdering av summan av delarna i Alligator 

            

Projekt Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Värde, MSEK 

Per aktie, 
kronor 

Antagande 

ADC-1013 I 1200 713 10,0 15% chans t. lansering, 10 % royalties, 649 MUSD milst. 

ATOR-1015 I 2100 690 9,7 5 % chans t. lansering, 15 % royalties, 985 MUSD milst. 

ATOR-1017 Preklin. 1200 97 1,4 4 % chans t lansering, 15 % royalties, 610 MUSD milst. 

ALG.APV-527 Preklin. 1600 54 0,8 4 % chans t lansering, 50 % ägande, 610 MUSD mils. 

ATOR-1144 Preklin. 2100 188 2,6 2 % chans t lansering, 15 % royalties, 811 MUSD milst. 

Abclon/ 
AC101 

Preklin. 1000 91 1,3 
9 % chans t lansering, 7,5 % royalities. 390 MUSD milst., 35 % 
andel 

Teknologiplattform   157 2,2 Se ovan 

Overhead     -113 -1,6 31 MSEK per år t o m 2023, diskonterat med 11,8 procent 

Nettokassa      437 6,1 2018-12-31 

Totalt     2314 32,4 71,4 miljoner aktier 

Källa: Jarl Securities.  

 

Antaganden om toppförsäljning är baserad på resonemangen i prognosavsnittet 

ovan. Bedömningar om sannolikhet till lansering bygger på statistik från 

Biotechnology Innovation Organization (2016). För ADC-1013 och AC101 har vi 

räknat med högre sannolikheter med hänsyn till att projekten är utlicensierade till 

större partners. För de projekt som ännu inte är utlicensierade har vi antagit att en 

licensaffär kan träffas efter fas I eller fas II. För projekten riktade mot CTLA-4 har vi 

här räknat med en möjlig tidigare utlicensiering (efter fas I) med hänsyn till att det 

är ett kliniskt validerat mål.  

Vi har antagit licensaffärer på 610 MUSD för ATOR-1017 och ALG.APV-527 

(median av vår sammanställning ovan). För ATOR-1015 har vi räknat med en 

större affär på 985 MUSD (median av kliniska projekt i sammanställningen ovan). 

Även för ATOR-1144 har vi antagit ett större belopp, motsvarande tredje kvartilen i 

vår översikt av affärer rörande antikroppsbehandlingar inom immunonkologi. För 

AC101 är ett licensavtal träffat, dock känner vi inte till villkoren. Vi har preliminärt 

antagit att detta avtal omfattar 400 MUSD, varav 10 MUSD utbetalats i förskott. Vi 

har generellt antagit en dollarkurs på 8,95 SEK.  

Sammantaget beräknar vi ett riskjusterat motiverat värde på cirka 2,3 miljarder 

SEK för Alligator, motsvarande 32,4 kr per aktie.  

• I ett optimistiskt scenario (BULL) räknar vi med att data från 

doseskaleringsdelen i Janssens fas I-studie visar att ADC-1013 är väl 

tolererad och vi höjer därmed sannolikhet till lansering. Vi antar också 

en betydligt högre toppförsäljning för ADC-1013 på 2 800 MUSD med 

hänsyn till en mer optimistisk syn på möjligheterna i lungcancer. Vidare 

antar vi  ett högre värde för en möjlig licensaffär (1,2 miljarder USD) för 

ATOR-1015. Vi räknar med att ATOR-1017 får godkännande att påbörja 

fas I-studier. I det scenariot ser vi ett motiverat värde på 2,9 miljarder 

SEK eller 40 kr per aktie på omkring ett halvårs sikt.  
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• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) lägger Janssen ned ADC-1013 och 

värdet på projektet sätts till noll. Vi antar också en mer försiktig syn på 

ATOR-1015 och ATOR-1144 och räknar inte med lungcancer i 

värderingen. Det skulle exempelvis kunna motiveras av att 

kombinationen ipilimumab och nivolumab inte når godkännande i 

lungcancer under 2019. Vi antar också lägre licensaffärer för dessa 

projekt, på 610 MUSD. I det läget ser vi ett motiverat värde på 1,3 

miljarder SEK eller knappt 19 kr per aktie.  

Det finns två personaloptionsprogram och ett teckningsoptionsprogram. Vid fullt 

utnyttjande kommer totalt 4,96 miljoner aktier att emitteras. Då lösenpriset på 75 

kr per aktie är väsentligt över dagskurs har vi inte tagit hänsyn till dessa program i 

värderingen.  

Relativvärdering ger stöd  
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 

1,7 miljarder kronor. Det motsvarar ett börsvärde på 2,1 miljarder kronor eller 

omkring 30 kronor per aktie för Alligator (inräknat en nettokassa om 436 MSEK per 

2018-12-31). Relativvärderingen ger ett visst stöd åt vår värdering baserad på 

riskjusterade motiverade projektvärden. 

Ägare och ledning 

God blandning av industriella och finansiella 
ägare 
Johnson & Johnson är störste ägare tillsammans med Venture Capital-fonden 

Sunstone. Johnson & Johnson blev delägare i samband med att licensavtalet 

avseende ADC-1013 träffades 2015 då läkemedelsbolaget investerade 10 MUSD i 

Alligator. Johnson & Johnson deltog även i den emission som gjordes vid 

noteringen på Nasdaq Stockholm i november 2016.  

Alligator
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Det är en styrka att ha världens största hälsovårdsbolag i ägartoppen. Vi antar att 

investeringen är starkt kopplad till ADC-1013-projektet. Om detta skulle avslutas i 

förtid så finns det också en risk att J&J kan avveckla sitt innehav. Å andra sidan 

kan bolaget vara en högst tänkbar partner för andra projekt i Alligators portfölj.  

På ägarlistan finns även ett flertal institutionella ägare, bland andra Investment AB 

Öresund och Fjärde AP-fonden.  

Tio största ägarna, 2018-12-31 

      
  %, Kapital   

Johnson & Johnson Innovation LLC 8,1%   
 Sunstone Capital 8,1%   
Jonas Sjögren  6,9%   
Lars Spånberg 4,5%   
 Norron Fonder 3,5%   
 Catella Fonder 2,8%   
 Öhman Fonder 2,3%   
Investment AB Öresund 2,3%   
Fjärde AP-fonden 2,2%   
 Gladiator 2,1%   

Källa: Holdings.se 
  

 

Ledande befattningshavare 

Verkställande direktör 

Per Norlén tillträdde som Vd 2015 och var innan dess Chief Medical Officer på 

Alligator. Han är läkare och docent i experimentell och klinisk farmakologi vid 

Lunds Universitet. Per Norlén har lång erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling. 

Han äger 110 500 aktier och 200 000 teckningsoptioner, 250 000 

personaloptioner i program 2016/2020 och 230 000 personaloptioner i program 

2018/2022. Senaste aktieköpet var 10 000 aktier 2018-12-28.  

I ledningsgruppen finns personer med lång erfarenhet av antikroppsoptimering, 

klinisk utveckling och affärsutveckling såväl inom Alligator som från renommerade 

bolag som Genmab och AstraZeneca.  

Ordförande  

Peter Benson är ordförande och representerar ägaren Sunstone Capital där han är 

Managing Partner. Han är även ordförande i Ascelia Pharma.  
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Disclaimer 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, 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 godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

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

analyserade bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

