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UPPDRAGSANALYS 

Stamcellsbolag med egen 
plattformsteknologi 
Unik stamcellsplattform och egen GMP-tillverkning  
Amniotics utvecklar cellterapiläkemedel för allvarliga sjukdomar ba-

serat på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten som samlas 

in vid planerade kejsarsnitt. Till skillnad från de flesta biopharma-

bolag så täcker Amniotics verksamhet en stor del av värdekedjan från 

insamlandet av fostervatten med en egenutvecklad CE-märkt medi-

cinteknisk produkt, till selektion av olika typer av stamceller och slut-

ligen produktion av vävnadsspecifika stamceller i en egen GMP-certi-

fierad anläggning (GMP = Good Manufacturing Practice). 

Ledande kandidaten redo för fas I-studie 2022 
PulmoStem™ är den ledande kandidaten i portföljen och är baserad 

på lungvävnadspefika MSC:s.  Fas I-studien är planerad att starta un-

der första halvåret 2022 för patienter med Covid-19-inducerat akut 

andnödssyndrom (ARDS). Prekliniska försök med PulmoStem™ på-

går även inom idiopatisk lungfibros (IPF) och väntas vara redo för fas 

1 till 2023. 

PulmoStem™ har potential att nå miljardförsäljning 
Både ARDS och IPF är allvarliga lungsjukdomar med hög dödlighet 

på grund av skador i lungvävnaden som leder till försämrad lung-

funktion. Det finns ett antal MSC-produkter under utveckling för 

ARDS. Amniotics är dock det enda bolag som vi kunnat se som ut-

vinner lungspecifika MSC:s för behandlingen, dessutom är de av 

neonatal kvalitet (unga och friska) med hög tillväxtpotential. Vi 

estimerar en möjlig försäljningspotential på 1,5 miljarder för Pulmo-

Stem™ inom dessa indikationer tillsammans. 

Inleder bevakning med riktkurs 24 kronor 
Amniotics börsintroducerades den 6 juli i år på Nasdaq First North 

Growth Market. Börsintroduktionen föregicks av ett erbjudande att 

teckna units bestående av två aktier och en teckningsoption à 41 kro-

nor, vilket motsvarar 20,50 kr per aktie. Kursfallet på cirka 35 procent 

sedan börsintroduktionen framstår i våra ögon som omotiverat. Vi 

har gjort en konservativ värdering och endast inkluderat den ledande 

produkten PulmoStem™. Med det når vi en total värdering av hela 

bolaget på 436 miljoner kronor, vilket motsvarar 27 kronor per aktie 

fördelat på dagens antal aktier, och 24 kronor per aktie inräknat en 

nyemission som Amniotics sannolikt kommer behöva göra under 

nästa år. 
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Investeringstes 

Spännande bolag med stor potential 
Unika neonatala snabbväxande MSC:s från fostervatten i kombina-

tion med egenutvecklad teknologi att utvinna och producera den fär-

diga produkten gör Amniotics till en väldigt spännande investering 

med stor potential i en marknad som spås en stark tillväxt inom några 

år. 

Fyra produktlinjer från samma bas 
Ur samma källa med uppsamlat fostervatten kan Amniotics produ-

cera flera olika MSC-produkter baserade på stamceller från olika väv-

nader.  I produktportföljen har de i dag fyra vävnadsspecifika produk-

ter baserade på neonatala mesenkymala stamceller med olika 

vävnadsspecificitet, PulmoStem™ för lungsjukdom, CogniStem™ för 

neurala sjukdomar, CutiStem™ för dermatologiska indikationer och 

NephroStem™ för njursjukdom. Dessutom har de ett tidigt projekt 

som utvecklar inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) bland annat 

för benmärgstransplantationer. 

Kontrollerar produktionsprocessen 
GMP-anläggningen gör att de själva kan styra över produktionen av 

stamcellsprodukter till prekliniska och kliniska studier, och även den 

kommersiella produktionen. Tillverkning i egen regi ger kontroll och 

flexibilitet i planeringen. Vid ledig kapacitet kan produktions-

anläggningen kan även användas för kontraktsutveckling och 

kontraktstillverkning av cellterapier till andra företag, eller till 

sjukhus och universitet. 

Covid-19-inducerad ARDS som första indikation 
ARDS, med eller utan koppling till Covid-19, är ett mycket allvarligt 

lungtillstånd som leder till syrebrist. En första klinisk studie med 

PulmoStem™ i Covid-19-relaterad ARDS skulle troligen kunna ligga 

till grund för uppföljande studier och godkännande i ARDS oavsett 

orsak.  

IPF är ett annat mycket allvarligt sjukdomstillstånd i lungorna där det 

idag inte finns någon botande behandling. De läkemedel som finns 

idag säljer för över 1 miljard USD per år trots att de bara saktar ned 

sjukdomsförloppet.  För patienter med IPF är en sjukdoms-

modifierande behandling ett stort medicinskt behov som 

PulmoStem™ skulle kunna fylla. 

Med en unik produkt och teknologi följer också en risk att utfallet när 

det utvärderas i människa inte blir det förväntade. Risken finns som 

alltid med läkemedelsutveckling att produkten inte visar den förvän-

tade effekten i de kliniska studierna.  
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Verksamheten 
Amniotics har utvecklats från upptäckten av en ny typ av mesen-

kymala stamceller (MSC) i fostervatten, möjligheten att utvinna dem 

ur fostervatten som samlas upp under planerade kejsarsnitt och att 

utveckla dem till cellterapier. Bolagsnamnet Amniotics härstammar 

ur det engelska ordet för fostervatten som är ”amniotic fluid”. 

Den mest framskridna produkten i projektportföljen, PulmoStem™, 

är redo för kliniska studier i människa. Efter tidiga kliniska studier 

avser Amniotics att utlicensiera projektet till en partner för vidare ut-

veckling och kommersialisering. 

Unika stamceller från fostervatten  
Möjligheten att kunna utvinna neonatala stamceller från fostervatten 

baseras på 10 år forskning av Amniotics tre grundare, neonatal-läka-

ren Marcus Larsson, förlossningsläkaren Andreas Herbst och stam-

cellsexperten Niels-Bjarne Woods. 

Metoden bygger på insamling av fostervatten vid planerade kej-

sarsnitt med hjälp av en egenutvecklad, patenterad och CE-märkt 

medicinteknisk produkt. Proceduren tar cirka 90 sekunder att utföra. 

Därefter transporteras fostervattnet till Amniotics anläggning där 

stamcellerna identifieras och separeras baserat på vävnadstyp.  Uti-

från dessa utvecklas sedan vävnadsspecifika stamceller för olika be-

handlingar. 

Produktportfölj  
Amniotics produktportfölj bygger på de olika vävnadsspecifika MSC:s 

som separerats från fostervätska:  

 lungindikationer (PulmoStem™) 

 nervsystemsindikationer (CogniStem™) 

 dermatologiska indikationer (CutiStem™) 

 njurspecifika indikationer (NephroStem™) 

Amniotics lungspecifika PulmoStem™ är den produkt som kommit 

längst och en första klinisk studie i människa för att utvärdera att 

produkten är säker och väl tolererad planeras starta under första 

halvåret 2022. Studien kommer att genomföras i patienter med 

Covid-19 inducerat akut andnödssyndrom (ARDS). PulmoStemTM 

utvärderas också i prekliniska försök för behandling av andra 

lungsjukdomar så som idiopatisk lungfibros (IPF) och för lung-

transplantation. 

Prekliniska studier pågår även med CogniStem™ som bland annat 

utvärderas för behandling av den medfödda och allvarliga sjukdomen 

spinal muskelatrofi hos barn. CutiStem™ och NephroStem™ är i ett 

tidigare skede i utvecklingen. 
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Projektportfölj med fyra vävnadsspecifika produkter 

 
Källa: Amniotics 

Ett ännu tidigare projekt i Amniotics pipeline är inducerade pluri-

potenta stamceller (iPS-celler) som skulle kunna användas för bland 

annat benmärgstransplantation. 

Kontroll och flexibilitet med egen produktion 
Amniotics har byggt en egen produktionsanläggning för tillverkning i 

egen regi. Produktionsanläggningen har GMP-certifikat det vill säga 

tillverkningstillstånd från läkemedelsverket och är också godkänd 

som vävnadsinrättning. GMP-anläggningen gör att de själva kan styra 

över produktionen av stamcellsprodukter till prekliniska och kliniska 

studier, och slutligen även den kommersiella produktionen. Till-

verkning i egen regi ger bättre kontroll och flexibilitet i planeringen. 

Produktionsanläggningen kan även utgöra en tidig inkomstkälla för 

Amniotics eftersom de redan nu kan erbjuda kontraktsutveckling och 

kontraktstillverkning av cellterapier till andra bolag i läkemedels-

industrin och till universitet och sjukhus. 

Patentportfölj 
Amniotic har för ett biopharmabolag en unikt bred patentportfölj. De 

har en patentstrategi att täcka in hela värdekedjan som ett ”minfält” 

av patent från insamlandet av fostervätska, de olika stegen i 

utvinningen av MSC:s och produktionen av slutlig produkt. 

Bolaget har tre godkända produktpatent inom patentfamiljer som 

täcker bolagets MSC-produkter avsedda för användning inom olika 

sjukdomsområden. De har dessutom lämnat in ytterligare 14 

patentansökningar, varav 12 är i nya patentfamiljer. 

Utöver patentskydd finns även möjlighet till marknadsexklusivitet via 

exempelvis särläkemedelsstatus (ODD) vilket i EU kan innebära 

exklusivitet i upp till 10 år från godkännandedagen och i USA 7 år. 
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Amniotics har lämnat in ansökan om särläkemedelsstatus för be-

handling av IPF med PulmoStem™ till den europeiska läkemedels-

myndigheten EMA, och kommer även skicka in en ansökan till den 

amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. 

Patentstrategi att skapa ett ”minfält” av patent 

 
Källa: Amniotics 

Historik 
Baserat på cirka tio års forskning och upptäckten av en ny typ av 

stamceller från fostervatten grundade de tre forskarna barnläkare 

Marcus Larsson, förlossningsläkare Andreas Herbst och stamcells-

specialist Niels-Bjarne Woods bolaget Longboat Explorers år 2015.  

Namnbytet till Amniotics AB, som är mer globalt tillämpligt för varu-

märkesbyggande skedde under 2020. Under samma år fick Amniotics 

anläggning godkännande som vävnadsinrättning och fick tillverk-

ningstillstånd (GMP-certifiering) för produktion och för-packning av 

stamceller i ampuller. 

Den 2 juli 2021 fick Amniotics godkännande för att handlas på 

Nasdaq First North och första handelsdag var 6 juli. 

Finansiell status 
Amniotics har under 2021, i samband med noteringen på Nasdaq 

First North, tagit in välbehövliga 60 miljoner kronor (innan 

transaktionskostnader) för att finansiera både bolagets löpande 

verksamhet och den kommande kliniska studien med PulmoStem™. 

Kassan uppgår efter tredje kvartalet 2021 till 54 miljoner kronor. 

Det negativa kassaflödet har, som sig bör i ett biopharmabolag som 

närmar sig den kliniska utvecklingsfasen i sina projekt, ökat stadigt 

över de senaste kvartalen. Det som drivit och driver kostnaderna för 

Amniotics är investeringen i den GMP-certifierade anläggningen 

samt investeringar i personal för att säkra både produktionen och 

kompetensen för att driva kliniska studier, framöver kommer kost-

nader för patienter och kliniker som ingår i den kliniska studien. 
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Bolaget tog även under 2020 in cirka 60 miljoner kronor i två olika 

nyemissioner som inkluderade både befintliga och nya aktieägare, 

samt cirka 20 miljoner kronor 2019. 

Kassan på 54 miljoner borde inte räcka för att ta bolaget igenom 2022 

när den första kliniska studien startar. Optionsprogrammet TO1 

skulle kunna ge bolaget ett tillskott på 30 miljoner kronor i maj 2022 

om aktiepriset kommer upp över teckningskursen på 23,50 kronor. 

Om det inte gör det kommer bolaget troligen behöva ta in cirka 30 

miljoner kronor på annat sätt under 2022. 

Aktien 
Amniotics introducerades på börsen i början av juli i år till en kurs på 

20,50 kronor per aktie. Aktierna såldes i paket där varje paket inne-

höll två aktier och en teckningsoption (TO1). Teckningskursen för ett 

paket var 41 kronor. 

Aktien började handlas på Nasdaq First North Growth Market den 6 

juli 2021 och redan första dagen tappade aktien i värde och slutkur-

sen första dagen blev 12,60 kronor. 

Aktiekursen ligger nu cirka sex månader senare kvar på ungefär 

samma nivå och har under hösten varierat mellan 12 och 16 kronor 

efter en topp i augusti på 18 kronor. 

Antalet aktier i bolaget är 16 066 330 och alla aktier är av samma slag 

och har samma rösträtt. Utöver det finns det ett optionsprogram TO1 

på 1 463 415 optioner med inlösen den 19 maj 2022 med tecknings-

kurs 23,50 kronor. 

 

Källa: Amniotics 

Framtida milstolpar 
2021 Ansökan om klinisk prövning av PulmoStem™ i Covid-19-

inducerad ARDS ska inom kort sändas in till Läkemedels-

verket 

2022  Start av klinisk studie av PulmoStem™ under H1 

2022 Presentation av prekliniska data inom pediatrisk neurologi 

2022 Presentation av prekliniska data inom lungtransplantation 

  

Största aktieägarna, %
LSCS Invest AB 11.5%
Deflexum AB 11.1%
Theope Seed Capital AB 9.9%
Parimus Investment AB 5.9%
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Stamceller och cellterapier 
Stamceller är en typ av celler som inte har specialiserat sig, en stam-

cell kan vid celldelning både skapa en kopia av sig själv, men även 

utvecklas till specialiserade celler som exempelvis nervceller, muskel-

celler och blodceller. 

Det finns olika typer av stamceller som har olika potential att bilda 

specialiserade celler, de har olika potens. Embryonala stamceller är 

celler som bildas i den tidiga embryonala utvecklingen, dessa stam-

celler har störst potens och kan bilda alla celltyper i människo-

kroppen, de är pluripotenta. 

Embryonala stamceller kan utvecklas till alla celltyper

 
Källa: Stamcellsportalen Helsingfors universitet 

Icke-embryonala stamceller (vävnadsstamceller eller vuxna stam-

celler) förnyar vävnaderna genom att dela sig och utvecklas till 

ytterligare specialiserade vävnadsceller. En blodstamcell kan till 

exempel bilda röda och vita blodkroppar och även trombocyter. 

Vävnadsstamceller kan ha olika potens, de kan vara multipotenta och 

bilda flera olika typer av specialiserade celler, eller unipotenta och 

bilda bara en typ av specialiserad cell. Vävnadsstamceller kan isoleras 

från olika typer av vävnad och är den vanligaste typen av stamceller 

som används inom regenerativ medicin. 

Vävnadsstamceller förnyar vävnaderna 

 
Källa: Stamcellsportalen Helsingfors universitet 

Mesenkymala stamceller 
Mesenkymala stamceller (MSC:s) är en typ av multipotenta stam-

celler med specifika egenskaper som gjort dem extra intressanta för 

olika ändamål inom regenerativ medicin. 

MSC:s upptäcktes på 1960–70-talet av bland annat Friedenstein och 

hans medarbetare som en bindvävsliknande cellpopulation i benmärg 

som kunde utvecklas till benceller1. Det har senare visat sig att MSC:s 

 
1 Friedenstein AJ. Osteogenic stem cells in bone marrow. In: Heersche JNM, Kanis JA, 

editors. Bone and Mineral Research. Amsterdam: Elsevier; 1990. pp. 243–272. 
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även kan utvinnas ur andra typer av vävnader som till exempel 

fettvävnad och blod från vuxna samt neonatala vävnader som navel-

strängen, moderkakan och även fostervatten.2,3 

Utöver möjligheten att differentiera till många olika typer av celler 

har MSC:s flera biologiska egenskaper som gör dem intressanta för 

terapeutiska ändamål. De har en unik förmåga till snabb cell-

förökning, de kan migrera i vävnader till skadade områden, de har 

immunsuppressiva och antiinflammatoriska egenskaper.4 

Under de senaste åren har neonatala MSC:s isolerade från olika typer 

av vävnader runt moderkakan och fosterhinnan uppmärksammats. 

Intresset beror till stor del på möjligheten att isolera dessa celler utan 

invasiva metoder, det kan utvinnas i relativt stora mängder, de har 

snabbare tillväxttakt och de etiska problemen är mindre tack vara att 

de utvinns från restprodukter.5 

Inducerade pluripotenta stamceller 
Inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) framställs genom att 

omprogrammera vävnadsspecifika celler, tillexempel hudceller, till-

baka till stamcellsstadiet och bli pluripotenta. Forskare i Japan visade 

2006 ett helt nytt sätt att skapa stamceller genom att förse dem med 

en extra uppsättning av fyra gener som gjorde att cellerna backade i 

sin utveckling. De påminner då om embryonala stamceller, men har 

ett helt annat ursprung.6 

Hur lovande den här tekniken än är och att ett antal kliniska försök 

har genomförts så finns det fortfarande hinder på vägen för iPSC-

baserade terapier. En av de viktiga fördelarna med iPSCs är deras 

förmåga till oändlig celldelning, men denna fördel är ett tveeggat 

svärd då denna ohämmade tillväxt även kan leda till tumörbildning.7  

Cellterapier 
Cellterapi syftar till att introducera nya friska celler i patienter för att 

ersätta sjuka eller saknade celler. Cellterapier kan erbjuda nya 

behandlingar för patienter med allvarliga sjukdomar, speciellt för 

sjukdomar där det idag saknas eller finns begränsade behandlings-

alternativ. En av de stora utmaningarna med cellterapi är att ha 

tillräckligt många celler för transplantation till en patient.  

 
2 Wang S, Qu X, Zhao RC. Clinical applications of mesenchymal stem cells. J Hematol 

Oncol. 2012;5:19. 
3 Moraghebi, R., Kirkeby, A., Chaves, P. et al. Term amniotic fluid: an unexploited 

reserve of mesenchymal stromal cells for reprogramming and potential cell therapy 
applications. Stem Cell Res Ther 8, 190 (2017). 

4 Naji A, et.al. Biological functions of mesenchymal stem cells and clinical implications. 
Cell Mol Life Sci. 2019.76(17):3323-3348. 

5 Ma J. et.al. Comparative analysis of mesenchymal stem cells derived from amniotic 
membrane, umbilical cord, and chorionic plate under serum-free condition. Stem 
Cell Research & Therapy. 2019.10:19 

6 Takahashi K, Yamanaka S, Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic 
and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell. 2006; 126: 663-676 

7 Yamanaka S. Pluripotent Stem Cell-Based Cell Therapy—Promise and Challenges. 
Cell Stem Cell. 2020;27;523-531 
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Cellterapi är ett område i stor utveckling och med stor potential och 

det pågår eller planeras många kliniska studier för att utvärdera 

effekten av olika behandlingar inom olika sjukdomsområden. 

Cellterapier som är tillgängliga idag är bland annat behandling med 

patienters egna broskceller vid knäskada, transplantation av insulin-

producerande ö-celler från pankreas till levern vid diabetes och 

transplantation av T-celler och NK-celler som cancerbehandling. 

Marknaden 
Försäljningssiffror och prognoser för cellterapimarknaden inkluderar 

ibland både kontraktstillverkning och andra kringverksamheter ut-

över behandling av patienter, därför varierar siffrorna i olika mark-

nadsanalyser. GrandViewResearch estimerar dagens marknad till 

cirka 10 miljarder USD inklusive alla aktiviteter som supporterar 

forskning och behandling och en årlig tillväxt på 15% till 2028. 

Storleken indikerar det stora intresset för cellterapiforskning och det 

stora antal kliniska studier som pågår. 

En sökning på cellbaserade terapier i databasen Biomedtracker ger en 

lista på 237 unika produkter i klinisk utveckling. När sökningen smal-

nas av till behandlingar baserade på stamceller ger det en lista på 166 

unika terapier, varav många av terapierna utvärderas inom flera olika 

sjukdomar. 

Antal stamcellsprodukter i klinisk utveckling per sjukdomsområde

 
Källa: Biomedtracker 

Av ovan nämnda stamcellsterapier utvärderas tolv i dag i Covid-19-

relaterat andnödssyndrom och en med tillägg av akut njurskada som 

kräver njurersättningsterapi, det vill säga dialys eller njurtransplan-

tation. 
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Stamcellsterapier för behandling av Covid-19 relaterat andnödssyndrom 

 
Källa: Biomedtracker 

MSC-baserade behandlingar är ännu inte så utvecklade och det finns 

ännu inte så många som är godkända. I EU finns det bara en godkänd 

behandling, Alofisel (Takeda) som är baserad på MSC:s från fett-

vävnad och som används för behandling av ändtarmsfistel. 

Prochymal/Temcell (Mesoblast/JCR) är godkänd för behandling av 

avstötningsproblem vid transplantationer (GVHD) i Canada och 

Japan. Det finns även några behandlingar som enbart är godkända i 

Japan, Sydkorea eller Indien. 

Godkända behandlingar baserade på MSC:s

 
Källa: GlobalData 

Stamceller med unika egenskaper 
Amniotics plattform gör det möjligt att utvinna stamceller från foster-

vatten. Fördelar med MSC:s från fostervatten är att de håller så kallad 

neonatal kvalitet vilket innebär att de har högre celldelningshastighet 

och därmed snabbare tillväxt, de har också betydligt mindre muta-

tioner än stamceller från vävnad från vuxna individer. Fostervattnet 

innehåller MSC:s från olika vävnader eftersom fostervattnet är i kon-

takt med olika vävnader hos fostret. 

Att utvinna stamcellerna från fostervattnet är en process i flera steg. 

Första steget är att extrahera och samla upp fostervattnet vid ett 

planerat kejsarsnitt. Det görs med en patenterad och CE-märkt medi-

cinsk utrustning som penetrerar fosterhinnan och samlar upp foster-

vattnet. Den processen tar cirka 90 sekunder och innebär ingen risk 

vare sig för barnet eller mamman. Därefter transporteras foster-

vattnet till Amniotics anläggning med laboratorium och renrum för 

produktion. I laboratoriet filtreras fostervattnet och olika vävnads-

Produkt Företag Typ av stamcell Ursprung Sjukdom Fas

Ryoncil Mesoblast MSC Benmärg Covid-19 ARDS II/III

MultiStem Athersys MSC Benmärg ARDS/Covid-19 ARDS II/III

CAP-1002 Capricor Therapeutics Stamceller Hjärtvävnad Covid-19 II

JadiCells Therapeutic Solutions Int. MSC Navelsträngen ARDS/Covid-19 ARDS II

PLX Cells Pluristem Therapeutics MSC-liknande Covid-19 ARDS II

Stemedyne-MSC Stemedica Cell Technologies MSC Benmärg Covid-19 ARDS II

SBI-101 Sentien Biotechnologies MSC+device Covid-19 ARDS med njuskada I/II

Descartes-30 Cartesian Therapeutics MSC ARDS/Covid-19 ARDS I/II

CYNK-001 Celularity NK cells Moderkakan ARDS/Covid-19 ARDS I/II

BM-Allo.MSC ImmunityBio MSC Benmärg Covid-19 ARDS I

COVI-MSC Sorrento Therapeutics MSC Fettvävnad Långtidscovid I

FT516 Fate Therapeutics iPSC Covid-19 ARDS I

Produkt Företag Sjukdom MSC ursprung Godkända länder Godkänd år

Stemirac Nipro Corp Ryggmärgsskador Benmärg Japan 2018

Alofisel Takeda Ändtarmsfistel Fettvävnad EU, Japan 2018

Stempeucel Cipla Kardiovaskulär sjukdom Benmärg Indien 2016

AstroStem Biostar Research Institute Artros Fettvävnad Japan 2015

Neuronata-R Corestem ALS Benmärg Sydkorea 2014

Prochymal/Temcell Mesoblast Immunologi Benmärg Canada, Japan 2012

Cartistem Dong-A Artros Navelsträngen Sydkorea 2012

Cellgram-AMI Pharmicell Kardiovaskulär sjukdom Benmärg Sydkorea 2011
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specifika MSC:s selekteras. Att kunna särskilja och utvinna olika ty-

per av vävnadsspecifika stamceller gör det möjligt utveckla flera olika 

behandlingar från en och samma fostervattensextraktion. 

Processen att utvinna vävnadsspecifika MSC:s från fostervatten

 
Källa: Amniotics 

PulmoStem™ 
PulmoStem™ är Amniotics lungspecifika stamcellsprodukt för be-

handling av inflammatoriska och fibrotiska lungsjukdomar. Exempel 

på sådana lungsjukdomar är:  

 Akut andnödssyndrom (ARDS) 

 Idiopatisk lungfibros (IPF) 

 Covid-19 inducerat akut andnödssyndrom 

 Akut avstötning av transplantat i samband med lung-

transplantation 

Dessa sjukdomar är förknippade med hög dödlighet och stora medi-

cinska behov av nya behandlingsmetoder. 

Målet med den första studien i människa med PulmoStem™ är att 

visa att produkten är säker och tolereras väl i lungsjuka patienter, 

men den kan även ge en indikation på effektiviteten. Amniotics siktar 

på att även starta en klinisk studie med PulmoStem™ i IPF under 

2022 och en klinisk studie inom lungtransplantationer år 2023. 

Första patienterna under nästa år 
Den regulatoriska dokumentationen för att ansöka om att genomföra 

en klinisk studie på PulmoStemTM är enligt företaget på väg att 

avslutas och ansökan planeras att lämnas in i närtid. 

Exakt var studien kommer genomföras har bolaget inte kommu-

nicerat, men den kommer att involvera flera kliniker i olika länder. 

Den första studien är en kombinerad fas I/II-studie för att utvärdera 

att produkten är säker och tolereras väl. Samtidigt passar Amniotics 

på att utvärdera sekundära endpoints som prevention av sjukdom och 
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dödlighet, samt biomarkörer för inflammation och fibros. Studien 

omfattar 9–18 patienter som redan behandlas på sjukhus för Covid-

19 relaterad ARDS. I linje med företagets strategi kommer produkten 

att utlicensieras till en partner för genomförande av senare studier 

som kommer ligga till grund för ansökan om marknadsgodkännande, 

samt för kommersialisering. 

Den första kliniska studien är planerad att starta första halvåret 2022 

 
Källa: Amniotics 

ARDS 
Akut andnödssyndrom eller ARDS karaktäriseras av ett akut inflam-

matoriskt tillstånd med andnöd och syrebrist som följd. ARDS orsa-

kas av stora vävnadsskador på lungorna som till exempel kan uppstå 

till följd av allvarliga infektioner, inandning av giftiga gaser, eller 

överdos av vissa narkotiska preparat. 

I det akuta fallet behandlas ARDS med syrgas, ventilatorbehandling 

eller ECMO i extrema fall. ECMO är en livsuppehållande teknik där 

blodet syresätts genom att det cirkuleras genom ett syresättnings-

system. Den utlösande orsaken till ARDS behöver också behandlas 

om möjligt. 

Produkter under utveckling för behandling av ARDS

 
Källa: Biomedtracker 

Covid-19 inducerad ARDS och PulmoStem™ 
Covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2. Vid infektion med SARS-

CoV-2 triggas immunförsvaret att starta en kaskad av immunologiska 

processer i bland annat lungorna. Dessa processer ger upphov till 

inflammationer och skador på lungorna som i sin tur kan leda till 

lunginflammation och i värsta fall akut andnödssyndrom. Skadorna 

beror på att det blir en obalans i samspelet mellan nedbrytning och 

nybildning av vävnaden i lungorna vilket skapar ärrbildning. Ärrbild-

ningen gör att lungfunktionen blir försämrad. 

Produkt Företag Typ Fas

Traumakine Faron Protein III

Citrupress Asklepion Småmolekyl III

MultiStem Athersys MSC II/III

Descartes-30 Cartesian MSC I/II

BIO-11006 BioMarck Peptid II

Zyesami NRx Pharmaceuticals Peptid II

ibudilast MediciNova Småmolekyl II

Orbcel Orbsen Stamcell I/II

HZN-7734 Horizon Antikropp I

Lomecel-B Longeveron MSC I
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En viktig del av behandlingen är att minska den inflammatoriska 

processen i lungorna. MSC:s har som beskrivits ovan visat sig ha anti-

inflammatoriska egenskaper därutöver väntas de neonatala lungs-

pecifika MSC:s som Amniotics utvinner ur fostervätska kunna hjälpa 

till i läkningen av lungvävnaden. 

IPF 
Idiopatisk lungfibros (IPF) är den vanligaste sjukdomen i en grupp av 

dödliga lungsjukdomar med samlingsnamnet idiopatisk interstitiell 

pneumoni (IIP) med det gemensamma att de orsakar ärrvävnad i 

lungorna. Ordet idiopatisk syftar till att orsaken till sjukdomen är 

okänd. Vissa samband med riskfaktorer så som rökning eller 

inandning av partiklar eller kemikalier har visats men om IPF direkt 

orsakas av dessa faktorer är okänt. IPF leder ofta vidare till andra 

lungkomplikationer som lungcancer, högt blodtryck i lungcirkula-

tionen, ARDS och syrebrist. 

GlobalDatas analys visar att det finns cirka 130,000 diagnostiserade 

patienter med IPF i de sju stora läkemedelsmarknaderna (USA, Stor-

britannien, Spainen, Italien, Tyskland och Frankrike). Marknaden för 

IPF är enligt GlobalData 2,7 miljarder USD och förväntas växa till 3,7 

miljarder USD 2029. 

Det finns sedan tidigare två godkända läkemedel för behandling av 

IPF, Boehringer Ingelheims Ofev och Roches Esbriet. Esbriet sålde 

under 2020 för 1,2 miljarder USD och Ofev sålde för 2,3 miljarder 

USD men det inkluderar försäljning i fler indikationer. 

Båda dessa läkemedel saktar ner sjukdomsförloppet men ingen av 

dem har någon sjukdomsmodifierande effekt. En behandling som kan 

vända förloppet och läka den skadade vävnaden i lungorna är ett stort 

medicinskt behov för patienter med IPF. 

Godkända och fas III-produkter för IPF 

 
Källa: Biomedtracker 

 
 
 

Produkt Företag Typ Fas

Esbriet Roche Småmolekyl Godkänd

Ofev  Boehringer Ingelheim Småmolekyl Godkänd

RG6354 Roche Protein III 

Pamrevlumab FibroGen Antikropp III

Tyvaso GSK Småmolekyl III

GB0139 BMS Småmolekyl II/III
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Värdering 
Vi värderar Amniotics till 436 miljoner kronor totalt och 23,70 kronor 

per aktie efter utspädning för en inräknad nyemission. Vid vär-

deringen har vi använt DCF-metoden och estimerat ett kassaflöde 

från utvecklingen samt ett antagande om utlicensiering och royalty-

intäkter från en framtida partner. 

I värderingen har vi bara inkluderat produktlinjen PulmoStem™ och 

för de två indikationerna ARDS och IPF, då vi anser att de andra prod-

ukterna ännu är för tidiga för att kunna värdera. Det finns därmed en 

rejäl uppsida med produkter ifrån de andra stamcellslinjerna Cogni-

Stem™, CutiStem™ och NephroStem™ framöver. 

Även om Amniotics genomför den första kliniska studien i Covid-19 

patienter med ARDS, så antar vi i värderingsmodellen generell ARDS 

utan specifik orsak. Vi antar att Amniotics eller en framtida partner 

kommer bredda produkten till hela ARDS indikationen om den visar 

bra effekt. 

Prisantaganden för PulmoStem™ baserar sig på prisantaganden för 

Ofev och Esbriet i IPF som ligger runt 120,000 USD per patient i USA 

och 40,000 USD i EU i GlobalDatas IPF prognos. Vi har även jämfört 

med priset för MSC behandlingen Ryoncil för GVHD där GlobalData 

antagit priset 150,000 USD för USA och 120,000 i Europa. Vi har 

gjort ett konservativt antagande för PulmoStem™ och använder ett 

pris på 100,000 USD per patient i USA och 30,000 USD i EU och 

Japan. 

Det finns ingen jämförbar produkt för behandling av ARDS så vi har 

gjort ett konservativt antagande om att 2% av de patienter som är på 

IVA och får ARDS kommer behandlas med PulmoStem™. För IPF 

jämför vi med dagens behandlingar som trots begränsningar används 

av ett stort antal patienter. Även om konkurrensen troligen ökar med 

förbättrade behandlingar ser vi att PulmoStem™ som en sjukdoms-

modifierande behandling kommer kunna ta en signifikant marknads-

andel och vi antar att 15% av patienterna kommer få PulmoStem™. 

Toppförsäljningen för ARDS landar på cirka 540 miljoner USD och 

för IPF på cirka 950 miljoner USD. Vi gör antagandet att Amniotics 

licensierar produkten till en partner som tar kostnaderna från fas IIb 

och att Amniotics får royalties på 15% av försäljningen. 

Det totala riskjusterade värdet blir 436 miljoner kronor. Fördelat på 

dagens aktier blir det 27,20 kr per aktie. Enligt våra antaganden kom-

mer Amniotics att behöva cirka 30 miljoner kronor extra för den klini-

ska studien och bolagets tillväxt. Det är precis vad Amniotics skulle 

kunna få om kursen stiger och TO1 kan lösas in. Vi ser en stor risk att 

så inte blir fallet och har därför antagit att bolaget tar in dessa pengar 

med en utspädning på cirka 15%, i det fallet blir värdet per aktie 23,70 

kronor. 
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Summering av antaganden för värderingen

   
Källa: Analysguiden 

Risker 
Finansiellt är det möjligt att optionsprogrammet TO1 som förfaller i 

maj 2022 till teckningskursen 23,50 kronor och som skulle ge bolaget 

ett kapitaltillskott på 30 miljoner kronor inte kommer utlösas om 

aktiekursen fortfarande understiger teckningskursen. Det betyder att 

bolaget kommer behöva ta in cirka 30 miljoner kronor på annat sätt 

för att finansiera den växande verksamheten 2022. 

Det finns ännu väldigt begränsat med publicerade data från Amni-

otics projekt och eftersom de ännu inte har testats i försök på män-

niska finns det risk både för tolererbarbarheten och behandlings-

effekten inte lever upp till förväntningarna. 

De efterföljande produkterna i portföljen bygger på samma biologi 

och teknologi vilket kan vara en stor fördel om den första produkten 

blir en succé, då får efterföljande produkter möjligen ett stort intresse 

baserat på evidens från en liknande föregångare. Om den första pro-

dukten misslyckas finns det i stället risk att bolaget får en mer utma-

nande situation att driva nästa produkt som bygger på samma meka-

nism, beroende på vad orsaken till misslyckandet skulle vara. 

Att äga hela produktionskedjan från insamling av fostervatten till för-

packning av produkten kan vara en stor fördel både kostnadsmässigt 

och för planerbarheten. Det kan också vara en risk att ha allt under 

ett tak om det skulle hända någonting med produktionsanläggningen 

eller nyckelpersoner i bolaget. 

Även om projekten tar sig hela vägen till marknaden kan det vara så 

att produkten ändå inte säljer för så mycket som vi har prognostiserat, 

konkurrensen kan bli hårdare än vad vi tänkt. 

Indikation Sannolikhet Toppförsäljning 
(miljoner)

Lanseringsår Riskjusterat 
värde (MSEK)

Värde per 
aktie (SEK)

Värde per aktie efter 
utspädning (SEK)

ARDS 21% $544 2027 164 10.2 8.9

IPF 21% $963 2029 218 13.6 11.8

Kassa Q3 2021 54 3.4 2.9

Summa 436 27.2 23.7
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Försäljningsmodell för behandling av ARDS med PulmoStem™ 

 
Källa: The Society of Critical Care Medicine (SCCM), GlobalData, Analysguiden 

OBS: Kassaflödet fram till 2040 är inkluderat i värderingen, även om tabellerna bara visar kassaflödet upp till 2035. 

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
IVA patienter (000's)
US 27,166 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Europa 5 38,130 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Japan 2,073 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ARDS patienter (000's)
US 5% 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Europa 5 5% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Japan 5% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Antaganden PulmoStem™
Marknadsandel (patienter) peak
US 2.0% 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9% 2.0% 2.0%
Europa 5 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9% 1.9%
Japan 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 1.6% 1.9%

Behandlade patienter
US 250 723 1,175 1,866 2,775 4,013 4,853 5,000 5,000
Europa 5 100 289 470 747 1,110 1,605 1,941 1,941
Japan 25 72 118 187 278 401 485

Följsamhet 95%

Försäljning (MUSD) Pris (USD)
US 100,000 24 69 112 177 264 381 461 475 475
Europa 5 30,000 0 3 8 13 21 32 46 55 55
Japan 30,000 0 0 1 2 3 5 8 11 14
Total 24 72 121 193 288 418 515 542 544

Försäljning (MSEK)
US 202 584 949 1,507 2,241 3,240 3,919 4,038 4,038
Europa 5 0 24 70 114 181 269 389 470 470
Japan 0 0 6 18 28 45 67 97 118
Total 202 608 1,025 1,639 2,450 3,554 4,375 4,605 4,625

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kassaflöde och värdering (MSEK)
Royalties US 15% 30 88 142 226 336 486 588 606 606
Royalties Europa 15% 0 4 11 17 27 40 58 71 71
Royalties Japan 15% 0 0 1 3 4 7 10 15 18

Forskningskostnader -20 -30 -25
Kassaflöde -20 -30 -25 0 0 0 30 91 154 246 368 533 656 691 694
Skatt 20.6% 0 0 0 0 0 0 -6 -19 -32 -51 -76 -110 -135 -142 -143
Kassaflöde efter skatt -20 -30 -25 0 0 0 24 72 122 195 292 423 521 548 551

Riskjusterat kassaflöde -20 -30 -9 0 0 0 5 15 26 41 61 89 109 115 116
Diskonterat och riskjusterat kassaflöde -19 -25 -7 0 0 0 2 7 10 14 19 24 27 25 22

rNPV (MSEK) 164
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Försäljningsmodell för behandling av IPF med PulmoStem™ 

 
Källa: GlobalData, Analysguiden 

OBS: Kassaflödet fram till 2040 är inkluderat i värderingen, även om tabellerna bara visar kassaflödet upp till 2037. 

 

 

 

 

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Patienter med diagnostiserad IPF Extrapolering
US 27,166 74,786 76,534 78,169 79,782 81,490 83,124 84,678 86,186 87,661 89,416 91,207 93,033 94,896 96,796 98,735 100,712 102,729
Europa 5 38,130 46,864 47,535 48,219 48,897 49,561 50,238 50,975 51,724 52,475 53,234 54,003 54,784 55,576 56,380 57,195 58,022 58,861
Japan 2,073 13,515 13,537 13,573 13,611 13,669 13,695 13,683 13,638 13,591 13,605 13,619 13,633 13,647 13,661 13,675 13,689 13,703

Behandlade patienter
US 28,804 30,833 32,877 34,969 37,162 39,380 41,617 43,885 46,189 47,114 48,057 49,020 50,001 51,003 52,024 53,066 54,128
Europa 5 24,376 24,993 25,621 26,254 26,887 27,535 28,223 28,927 29,642 30,071 30,506 30,947 31,394 31,848 32,308 32,776 33,249
Japan 11,416 11,612 11,820 12,031 12,261 12,464 12,631 12,768 12,902 12,915 12,928 12,942 12,955 12,968 12,982 12,995 13,008

Antaganden PulmoStem™
Marknadsandel (patienter) peak
US 15% 1.5% 2.6% 3.8% 5.7% 8.2% 11.7% 14.0% 15.0% 15.0%
Europa 5 1.5% 2.6% 3.8% 5.7% 8.2% 8.2% 11.7% 14.0%
Japan 1.5% 2.6% 3.8% 5.7% 8.2% 11.7% 14.0%

Behandlade patienter
US 693 1,211 1,802 2,786 4,115 5,967 7,276 7,960 8,119
Europa 5 451 784 1,160 1,784 2,621 2,659 3,835 4,650
Japan 194 333 486 737 1,068 1,520 1,819

Följsamhet 95%

Försäljning (MUSD) Pris (USD)
US 100,000 66 115 171 265 391 567 691 756 771
Europa 5 30,000 0 13 22 33 51 75 76 109 133
Japan 30,000 0 0 6 9 14 21 30 43 52
Total 66 128 199 307 456 663 797 909 956

Försäljning (MSEK)
US 559 978 1,455 2,249 3,323 4,819 5,876 6,428 6,556
Europa 5 0 109 190 281 432 635 644 929 1,127
Japan 0 0 47 81 118 179 259 368 441
Total 559 1,088 1,692 2,611 3,873 5,632 6,779 7,725 8,124

2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Kassaflöde och värdering (MSEK)
Royalties US 15% 84 147 218 337 498 723 881 964 983
Royalties Europa 15% 0 16 29 42 65 95 97 139 169
Royalties Japan 15% 0 0 7 12 18 27 39 55 66

Forskningskostnader -20 -30 -25
Kassaflöde -20 -30 -25 0 0 0 0 0 84 163 254 392 581 845 1,017 1,159 1,219
Skatt 20.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 -34 -52 -81 -120 -174 -209 -239 -251
Kassaflöde efter skatt -20 -30 -25 0 0 0 0 0 67 130 202 311 461 671 807 920 968

Riskjusterat kassaflöde -20 -30 -9 0 0 0 0 0 14 27 42 65 97 141 170 193 203
Diskonterat och riskjusterat kassaflöde -19 -25 -7 0 0 0 0 0 5 9 13 18 23 31 33 33 31

rNPV 218
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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 Katarina Jansson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Katarina Jansson 
 


