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UPPDRAGSANALYS 

FDA:s agerande validerar 
AlzeCures forskning 
FDA godkänner Biogens aducanumab 
När amerikanska FDA i juni godkände aducanumab som utvecklats 

av Biogen var detta det första nya läkemedel mot Alzheimers som 

godkänts på 18 år. Tidigare godkända läkemedel mot Alzheimers 

lindrar bara symptom, medan aducanumab rensar hjärnan från 

klumpar av protein som kallas amyloid-beta. FDA baserade sitt 

godkännande på läkemedlets förmåga att minska denna form av 

plackbeläggning i hjärnan. Samtidigt har kritiska röster höjts mot att 

aducanumab ännu inte tydligt visat på förbättrat kognition hos de 

patienter som behandlats, utan att detta väntas uppnås först i 

kommande vidare studier. Att FDA nu visar vilka kriterier som gäller 

för godkännande av läkemedel som arbetar efter den s.k. 

amyloidhypotesen är positivt då AlzeCure arbetar med samma 

inriktning. Det pris på USD 56 000 per patient och år som Biogen 

kommer att ta för aducanumab i USA kan göra att det blir ett av 

världens bäst säljande läkemedel. I en artikel i tidskriften Nature i 

juni pekar man på att om 5% av de 6 miljoner människor i USA som 

har Alzheimers skulle få aducanumab så kan läkemedlet nå en 

försäljning på USD 17 miljarder per år, och därmed bli det näst bäst 

säljande läkemedlet i USA. Under de senaste veckorna har även Eli 

Lillys donanemab och Eisai/Biogens lenanemab/BAN2001 fått 

Breakthrough Therapy Designation av FDA, vilket ytterligare 

validerar amyloidhypotesen. 

Antalet fall av Alzheimers kommer växa kraftigt 
AlzeCure riktar med sina två forskningsplattformar Alzstatin och 

NeuroRestore in sig på det stora medicinska behovet som finns inom 

Alzheimers. AlzeCure har två läkemedelskandidater på 

forskningsplattformen Alzstatin som ska minska mängden amyloid-

beta. Att FDA nu tydligt visat vad man förväntar sig för att ett 

godkännande är en validering för AlzeCures forskningsplattform.  

Låg värdering givet stor marknadspotential 
Vi anser att AlzeCure Pharma värderas lågt givet bolagets långsiktiga 

potential. En positiv readout på NeuroRestore ACD856 i sommar 

banar väg för AlzeCure att bli ett fas 2-bolag inom Alzheimers, vilket 

kan komma att öka det internationella intresset för bolaget betydligt. 

Det är även värt att notera att familjen Wallenbergs onoterade 

ägarbolag FAM i maj köpte en aktiepost i bolaget. Vi upprepar vår 

riktkurs 19,50 kr.  
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Operationell uppdatering 

Händelser under Q1 2021 
Som väntat rapporterade AlzeCure Pharma inga intäkter under 

kvartalet. Periodens resultat uppgick till -23 mkr (-14) och bolagets 

kassa uppgick vid utgången av Q1 till 94 mkr. Bolaget fick en ny Chief 

Medical Officer (CMO) i Dr. Märta Segerdahl Storck som kommer att 

ansvara för bolagets kliniska utvecklingsverksamhet och ingå i 

bolagets ledningsgrupp. Efter kvartalets utgång erhölls något före 

plan positiva och signifikanta effektdata från fas 1b-studien med 

Painless ACD440 mot neuropatisk smärta. Denna rapporteras även 

ha tolererats väl som en lokal behandling. Studien innehöll data på 

tolerabilitet, säkerhet och tidig effektsignal. 

FDA godkänner Biogens aducanumab 
När amerikanska FDA i början av juni godkände aducanumab som 

utvecklats av Biogen var detta det första nya läkemedel mot 

Alzheimers som godkänts på 18 år. Tidigare godkända läkemedel mot 

Alzheimers lindrar bara symptom, medan nu godkända aducanumab 

rensar hjärnan från klumpar av protein som kallas amyloid-beta. FDA 

baserade sitt godkännande av aducanumab på läkemedlets förmåga 

att minska denna form av plackbeläggning i hjärnan. Samtidigt har 

kritiska röster höjts mot att aducanumab ännu inte i kliniska studier 

tydligt visat på förbättrat kognition hos de patienter som behandlats, 

utan att detta väntas uppnås först i kommande studier. Att FDA nu 

visat vilka kriterier som gäller för godkännande av läkemedel som 

arbetar efter den s.k. amyloidhypotesen ska dock ses som klart 

positivt då det innebär ett erkännande för den bas AlzeCure baserar 

sin forskning. I mars 2019 stoppade Biogen den kliniska fas 3-studien 

av aducanumab då den inte såg ut att bli framgångsrik. Några 

månader senare upptäcktes dock att aducanumab med statistisk 

säkerhet bromsade den kognitiva försämringen hos de patienter med 

tidig Alzheimers som fick den högsta dosen av läkemedlet. Dock 

visade studien även på att aducanumab kan ge biverkningar i form av 

svullnader i hjärnan hos ca 40% av de behandlade patienterna.  Som 

ett villkor för FDA:s godkännande måste Biogen genomföra en s.k. 

post marketing-studie som visar att läkemedlet kan förbättra den 

kognitiva förmågan hos patienter.  

Godkännande positivt för AlzeCures Alzstatin 
Från AlzeCure Pharma ser man mycket positivt att FDA godkänner 

detta nya läkemedel. AlzeCure har två läkemedelskandidater på 

forskningsplattformen Alzstatin som ska minska mängden amyloid-

beta. Det pris på USD 56 000 per patient och år som Biogen kommer 

att ta för aducanumab i USA kan göra att aducanumab blir ett av 

världens bäst säljande läkemedel. I en artikel i tidskriften Nature 17 

juni 2021 pekar artikelförfattarna på att om 5% av de 6 miljoner 

människor i USA som har Alzheimers skulle få aducanumab, så skulle 

läkemedlet nå en försäljning på USD 17 miljarder per år. Under de 
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senaste veckorna har även Eli Lillys donanemab och Eisai/Biogens 

lenanemab/BAN2001 fått Breakthrough Therapy Designation av 

FDA, vilket ytterligare validerar amyloidhypotesen. 

Positiva studieresultat inom smärtprojekt 
I vår senaste analys på AlzeCure Pharma belyste vi de möjligheter 

bolaget har inom smärtprojekt baserade på bolagets projektplattform 

Painless. AlzeCure Pharma har nu tidigare än väntat erhållit positiva 

resultat från den kliniska fas 1b-studien med ACD440 mot 

neuropatisk smärta. Resultaten från den kliniska studien visar att 

VR1-antagonisten ACD440 hade en smärtstillande effekt hos 

människa som var tydligt signifikant jämfört med placebo. Vidare 

tolererades ACD440 väl som en topikal gel på huden, vilket tyder på 

att den är lämplig att vidareutveckla som en lokal behandling mot 

neuropatiska smärttillstånd. Förberedelser pågår nu för att inleda en 

fas 2-studie med ACD440. Den globala marknaden för neuropatisk 

smärta väntas växa från ca USD 10,8 miljarder 2020 till USD 25,2 

miljarder 2027 enligt analysfirman GlobalData 1 . I vår 

värderingsmodell prognosticerar vi en toppförsäljning för ACD440 på 

USD 400 miljoner vid framgångsrik lansering. 

Milstolpar för AlzeCure Pharma under 2021 
AlzeCure för löpande dialoger med potentiella samarbetspartners 

både kring projekten inom Alzheimers och smärtportföljen. Bland 

viktiga milstolpar för bolaget under andra halvan av 2021 finns: 

 Utfall av fas 1a-SAD-studien för NeuroRestore ACD856 

under sommaren 

 Start av fas 1a-MAD-studie med ACD856 som undersöker 

safety och tolerability under H2 2021 

 Ansökan om fas 2a-studie för Painless ACD440 

 Bolaget väntas ta fram en läkemedelskandidat på TrkA-NAM 

inom smärtbehandling under H2 2021 

 

 

  

 
1  https://www.globaldata.com/neuropathic-pain-market-valuable-segment-within-

pain-indications-forecast-reach-25-2bn-2027-says-globaldata/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Världsmarknaden för kronisk smärta 
uppgick till USD 10,8 miljarder 2020 
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Investment Case 

Stor marknad med få behandlingsalternativ 
Enligt WHO är det över 50 miljoner människor i världen som lider av 

demens. Denna siffra väntas växa till nära 90 miljoner 2030 och över 

150 miljoner 2050 drivet av en åldrande befolkning. Det är värt att 

notera att de direkta kostnaderna för Alzheimers i Sverige är högre än 

för både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar tillsammans. De globala 

kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknades uppgå till 

drygt USD 1 000 miljarder år 2018, upp från ca USD 800 miljarder år 

2015. Denna siffra väntas växa till nära USD 2 000 miljarder år 2030. 

Samtidigt har antalet dödsfall inom Alzheimers ökat med nära 125% 

mellan 2000 och 2018 enligt World Alzheimer Report2 och idag finns 

begränsade behandlingsalternativ. AlzeCure kan med sina 

läkemedelskandidater potentiellt påvisa sjukdomsmodifierande 

egenskaper hos patienten, ett behandlingsalternativ som kan 

generera mycket stora värden man når kommersiell marknad.  

Bred forskningsportfölj mot Alzheimers och smärta 
AlzeCure utvecklar sex läkemedelskandidater utifrån tre 

teknikplattformar. Av dessa utvecklas fyra mot Alzheimers och två 

mot smärta. Bolaget är relativt unikt med en så bred pipeline av 

läkemedelskandidater, vilket sprider risken. Vi bedömer att samtliga 

av bolagets tre utvecklingsplattformar kan generera 

läkemedelskandidater som kan attrahera resursstarka 

samarbetspartners. I dagsläget anser vi att ACD856 mot Alzheimers, 

ACD440 mot neuropatisk smärta, samt Alzstatin-plattformen mot 

Alzheimers har störst sannolikhet att nå marknad. Vi ser det som 

mest troligt att partnersamarbeten ingås först efter genomförda fas 1-

studier, både vad gäller ACD856 mot Alzheimers och ACD440 mot 

neuropatisk smärta.  

 

 

 
2 https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2020/ 
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Källa: AlzeCure Pharma 

Biogens aducanumab väntas bli en blockbuster 
Enligt en artikel som publicerades i Nature i juni kan försäljningen 

från nyligen godkända aducanumab från Biogen bli mycket hög3 . 

Vissa experter hade väntat sig att amerikanska FDA bara skulle 

godkänna läkemedlet för patienter med tidig Alzheimers. FDA har 

dock inte begränsat dess användning utan alla med Alzheimers kan ta 

det. Biogen kommer att ta ca USD 56 000 per patient och år för 

läkemedlet. Om 5% av de 6 miljoner människor i USA som har 

Alzheimers skulle få aducanumab skulle försäljningen nå nära USD 

17 miljarder per år. Detta skulle göra läkemedlet till det näst bäst 

säljande läkemedlet i världen. När det nu är klarlagt hur vägen till 

godkännande ser ut för läkemedel mot Alzheimers förväntas 

läkemedelsbolag satsa ännu mer på anti-amyloid-läkemedel. Bolag 

som Eli Lilly, Roche och Eisai har redan anti-amyloid antikroppar i 

fas 3-studier. De kan nu också komma att få Alzheimersläkemedel 

godkända baserat på bevisad effekt att sänka amyloid-nivåer hos 

patienter.  

Stark finansiell ställning ger handlingsutrymme 
AlzeCure Pharma har genom en kassa på nära SEK 100 miljoner en 

stabil finansiell ställning för att exekvera på sin affärsstrategi. Denna 

bygger inledningsvis på att ha två produktkandidater i kliniska 

studier på människa. Dessutom har bolaget visat på en god 

kostnadskontroll sedan noteringen 2018, vilket gör oss trygga i 

bolagets förmåga att skapa aktieägarvärde över tid.  

Attraktiv värdering givet den stora potentialen 
Vi anser att AlzeCure Pharma värderas lågt givet bolagets långsiktiga 

potential. Bolaget kan inom en snar framtid bli ett fas 2-bolag inom 

smärtområdet, vilket kan komma att öka intresset för bolaget. Bolaget 

har två läkemedelskandidater i kliniska prövningar för vilka 

försäljningspotentialen uppgår till flera miljarder dollar. Vi upprepar 

vår riktkurs 19,50 kr för AlzeCure Pharma. 

 

  

 
3 https://www.nature.com/articles/d41586-021-01546-2 

 
 
 
 
 
Biogens aducanumab kommer att kosta 
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AlzeCures forskningsplattformar 

Tre plattformar mot Alzheimers och smärta 
AlzeCure arbetar med tre forskningsplattformar: NeuroRestore och 

Alzstatin med fokus på Alzheimers, samt Painless som är inriktad på 

smärtbehandling. Med sina två forskningsplattformar inom 

Alzheimers avser AlzeCure Pharma både att verka 

sjukdomsmodifierande mot Alzheimers samt förbättra den kognitiva 

förmågan hos patienter som lider av sjukdomstillstånd där den 

kognitiva förmågan är nedsatt. Plattformen NeuroRestore utvecklar 

en ny generation symptomlindrande läkemedel för behandling av 

sjukdomar med kognitiva störningar, däribland Alzheimers, och 

omfattar projekten ACD856 som är i klinisk fas 1 och ACD857 som är 

i preklinisk fas. Inom Alzstatin-plattformen utvecklas innovativa 

sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedel för Alzheimers. Här 

finns projektet ACD679 som är i preklinisk fas och ACD680 som är i 

forskningsfas. Plattformen Painless omfattar två projekt: TrkA-NAM 

och ACD440 som båda inriktar sig mot svåra smärttillstånd.  

Alzstatin minskar toxiskt amyloid-beta i hjärnan 
AlzeCures sjukdomsmodifierande läkemedelsplattform Alzstatin 

fokuserar på att minska produktionen av toxiskt amyloid-beta i 

hjärnan. Amyloid-beta spelar en central sjukdomsframkallande roll i 

Alzheimers och börjar ansamlas i hjärnan många år innan tydliga 

symptom utvecklas. Vid Alzheimers sjukdom omsluts nervcellerna av 

dessa amyloid-beta-aggregat vilket påverkar nervcellernas 

kommunikationsförmåga och funktion, vilket i sin tur leder till att de 

förtvinar och slutligen dör. Under 2000-talet har stora 

forskningsframsteg gjort att man kunnat följa den amyloida 

processen i levande individer över tid. En stor mängd sådana studier 

har visat att amyloid-beta-placken börjar ansamlas upp till 20 år 

innan symptomen uppstår och att den mer eller mindre når sin 

kulmen och avtar i vidare tillväxt när symptomen väl börjar bli 

tydliga. Följande bild visar hur amyloid-beta långsamt klumpar ihop 

sig till allt större aggregat, från monomerer till oligomerer, fibriller 

och slutligen plack. Forskningen har ännu inte klarlagt vad i dessa 

processer, eller vilken molekylär form, som är mest skadliga för 

nervcellerna och drivande i sjukdomen. 

 
 
 
 
 
 
 
AlzeCure vill både motverka uppkomsten 
av  Alzheimers samt lindra symptomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amyloid-beta ansamlas i hjärnan många år 
innan tydliga symptom utvecklas 
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Källa: AlzeCure Pharma 

 
Verkningsmekanismen bakom Alzstatin 
I cellmembranet som omger en hjärncell finns många olika proteiner, 

varav ett är APP. Detta protein klyvs av speciella enzymer till mindre 

molekyler. I Alzheimers sjukdom så klyvs APP först av ett enzym som 

heter beta-sekretas. Den andra klyvningen som görs av ett enzym som 

heter gamma-sekretas, leder till att ett mindre fragment frisätts, som 

kallas amyloid-beta. Detta protein har en tendens att klumpa ihop till 

större aggregat, s.k. oligomerer, vilka skadar och stör nervcellernas 

normala funktion. Över tid så bildas större olösliga 

proteinansamlingar i hjärnan, s.k. amyloida plack, som är ett av 

kännetecknen för sjukdomen. AlzeCures projekt Alzstatin syftar till 

att förhindra bildningen av amyloid-beta och minska uppbyggnaden 

av amyloida plack i hjärnan. Alzstatin gör detta genom att påverka 

gamma-sekretas så att enzymet klyver ut amyloid-beta i kortare bitar 

som inte är giftiga för cellerna och inte heller klumpar ihop sig och 

bildar plack. AlzeCure Pharmas bedömning är att det bästa 

behandlingsalternativet är att minska produktionen av amyloid-beta, 

eftersom det reducerar alla former av amyloida aggregat och därmed 

sannolikt påverkar och förhindrar det som driver sjukdomen 

Alzheimers. Gammasekretas-modulatorer (GSM) har på så sätt en 

direkt motsatt effekt på amyloid-beta jämfört med de 

sjukdomsorsakade mutationerna i de ärftliga formerna av 

Alzheimers. 

 
 
 
 
 
 
Alzstatin gör så att amyloid-beta klyvs ut i 
kortare bitar som inte är giftiga för 
cellerna och inte klumpar ihop sig och 
bildar plack 
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Källa: AlzeCure Pharma 

 

Läkemedel riktade mot amyloid-beta har validerats 
Nya kliniska studier i området där man gått in tidigare i sjukdomen 

med amyloid-beta-riktade läkemedel har kunnat påvisa kliniska 

effekter i patienter vilket stärker validiteten i denna målmekanism. 

Läkemedelskandidaterna i Alzstatin-plattformen är så kallade 

gammasekretas-modulatorer (GSM) och påverkar funktionen av 

enzymet gammasekretas. I preklinik har AlzeCure visat att 

modulering av gammasekretas leder till en mer än 50 procentig 

minskning i produktion av amyloid-beta utan att påverka annan 

signalering som är viktig för cellerna. Detta styrks av positiva fynd 

gjorda i nyligen publicerade kliniska patientstudier med Biogens 

nyligen godkända aducanumab, Eli Lillys läkemedelskandidat 

donanemab som nu är i klinisk fas 2, samt BioArctics lecanemab 

(BAN2401). 

  

 
 
 
 
Modulering av gammasekretas har i 
preklinik minskat produktion av amyloid-
beta med mer än 50% 
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NeuroRestore stimulerar viktiga signalvägar i hjärnan 
I Alzheimers slutar nervcellerna att fungera som de ska vilket leder 

till försämring av minne och inlärning. NeuroRestore är en plattform 

av symptomlindrande läkemedelskandidater för sjukdomstillstånd 

där den kognitiva förmågan är nedsatt. De elektriska impulser som 

skickas längs med nervcellernas utskott leder till frisättning av 

speciella signalsubstanser, s.k. neurotransmittorer. Dessa 

budbärarmolekyler överför signaler till nästa nervcell vid specifika 

kontaktytor, s.k. synapser. Förlusten av synapser i Alzheimers 

sjukdom korrelerar starkt med de kliniska symptom man ser hos den 

drabbade. NeuroRestore, inriktar sig på att stärka nervcellernas 

funktion och möjlighet att kommunicera, bland annat genom att 

stärka funktionen hos synapserna.  NeuroRestore ACD856 utvecklas 

som ett symptomlindrande alternativ mot kognitionsnedsättningar 

med primärt fokus på Alzheimers. AlzeCure startade den första 

kliniska studien med ACD856 i december 2019 och efter positiva 

resultat inleddes fas 1a-studien i december 2020. Marknaden för 

läkemedel mot Alzheimers domineras idag av symptomlindrande 

behandlingsalternativ utan god klinisk evidens. Trots detta uppgick 

försäljningen av dessa läkemedel under 2019 till USD 3 miljarder.  

AlzeCures plattform Painless mot kronisk smärta 
Patientpopulationen inom neuropatisk smärta väntas växa 

kommande decennier och den globala marknaden för neuropatisk 

smärta väntas växa från USD 10,8 miljarder 2020 till USD 25,2 

miljarder 2027 Ett intressant partneravtal som slutits inom området 

var det mellan israeliska Teva Pharmaceuticals och amerikanska 

Regeneron (Nasdaq: REGN, USD 545,26, börsvärde USD 58 

miljarder) kring läkemedlet fasinumab. Fasinumab betecknas som en 

anti-nervtillväxtfaktor (NGF) och Teva betalade USD 250 miljoner i 

förskott och kommer sedan dela både forskningskostnader och 

framtida intäkter lika med Regeneron. Branschbedömare menar att 

villkoren i affären indikerar att de båda parterna bedömer att 

fasinumab skulle kunna nå en toppförsäljning på USD 500 miljoner.  

År 2019 initierade AlzeCure ett nytt projekt med målet att ta fram en 

ny och innovativ läkemedelsbehandling mot artros och andra svåra 

smärttillstånd. Projektet som går under namnet TrkA-NAM utgår 

från bolagets kunskap inom NeuroRestore-plattformen. De kliniska 

fynden med utvecklingen av de tidigare antikropparna kan stärka 

TrkA-NAM då likheter i grundtesen hos kandidaterna finns. ACD440 

in-licensierades under Q1 2020 och är ett tidigare AstraZeneca 

projekt. Målet med produktkandidaten är att göra en lokalbehandling 

i form av en topikal gel mot neuropatisk smärta.   

 
 
 
 
 
 
Symptomlindrande läkemedel mot 
Alzheimers såldes 2019 för USD 3 miljarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regenerons nya läkemedel fasinumab mot 
kronisk smärta kan komma att nå en 
toppförsäljning på USD 500 miljoner  
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Prognoser och värdering 

Värdering av AlzeCure Pharmas projektportfölj 
För att få fram ett motiverat värde per aktie för AlzeCure Pharma har 

vi valt att diskontera det riskjusterade nuvärdet av de 

läkemedelskandidater som kommit längst fram i klinisk utveckling. 

Projekten är ACD856 från plattformen NeuroRestore, ACD440 från 

plattformen Painless, samt ACD679 från plattformen Alzstatin. Vi har 

valt att beakta varje enskilt projekt utifrån fyra aspekter som ligger till 

grund för värderingen av respektive läkemedelskandidat: 

sannolikheten att nå marknadslansering, potentiell marknadsandel, 

pris per behandling, samt potentiell toppförsäljning. 

NeuroRestore ACD856 mot utvecklad Alzheimers 
ACD856 har symptomlindrande egenskaper mot primärt Alzheimers. 

Vi bedömer att AlzeCure Pharma kommer att driva fas 1-studien i 

egen regi och, om tidiga kognitiva effekter kan uppnås, gå in i 

partnerdiskussioner för vidareutveckling av fas 2- och 3-studier. Vi 

når i våra beräkningar ett riskjusterat nuvärde för NeuroRestore 

ACD856 på 236 mkr eller 6,3 kr per aktie baserat på följande 

antaganden: 

 Potentiell marknadsandel: 18% 

 Pris per patient: USD 12 000 

 Toppförsäljning: USD 1,75 miljarder 

 Royaltysats: 15% 

 Avtalsvärde: USD 300 miljoner 

 Sannolikhet för marknadslansering: 10% 

Painless ACD440 mot neuropatisk smärta 
Inom neuropatisk smärta bedömer vi att ACD440 kan skapa stor 

nytta för patienter och vårdgivare då det finns ett stort behov av bättre 

behandlingsalternativ mot kronisk smärta. Vi ser det som mest troligt 

att AlzeCure Pharma kommer att driva fas 1-studier i egen regi, och 

möjligtvis även en mindre fas 2-studie innan ett partnersamarbete 

inleds. Vi når i vår bedömning ett riskjusterat nuvärde för Painless 

ACD440 på ca 40 mkr eller 1,9 kr per aktie baserat på följande 

antaganden: 

 Potentiell marknadsandel: 20% 

 Pris per patient: USD 4 000 

 Toppförsäljning USD 400 miljoner 

 Royaltysats: 15% 

 Avtalsvärde: USD 240 miljoner 

 Sannolikhet för marknadslansering: 13% 

 
  

 
Vår värdering baseras på de tre projekt som 
nått längst fram i klinisk utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NeuroRestore ACD856 i fas 1 kan nå en 
toppförsäljning på USD 1,75 miljarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Painless ACD440 kan nå en toppförsäljning 
på USD 400 miljoner 
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Alzstatin ACD679 för förebyggande av Alzheimers 
ACD679 är det projekt som är mest utmanande att göra prognoser för 

då det befinner sig i tidig utvecklingsfas. Dock är potentialen i denna 

läkemedelskandidat och andra läkemedelskandidater från Alzstatin-

plattformen mycket stor. Om AlzeCure lyckas utveckla ett läkemedel 

med sjukdomsmodifierande egenskaper mot Alzheimers kan den 

årliga försäljningen komma att nå SEK 40–80 miljarder. Vi når i vår 

bedömning ett riskjusterat nuvärde för Alzstatin ACD679 på ca 277 

mkr eller 7,4 kr per aktie baserat på följande antaganden: 

 Potentiell marknadsandel: 18% 

 Pris ber patient: USD 22 000 

 Toppförsäljning: USD 5,5 miljarder 

 Royaltysats: 14% 

 Sannolikhet för marknadslansering: 4% 

Vi upprepar vår riktkurs 19,50 kr 
AlzeCure är beroende av fortsatt lyckade studieresultat, 

partnersamarbeten och framgångar för den vetenskapliga evidensen 

inom området för bolagets läkemedelskandidater. En investering i 

AlzeCure är förknippat med hög risk, men utifrån våra antaganden 

ser vi ett motiverat nuvärde för bolagets aktie som är högre än 

rådande aktiekurs. Vi upprepar vår riktkurs 19,50 kr. 

 

 

 

 

 

  

 
 
Alzstatin ACD679 i  tidig utvecklingsfas kan 
nå en toppförsäljning på USD 5,5 miljarder 
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Resultaträkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Nettoomsättning 0 0 0 2 12 80 220

Rörelsekostnader -15 -24 -49 -77 -171 -230 -270

Resultat före avskrivningar (EBITDA) -15 -24 -49 -75 -159 -150 -50

Avskrivningar 0 0 0 -5 -68 0 0

EBITA -15 -24 -49 -80 -227 -150 -50

Avskr. på förvärvsrel. immater. tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (EBIT) -15 -24 -49 -80 -227 -150 -50

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

EBIT exkl. extraordinära poster -15 -24 -49 -80 -227 -150 -50

Finansnetto 0 -3 -4 -10 -14 0 14

Resultat före skatt -15 -27 -53 -90 -241 -150 -36

Skatter 0 0 0 0 0 0 0

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -15 -27 -53 -90 -241 -150 -36

Balansräkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark 0 0 0 0 0 0 0

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 4 35 35 35

Goodwill 0 0 0 10 10 10 10

Övriga immater. anläggningstillgångar 47 77 103 149 170 210 250

Övriga anläggningstillgångar 16 8 10 24 12 12 12

Summa anläggningstillgångar 63 85 112 187 226 266 306

Varulager 0 0 7 7 13 13 13

Kundfordringar 2 1 0 1 3 3 3

Övriga omsättningstillgångar 0 16 42 52 94 40 40

Likvida medel 2 10 9 9 7 12 10

Summa omsättningstillgångar 4 26 58 69 117 68 66

SUMMA TILLGÅNGAR 67 111 171 256 343 334 372
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Eget kapital & skulder
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Eget kapital 58 87 107 208 256 313 377

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 58 87 107 208 256 313 377

Långfristiga räntebärande skulder 0 0 0 1 9 9 9

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0 0 2 9 9 9

Kortfristiga räntebärande skulder 0 8 52 11 33 14 14

Leverantörsskulder 6 11 4 14 28 26 70

Övriga kortfristiga skulder 3 5 8 22 18 34 50

Summa kortfristiga skulder 9 24 64 46 78 74 134

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 67 111 171 256 343 396 520

Kassaflöden (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Rörelseresultat före avskrivningar -15 -20 -46 -72 -149 -150 -50

Rörelsekapitalförändring -2 -25 -22 -22 -29 -22 -22

Övriga poster 0 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten -16 -45 -68 -94 -178 -172 -72

Investeringar -26 -35 -43 -59 -114 -30 -30

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -42 -79 -111 -153 -115 -202 -102

Kassaflöde från finansiering 43 68 110 153 290 207 100

Årets kassaflöde 1 8 -1 0 175 5 -2

Likvida medel 2 10 9 9 7 12 10

Nettoskuld (neg = nettokassa) -2 -2 43 3 34 10 12
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är 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 äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


