
 

 

 
 

ATOR-1015 stiger 
upp på scenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 

Corona-smittan har tillfälligt satt upp hinder för världens alla 
läkemedelsutvecklare. Samtidigt fortsätter Alligator 
Bioscience att flytta fram ATOR-1015 genom fas 1. Vi ser 
goda chanser att bolaget ska hinna redovisa sina första 
resultat från studien innan årets slut.  

Alligator Bioscience meddelade i april att bolaget drar ned på 
sina aktiviteter inom den prekliniska forskningen för att fokusera 
sina tillgångar på utvecklandet av bolagets tre olika projekt i 
klinisk fas, det vill säga i tester på människor.  

På kort sikt fäster vi särskilt uppmärksamheten på ATOR-1015, 
som kommit långt i sin första studie på människa. Studien 
omfattar upp till 53 cancersjuka patienter varav 14 patienter med 
malignt melanom ska utvärderas med avseende på 
antitumöreffekt. Positiva effektdata öppnar för att 
aktiemarknaden ska börja sätta ett högre värde på detta projekt. 
Dessa effektdata väntas under senare delen av 2021. 

Ytterligare en viktig milstolpe förväntas senare i år när ansökan 
om tillstånd att starta fas 2-studie med mitazalimab lämnas in. En 
större kapitalanskaffning i USA för konkurrenten Apexigen 
öppnar för att bolaget inleder fas 3 för APX005M nästa är, vilket 
skulle öka intresset för mitazalimab. 

Vi summerar värdet av Alligators tillgångar till 20 kronor i ett 
basscenario med hänsyn tagen till bolagets finansieringsbehov.  

 

  

 
 

MSEK 2018 2019 2020p
Intäkter 29 5 6
EBIT -153 -215 -169
Kassaförbrukning -104 -179 -159
Likvida medel 427 250 91
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Datum: 11 maj 2020 
Analytiker: Sten Westerberg, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Alligator Bioscience AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Mid Cap 

Vd: Per Norlén 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 570 Mkr 

Senast: 8,0 kronor  

Kort om bolaget: Alligator utvecklar antikroppsbaserade 
cancerbehandlingar. Fokus ligger på terapier 
som avser förbättra immunförsvarets respons 
mot tumörer, så kallad immunonkologi. 
Bolaget har tre projekt i klinisk fas. 

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Alligator har byggt upp en portfölj av tre 
pågående projekt i klinisk fas, varav ett är 
finansierat för att inleda fas 2-prövning under 
nästa år. 
 
Innovationshöjden på alla tre projekt är hög. 
 
Intresset för nya ansatser inom 
immunonkologi är stort, vilket gör att 
Alligators chanser att sälja något av sina 
projekt till goda.  
  

Risker och 
svagheter: 

 
 

 
 
 

  

 
Bolagets målprotein är komplexa. CD40-
receptorn är spridd på flera typer av celler.  
 
Endast två bispecifika antikroppar har hittills 
nått marknaden, vilket kan vittna om den 
tekniska utmaningen med ATOR-1015. 
 
Konkurrensen inom utveckling av 
immunonkologiska preparat är stor 
 
Det finns risk att bolaget behöver emittera 
fler aktier under nästa år.  
  

  
   

  
 



 

 

Fokus på kliniska projekt 

Alligator Bioscience meddelade tidigare i april att bolaget drar ned på 
sina aktiviteter inom den prekliniska forskningen för att fokusera sina 
tillgångar på utvecklandet av tre olika projekt i klinisk fas, det vill säga i 
tester på människor. De tre projekten är antikropparna mitazalimab, 
ATOR-1015 och ATOR-1017.  

Milstolpar i närtid 

Under årets andra halva räknar bolaget med att ansöka om att få 
påbörja en fas 2-studie för mitazalimab i kombination med en annan 
antikropp. Ledningen räknar med att inkludera ca 50 patienter med 
bukspottkörtelcancer i studien, som i så fall kommer inledas under 
första halvan av 2021. Bolaget räknar med att finansiera studien med 
nuvarande kassa.  

Vi tror att ATOR-1015, en så kallad bispecifik antikropp, kan bli en 
minst lika viktig del av Alligators nyhetsflöde under 2020 som 
mitazalimab. Fas 1-studie pågår och ny data för de tjugo först 
behandlade patienterna presenterades nyligen på AACR. Biverkningar 
vid doser upp till 400 mg verkar vara acceptabla på grad 1-2 av en 
skala 1-5. Ett fall av stabil sjukdom, att tumören inte längre växer, har 
rapporterats. Studien har sedan dess avancerat till den elfte dosnivån, 
600 mg eller 10 mg/kg, ett kritiskt skede där substansen kan visa såväl 
tumöreffekt som större biverkningar.  

Senare i år är planen att inkludera patienter med malignt melanom 
(hudcancer) i en fas 1b-studie, en så kallad expansionsstudie. Under 
nästa år hoppas Alligator också kunna få godkänt att starta en fas 2-
studie på melanom-patienter i kombination med en PD1-hämmare, som 
är den typ av preparat som dominerar marknaden för immunoterapier. 

Studien med 1015 ska inkludera upp till 53 patienter. Planen är att 
avsluta studien med 14 patienter med malignt melanom som 
utvärderas med CT-röntgen på högsta möjliga dos för att se om 
antikroppen har effekt på tumören. Ett positivt utfall med flera ’partial 
responses’ (tumörens diameter krymper med minst 30 procent) skulle 
ha en positiv effekt på den pressade aktiekursen. Resultat kan 
förväntas under senare delen av 2021.  

  



 

 

Coronasmittan kan påverka tidplan 

Redan före bolagets meddelande om ökat fokus på den kliniska 
portföljen hade Alligator meddelat att bolagets tre kliniska projekt i olika 
omfattning kommer att påverkas av den situation som coronaviruset 
framkallar i sjukvården. Liksom för många andra forskningsbolag blir 
det svårare att hålla uppe farten i de studier som man bedriver på sjuka 
patienter när resurserna inom intensivvården behövs för viktigare 
ändamål än läkemedelsprövningar.  

Bolaget befarar att de två tidiga kliniska projekten ATOR-1015 och 
ATOR-1017 kan försenas som en följd av den nya situationen inom 
sjukvården. Men vi tolkar uttalandena som att rekryteringen av nya 
patienter inte helt har upphört och att hoppet lever att lyckas slutföra 
ATOR-1015 fas 1-studie som planerat under andra halvan detta år. 
Detta skulle i bästa fall öppna för att ATOR-1015 hinner visa slutdata på 
säkerhet under senhösten.  

Viktigt besked om ATOR-1015 

Under det årliga mötet för American Association of Cancer Research 
(AACR) presenterade Alligator i slutet av april första data från den 
pågående studien av ATOR-1015. Denna studie är en så kallad First In 
Human (FIH)-studie som har som sitt primära syfte att kontrollera 
säkerheten hos successivt högre doser av antikroppen. Därigenom kan 
en maximalt tolererbar dos bestämmas inför framtida fas 2-studier.  

Studien, som beräknas omfatta maximalt 53 patienter, startade i mars 
förra året och hade god fart i rekryteringen fram till dess coronaviruset 
satte käppar i hjulen. Fem av de redovisade 20 patienterna hade tagit 
fler än två doser av antikroppen. Högsta testade dos bland de första 20 
patienterna var 400 mg, eller cirka 6 mg/kg. Antikroppen ges 
intravenöst varannan vecka fram till dess att läkarna antingen 
konstaterar att sjukdomen fortskrider eller att biverkningarna är för 
svåra. Patienten kan också välja att dra tillbaka sitt medgivande för att 
delta i studien.  

Biverkningarna visade sig hos hälften av patienterna och befann sig på 
nivå 1-2 av en femgradig skala, vilket är acceptabelt. Inga allvarliga 
biverkningar hade rapporterats upp till 400 mg. Den patient som stått 
längs på preparatet hade studerats i 32 veckor men den genomsnittliga 
behandlingstiden var cirka 7 veckor.  

 



 

 

Noterbart är att studien trots Corona-situationen inte helt avstannat. I 
dagsläget befinner sig studien på elfte dosnivån, 600 mg eller cirka 10 
mg/kg.1015 ges nu i så pass höga doser att förväntningen är att se 
effekt både på tumörerna och biverkningar.  

När studieledarna konstaterar att högre doser inte kan ges utan att 
nackdelarna överväger eventuella fördelar har bolaget planer på att 
avslutningsvis testa 14 patienter på denna högsta tolererbara dos. 
Dessa patienter kommer sedan att utvärderas med avseende både på 
tumöreffekt och biverkningar.  

Senare i år är planen att inkludera upp till 14 patienter med malignt 
melanom (hudcancer) i en fas 1b-studie med ATOR-1015, en så kallad 
expansionsstudie. Under nästa år hoppas Alligator också kunna få 
godkänt att starta en fas 2-studie på melanom-patienter med ATOR-
1015 i kombination med en PD1-hämmare, den typ av preparat som 
dominerar marknaden för immunoterapier. I våra kalkyler saknas 
finansiering med nuvarande kassa för en fas 2-studie med 1015.  

Noterbart är att dagens CTLA-4–behandling av patienter med malignt 
melanom, Yervoy, ges i doser upp till 3 mg/kg var tredje verka i max 4 
doser. Därigenom kan 1015 potentiellt ges i högre doser än Yervoy, 
som är begränsat av en svår biverkningsprofil. Yervoy (Bristol-Myers 
Squibb) sålde under 2019 för 1,5 miljarder USD.  

Dubbel verkan på immunförsvaret 

ATOR-1015 är en bispecifik antikropp, vilket betyder att proteinet har 
två partier som binder vid olika målmolekyler. Ett parti av antikroppen 
aktiverar en receptor som kallas OX40 som bland annat uttrycks på 
aktiverade T-celler, en viktig komponent i kroppens immunförsvar. 
Aktivering (agonisering) av OX40 är ett sätt att förstärka det egna 
immunförsvarets reaktion på cancertumören. Det kan beskrivas som att 
1015 ”höjer” temperaturen på en tumör som är ”kall” genom att öka 
uttrycket av den immunostimulerande markören OX40. Den främsta 
anledningen till att den OX40-bindande delen byggts in i molekylen är 
dock för att ATOR-1015 ska ackumuleras i tumörområdet, se nedan. 

Ett annat parti av antikroppen ATOR-1015 binder vid checkpoint-
receptor CTLA-4, som sitter på tumörcellerna och ser till att bromsa 
cellernas mottaglighet för immunförsvarets makrofager. Genom att ta 
bort denna broms kan immunförsvarets attack på tumörcellerna bli mer 
kraftfull.  

Både CTLA-4 och OX40 är överuttryckta på tumörceller. Genom att 
kombinera bindning till dessa målprotein hoppas Alligator Bioscience 
kunna visa att 1015 mer selektivt påverkar själva tumörområdet jämfört 



 

 

med dagens behandling, Yervoy. Det skulle kunna medföra färre 
biverkningar än vid behandling med Yervoy, som aktiverar CTLA-4–
receptorer även på friska celler i kroppen, så kallad systemisk 
aktivering.   

Mitazalimab mot fas 2 

Under förra året lämnade överraskande Johnson & Johnson (JNJ) 
tillbaka mitazalimab till Alligator Bioscience. Det har spekulerats i olika 
förklaringar till detta drag och vi framhåller möjligheten att JNJ inte var 
intresserade att investera i en kombination mellan mitazalimab och en 
immunostimulerande produkt från ett annat bolag, t ex Bristol-Myers 
PD1-hämmare Opdivo eller Mercks Keytruda.  

Den omfattande fas 1-studie som JNJ genomförde för mitazalimab på 
95 cancersjuka patienter kom fram till en acceptabel säkerhetsprofil för 
produkten. Vi spekulerar också i att det var en besvikelse för JNJ att 
mitazalimab som ensam behandling mot tumörer (stand alone) endast 
uppnådde en partiell respons i en patient med njurcellscancer. Med 
partiell respons menas att tumörens diameter krymper mer än 30 
procent.  

Alligator tog tillbaka rätten att fortsätta utvecklandet av mitazalimab, 
som i nästa skede kommer att ges i kombination med andra 
antikroppar, som exempelvis den etablerade PD1-hämmaren Opdivo 
(Bristol-Myers Squibb), som uppnådde en försäljning på 7,2 miljarder 
dollar under förra året. PD1 är också en så kallad checkpoint, där 
immunförsvarets aktivitet bromsas på olika sätt beroende på vilka 
signaler som genereras. Även andra kombinationer är tänkbara. 

Konkurrent går mot fas 3 

Mitazalimab ligger i ett större startfält av CD40–agonister som 
utvecklas i tester på människa. APX005M, som ägs av det kinesisk-
amerikanska bolaget Apexigen, är den CD40-agonist som har hunnit 
längst i studier på människa. Totalt har sju CD40-agonister testats på 
människa. Tidigare i år meddelade Apexigen att bolaget tar in 
ytterligare 65 MUSD för att fortsätta försöken i fas 2 men också för att 
bredda sin kliniska portfölj. APX005M är bolagets främsta tillgång och 
totalt har Apexigen tagit in 158 MUSD i aktiekapital under de senaste 
åren.  

 

 



 

 

APX005M har prövats på över 400 patienter med solida tumörer och 
nämns i 11 olika kliniska studier på clinicaltrials.gov, den tidigaste 
påbörjad 2015. Apexigen hoppas kunna inleda registreringsgrundande 
fas 3-försök med APX005M under nästa år, vilket bör leda till ett ökat 
intresse för mitazalimab.  

Enligt effektdata som Apexigen presenterat på investerarmöten i USA, 
men som ännu inte är publicerade i vetenskaplig litteratur, visade 14 av 
30 undersökta patienter (47%) med metastatisk bukspottkörtelcancer 
att de uppnådde partiell respons (PR) av en kombination med 
antikropparna APX005M och Opdivo (nivolumab) tillsammans med 
cellgifter. Vi bedömer det som osäkert att jämföra detta utfall med 
mitazalimab, som endast visade en PR när den gavs utan andra 
mediciner till sjuka patienter i JNJ-studien. I motsvarande fas-1-studie 
visade Apexigens produkt inga responser.  

Chans att nå godkännande 

I vår värdering av Alligator har vi satt låga antaganden för att 
mitazalimab och 1015 når marknaden, 8 resp. 11 procent. För 
mitazalimab motsvarar 8 procent snittet för ett projekt inom cancer 
som ska inleda fas 2-prövning. För 1015 ligger vårt antagande högre 
än snittet för ett cancerprojekt som befinner sig i fas 1, vilket vi 
motiverar med att det är en antikropp (se nedan). BioMedtracker 
visade i en rapport från 2016 att Likelihood of Approval (LOA) för ett 
cancerprojekt var 5 procent vid start av fas 1studie och 8 procent vid 
inledningen av fas 2. Dessa data är baserade på en blandning av 
småmolekyler och antikroppar, totalt 3160 projekt.  

Sannolikhet för godkännande eller positiv utgång 

Källa: BioMedtracker, Antibody Society 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fas 1 till Fas 2 Fas 2 till Fas 3 Fas 3 till NDA Regulatoriskt svar

BioMedTracker, cancer Antibody, cancer

 



 

 

I en annan studie1 finansierad av The Antibody Society kom författarna 
fram till att chansen att bli godkänd för en antikropp som inledde fas 1-
studier på patienter med cancer under perioden 2005-2013 var 21 
procent. Studien omfattar 274 antikroppar riktade mot olika 
cancerformer. I dagsläget är vi inte beredda att sätta så pass hög 
sannolikhet på Alligators projekt, bland annat för att bolaget inte är lika 
beprövat i läkemedelsutveckling som det genomsnittliga bolaget i 
denna studie. Men denna statistik motiverar ändå att vi sätter högre 
LOA för Alligators ATOR-1015, 11 procent, jämfört med 5 procent för 
det genomsnittliga projekt som inleder en fas 1-studie inom cancer.  

Tekniska och finansiella risker 

Vi förknippar riskerna i Alligator Bioscience med innovationshöjd och 
finansiell uthållighet. Förutom den inneboende risken i all 
läkemedelsutveckling vill vi understryka att ATOR-1015 är en så kallad 
bispecifik antikropp. Konceptet att binda vid två målmolekyler samtidigt 
är vetenskapligt spännande men skulle också kunna höja risken i 
projektet. Enligt vår kännedom finns endast två bispecifika antikroppar 
godkända på marknaden i dagsläget (emicizumab, blinatumomab).  

Även för mitazalimab kan innovationshöjden sägas vara hög. 
Mitazalimab är en agonistisk antikropp, alltså en antikropp som 
aktiverar en komponent i immunförsvaret, till skillnad från checkpoint 
inhibitors, som hämmar olika bromsar på immunförsvaret. De senare är 
alltså indirekta aktiverare av immunförsvaret.  

Den finansiella risken är kopplad till bolagets möjligheter att finansiera 
sin forskning med nyemitterat aktiekapital. Denna möjlighet ska hela 
tiden ställas mot bolagets ansträngningar att finansiera forskningen 
genom att sälja eller licensiera sina tillgångar. I tidigt utvecklingsskede 
är det i många fall svårt att få bra betalt för sina projekt, varför 
nyemitterat aktiekapital kan vara att föredra.  

Vi räknar med att bolaget kommer att genomföra en nyemission i 
början av 2021 och att kursen vid det laget har stabiliserat sig på en 
högre nivå. En emission av 25 miljoner nya aktier för 10 kronor per 
aktie är vårt basscenario.  
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Diskussion om värdering 

Marknaden sätter i dagsläget låg sannolikhet på att Alligator Bioscience 
ska lyckas fått något av sina projekt godkänt. En förklaring till denna 
låga värdering kan vara bolagets finansiella situation, där kassan 
förväntas räcka till slutet av nästa år. Vi tror också att JNJ-beslutet att 
lämna tillbaka mitazalimab har satt en ”rabatt” på projektets värde.  

Vår uppfattning är att ATOR-1015 utgör bolagets främsta tillgång, trots 
att mitazalimab har hunnit något längre i klinisk utveckling. Det hänger 
samman med att vi tror att 1015 kan ha terapeutisk effekt på egen 
hand och därigenom motivera ett högre pris per patient. Vi tror att 
projektet kan inbringa större betalningar vid licensiering till en partner 
och att en toppförsäljning över 2 miljarder USD kan vara möjlig vid 
lansering på marknaden.  

Med hänsyn tagen till bolagets finansieringsbehov under nästa år 
kommer vi ett grundscenario fram till ett värde på 20 kronor per aktie. 
Detta värde förutsätter att bolaget kan genomföra fas 2-studier för både 
1015 och mitazalimab, som efter ett lyckosamt utfall licensieras ut. 
Bolagets tredje kliniska projekt, ATOR-1017, har vi valt att åsätta ett 
försiktigt värde om 300 Mkr, eller 4 kronor per aktie, i väntan på att 
kliniska data blir kända.  

Det samägda projektet HLX22, som utvecklas av det kinesiska bolaget 
Henlius, har vi i dagsläget inte satt ett värde på vilket kan ses som en 
framtida uppsida i aktien. I gengäld har vi inte belastat värdet med 
några administrativa kostnader för bolagets ledning. Vi har också satt 
ett försiktigt värde på bolagets teknologi-plattform, 100 Mkr, vilket ska 
ses mot bakgrund av att plattformar för antikroppsutveckling har blivit 
en relativt standardiserad produkt. 

Summering av värden för Alligators större projekt 

 

 

  

Fas 1 Fas 2 Fas 3 Regula. LOA Mkr SEK/aktie
Mitazalimab 100% 25% 40% 82% 8% 521 7
ATOR-1015 80% 30% 50% 90% 11% 987 14
ATOR-1017 300 4
Plattformen 100 1
Summa, nuvarande antal aktier 1 908 27
Nyemission 2021 25 mln nya aktier 250 -7
Summa, efter nyemission 2021 20



 

 

 

 
 
 
 
 

ATOR-1015, modellering av nuvärdesberäkning

MSEK (om ej annat anges) 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2033p 2034p 2035p

F&U-kostnader Fas 1 -30
Fas 2a -30 -20

Milstolpar utlicensiering, MUSD 25 50 200 225 250 0 200 0
Totala milstolpsbetaln, MUSD 950 inklusive kommersiella milstolpar

Försäljning N-A, MUSD Royalty till Alligator 13% 0 100 300 600 800 1 200 400 0
Pris per patient, USD 75 770 77 286 78 831 80 408 88 777 90 552

Försäljning, Europa 0 100 200 400 1 000 1 000 400
Pris per patient, USD 51 515 52 030 52 551 55 231 55 783 56 341

Total försäljning hos partner, MUSD 100 400 800 1 200 2 200 1 400 400

Alligators EBIT, MSEK -30 -30 230 500 2000 2250 2760 650 3300 2860 2860 1040
Faktor för riskjustering 0,80 0,80 0,80 0,24 0,24 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Nuvärde, MSEK 987 riskjusterat
per aktie (utspätt) 10,2

Likelihood of approval 11%
WACC 14%
Skattesats 22%
SEK/USD 10,0

MSEK (om ej annat anges) 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2033p 2034p 2035p

Forskningskostnader fas 2a -10 -20 -30 Lansering

Milstolpar utlicensiering, MUSD 25 75 200 0 200 0 200 0 0 0
Totala milstolpsbetaln, MUSD 700 inklusive kommersiella milstolpar

Försäljning N-A, MUSD Royalty till Alligator 10% 100 300 600 800 800 400
Pris per patient, USD 54 122 55 204 56 308 62 169 63 412 64 680

Försäljning, Europa 100 200 300 400 400 400
Pris per patient, USD 0 0 0 0 0 0

Total försäljning hos partner, MUSD 200 500 900 1 200 1 200 800

Alligators EBIT, MSEK -10 -20 220 750 2000 0 2280 700 3260 1680 1680 1120
Faktor för riskjustering 1,00 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Nuvärde, MSEK 521 riskjusterat
per aktie (utspätt) 5,4

Likelihood of approval 8%
WACC 14%
Skattesats 22%
SEK/USD 10,0

Lanseringar

Mitazalimab, modellering av nuvärdesberäkning



 

 

Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 
investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som 
uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 
tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande 
under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna 
har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 
denna analys. Aktiespararna har rutiner för hantering av 
intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 
dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 
orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 
Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 
och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 
Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 
kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 
indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga inte aktier i 
det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Sten Westerberg 

 

 


