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Skönjer klinisk 

fas     

 

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV har många 

spännande potentiella tillämpningsområden för stora patient-

grupper. Den låga värderingen ger potential om och när de sista 

stegen mot kliniska studier kan tas. 

Annexin Pharmaceuticals utvecklar en ny behandling, ANXV, 

med potentiell användning inom bland annat ögon- och 

hjärtkärlsjukdomar. Viktiga fördelar är en förmodat god 

säkerhetsprofil (då behandlingen bygger på ett kroppseget 

protein) och att låga doser kan vara tillräckliga. ANXV-projektet befinner sig i 

preklinisk fas och bolaget har som mål att kunna inleda en klinisk fas I-studie mot 

slutet av året. Förstahandsindikation är ögonsjukdomen retinal venocklusion 

(blockering av vener i ögat), där ANXV kan få en roll som en tidig behandling för att 

ta bort den blockering som kan ge tydliga synnedsättningar, och leda till blindhet, i 

denna patientgrupp. Vid sidan av ögonsjukdomar kan ANXV på sikt även ha goda 

möjligheter i hjärtkärl- och blodsjukdomar. Under 2017 togs ett viktigt steg genom 

att etablera tillverkning av ANXV enligt GMP och under våren har ett 

tillverkningspatent preliminärt godkänts av det europeiska patentverket.  

En nyligen genomförd företrädesemission finansierar verksamheten till och med 

åtminstone första halvåret 2019. Ett möjligt utnyttjande av teckningsoptioner kan 

tillföra bolaget ytterligare cirka 25 MSEK. Annexin Pharmaceuticals har haft en trist 

resa sedan noteringen på First North och förseningar i den prekliniska utvecklingen 

har uppenbart påverkat sentimentet kring aktien. Att garanter fick ta knappt hälften 

av emissionen har sannolikt också bidragit till att aktien handlas tydligt under 

emissionskurs. Den låga värderingen ger i gengäld bra utrymme för uppvärdering 

om prekliniska säkerhetsstudier kan slutföras enligt reviderad tidplan och ANXV-

projektet bli redo för klinisk fas.  

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på drygt sex kronor per aktie, och ser 

ytterligare potential när fas I kan inledas. Risker är att det prekliniska arbetet 

försenas ytterligare och att utestående teckningsoptioner inte utnyttjas, vilket i sin 

tur kan medföra ett kapitalbehov under nästa år. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK   2016 2017 2018P 2019P 

Nettoomsättning   0,0 0,0 0,0 0,0 

Rörelseresultat   -10 -31 -33 -32 

Vinst p. aktie, kr   neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa   13 14 26 -6 

Källa: Annexin Pharma (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  
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 Datum: 27 augusti 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Annexin Pharmaceuticals AB 

Lista: Nasdaq First North 

Vd: Jamal El-Mosleh 

Styrelseordförande: Carl-Fredrik Lindner 

Marknadsvärde: 69 MSEK 

Senast: 3,91 kronor 

Kort om Annexin 

Pharmaceuticals: 

Annexin Pharmaceuticals utvecklar 

behandlingar mot främst ögon, hjärtkärl- och 

blodsjukdomar. Bolagets 

läkemedelskandidat ANXV är en 

rekombinant version av det kroppsegna 

proteinet Annexin A5. Målet är att påbörja 

studier i människa mot slutet av 2018.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Extern forskning ger stöd åt olika 

terapeutiska effekter vid tillförsel av Annexin 

A5. 

 

Annexin A5 används idag i diagnostiskt 

syfte vilket tyder på att behandlingen är 

säker.  

 

Det finns ett tydligt behov av tidiga insatser 

inom ögonsjukdomen retinal venocklusion 

vilket ger en intressant möjlighet för ANXV.  

 

Risker och 

svagheter: 

Tillförsel av annexin A5 har ännu inte visat 

terapeutisk effekt i människa. En kort 

halveringstid i kroppen kan innebära en 

möjlig utmaning för att åstadkomma klinisk 

nytta.   

 

Bolagets finansiella resurser är begränsade. 

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 2,2 kr 6,1 kr 13,9 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd är relativt nytillträdd men har trots sin ungdom lång 

erfarenhet av ledande positioner inom läkemedels-

utveckling. Den prekliniska utvecklingen har tagit längre 

tid än planerat. Turbulensen i ledningsgruppen det 

senaste året drar ned betyget.  

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  

 

Den störste ägaren är en erfaren och kapitalstark 

investerare inom Life Science sektorn. Garanter fick ta 

en stor del (47 procent) av den nyligen genomförda 

företrädesemissionen. Ett potentiellt överhäng av aktier 

tecknade av garanter kan fördröja en uppvärdering av 

aktien. 

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 har nyligen genomfört en företrädesemission för 

att finansiera utvecklingen av ANXV in i kliniska 

prövningar. Det finns ett kapitalbehov under 2019 om 

utestående teckningsoptioner inte utnyttjas 

(teckningsperiod i mars 2019). För närvarande ligger 

kursen under teckningsoptionernas lösenpris (4,40 

kronor).      

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  

 

Annexin siktar på att utveckla behandlingar för att 

adressera tydliga medicinskt behov i stora patientgrupper. 

ANXV har en förmodat god säkerhetsprofil då 

behandlingen är baserad på ett kroppseget protein.  

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  

 

ANXV är i tidig utvecklingsfas och effekt och säkerhet 

kommer att behöva bekräftas i flera kliniska studier 

framöver. I april meddelades bolaget att ytterligare 

prekliniska studier behövs för att göra ANXV redo för 

kliniska prövningar. Ytterligare förseningar kan påverka 

bedömt värde negativt.  

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 bolaget 
Annexin Pharmaceuticals AB (publ.) (Annexin Pharma, Annexin eller Bolaget) 

utvecklar behandlingar baserade på läkemedelskandidaten ANXV. ANXV är en 

rekombinant version (det vill säga producerad med genteknik) av annexin A5, ett 

protein som enligt forskning har flera skyddande egenskaper i blodkärl.  

Bolagets verksamhet bygger på forskning av professor Johan Frostegård och 

doktor Anna Frostegård vid Karolinska Institutet. Bolaget bildades 2014 då 

rättigheterna till Annexin A5-projektet förvärvades.  

Under 2015 får Annexin forskningsstöd för att studera ANXV som behandling av 

blödarfebrar. Under 2016 tar bolaget in cirka 29 MSEK från aktieägare för att 

genomföra säkerhetsstudier och etablera tillverkning i stor skala med Richter-Helm 

BioLogics som leverantör. Under 2017 sker en listning på First North då 50 MSEK 

tas in. En planerad fas I-studie skjuts upp på grund av tekniska problem hos en 

tjänsteleverantör för prekliniska studier som sedan klaras upp. I september 

meddelas att bolaget etablerat GMP-tillverkning för produktion inför kliniska 

studier. Bolaget genomför under hösten förändringar i styrelse och ledning och gör 

en strategisk översyn. Den resulterar i att Annexin väljer ögonsjukdomar som 

prioriterat terapeutiskt område. Under våren 2018 görs en företrädesemission på 

52 MSEK. Därtill ges teckningsoptioner ut som kan inbringa 26 MSEK, före 

kostnader, vid full teckning (teckningsperiod mars 2019). Sedan bolagets bildande 

har cirka 117 MSEK tagits in från aktieägarna efter emissionskostnader. Inklusive 

forskningsstöd och tidigare investeringar i projekten är det bolagets bedömning att 

verksamheten har finansierats med cirka 165 MSEK före den nyligen genomförda 

företrädesemissionen.  

Strategin är att utveckla en behandling mot retinal venocklusion genom fas II. Om 

dessa prövningar kan ge ett ”Proof of Concept” (bevis på effekt i människa) är 

målet att i första hand licensiera ut projektet, i andra hand försöka gå till 

marknaden på egen hand. 

För andra indikationer, som hjärtkärlsjukdomar, är målet att om möjligt träffa 

licensavtal redan efter fas I det vill säga att säkerhet i människa kan etableras.  
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Utvecklingsstrategi för Annexin Pharmaceuticals 

 

Källa: Annexin Pharmaceuticals prospekt 2018 

 

Investment Case 
Annexin Pharma har haft en trist resa på First North sedan notering i april 2017. 

Bolaget har tidigare underskattat tidsåtgången för den prekliniska utvecklingen och 

förseningarna har försvagat sentimentet.  

Så sent som i april meddelades en ytterligare försening då bolaget bedömde att en 

kompletterande säkerhetsstudie behöver göras innan en ansökan kan lämnas in till 

Läkemedelsverket för start av kliniska studier. Än så länge är bolaget förteget om 

orsaken i avvaktan på slutlig analys från det kontraktsforskningsföretag man 

anlitat. Enligt rapporten för 2 kv. 2018 är det bolagets förhoppning att en klinisk fas 

I-studie ska kunna inledas under 2018, med en förskjutning med cirka ett kvartal 

jämfört med den förut angivna planen. Tidplanen är så klart avhängig hur snabbt 

en eventuell kompletterande säkerhetsstudie kan genomföras. Den nyligen 

genomförda företrädesemissionen finansierar start av kliniska studier. Dock 

hamnade knappt hälften av emissionen i händerna på garanter, vilka normalt inte 

är strategiska investerare. Detta har sannolikt bidragit till att kursen fortsatt att 

pressas trots genomförd emission.  

Den nedtryckta värderingen ger samtidigt ett intressant läge om och när 

osäkerheten kan lätta.  

• Med brasklapp för att prekliniska säkerhetsstudier som sagt ännu inte 

har slutförts talar det faktum att ANXV bygger på ett kroppseget protein 

för en god säkerhetsprofil. Annexin A5 används idag i diagnostiska 

metoder. 

• Den prioriterade indikationen retinal venocklusion (RVO) kan öppna ett 

betydande användningsområde för ANXV, då det finns ett stort behov 

av nya minimalt invasiva ingrepp för tidig behandling inom detta 

terapiområde 
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• Bolaget har relativt nyligen fått ett positivt förhandsbesked från det 

europeiska patentverket rörande tillverkningspatent. Det är en viktig 

pusselbit för att stärka värdet för ANXV, i synnerhet gentemot potentiella 

framtida partners.  

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde på drygt sex kronor per aktie, vilket är 

tydligt över dagskurs. Om och när kliniska studier inleds ser vi ytterligare tydlig 

potential.  

Risker är framför allt att utvecklingen drabbas av ytterligare förseningar, vilket kan 

göra att bolaget behöver hämta in ytterligare kapital från aktieägarna i början av 

2019.  

Om Annexin A5 
Annexin A5 är ett protein som tillhör Annexingruppen. Den exakta funktionen i 

kroppen är oklar. Proteinet har en förmåga att bygga en sköld runt fosfolipider (en 

grupp av fetter som ingår i cellernas membran) vilket hindrar dessa att ingå i 

exempelvis koaguleringsreaktioner eller att binda röda blodkroppar vid kärlväggar.   

• Annexin A5 används i dag i forskningssyfte för att upptäcka döende 

celler. Detta eftersom proteinet binder till fosfatidylserin (PS). I celler 

som är stressade, skadade och/eller genomgår programmerad celldöd 

tenderar PS att vandra från insidan till utsidan av cellmembranet och 

kan då ”upptäckas” av Annexin A5.  

• Prekliniska studier tyder på att Annexin A5 också har en roll i 

läkningsprocessen i cellmembran genom att proteinet binder till och 

snabbt förseglar skador i membranet.  

• Annexin A5 har i externa prekliniska studier visat förmåga att reducera 

inflammation vid skador i blodkärl. 

• Studier har visat att en låg halt av Annexin A5 är direkt kopplat till ökad 

risk för tidig hjärtinfarkt före 45 års-ålder.  

Den terapeutiska effekten av Annexin A5 specifikt har ännu inte studerats i några 

kliniska studier. Astellas och Alavita utvecklade en rekombinant homodimer-

version (två sammankopplade Annexin A5-proteiner) kallad diannexin för att 

motverka reperfusionsskador vid njurtransplantation. Projektet verkar nu ha 

avslutats efter fas III-studier.  

Annexin A5 -baserade markörer utvärderas för närvarande i kliniska studier för 

diagnostiska metoder inom autoimmuna sjukdomar och ögonsjukdomen glaukom. 

Det finns bolag som utvecklar behandlingar baserade på Annexin A5 inom 

områden som onkologi och blodförgiftning. Ingen av dessa har emellertid ännu nått 

klinisk utvecklingsfas.  
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Vetenskapligt stöd för Annexin A5 

Ögonsjukdomar 

I en preklinisk studie (Wautier, M.-P., et al., ” Red blood cell phosphatidylserine 

exposure is responsible for increased erythrocyte adhesion to endothelium in 

central retinal vein occlusion” Journal of Thrombosis and Haemostasis, 9, 2011) 

jämfördes blodprover från patienter med retinal venocklusion (blockering av vener i 

ögat, se nedan) med prover från normala individer. I de förra fallen visade de röda 

blodkropparna signifikant större tendens att binda till celler från blodkärlsväggar, 

vilket bidrar till att blodet får hög viskositet och blir mer trögflytande. De röda 

blodkropparna hos patienterna hade ett högre uttryck av PS på ytan. Vidare, när 

Annexin A5 tillsattes till dessa prover minskade bindningen till kärlväggscellerna 

med mer än 60 procent. Resultaten ger ett tidigt men klart intressant stöd till 

ANXV:s verkningsmekanism i retinal venocklusion. 

Annexin A5 har en kort halveringstid i kroppen (mindre än 20 minuter) vilket 

teoretiskt kan innebära en utmaning när det gäller att åstadkomma klinisk nytta. 

Detta kan uppvägas av att proteinet snabbt söker upp och binder till de skadade 

cellerna och att det är ”överflödigt” Annexin A5 som rensas från kroppen.  

En naturlig följdfråga är om Annexin A5 kan nå ögat och dess blodkärl. Det är i sin 

tur avgörande för bolagets möjligheter att utveckla en behandling mot 

ögonsjukdomen retinal venocklusion. De ledande behandlingarna inom RVO 

injiceras in i ögat. Ett intressant stöd för intravenös administrering av Annexin A5 

finns i den så kallade DARC-teknologin (Detection of Apoptosing Retinal Ganglial 

Cells). Det är en metod under utveckling för att ta fram tidig diagnostik av glaukom. 

Här används Annexin A5 tillsammans med en fluorescerande markör för att avbilda 

döende retinala ganglieceller (nervceller) i ögat. De senare uppvisar fosfatidylserin 

på ytan som Annexin A5 binder till. Resultat från en fas I-studie indikerar att denna 

Annexin A5-baserade markör kan användas för att i realtid identifiera sjukliga celler 

genom avbildning i näthinnan. DARC har ingen påvisad terapeutisk effekt och den 

potentiella användningen rör alltså glaukom och inte retinal venocklusion. 

Resultaten ger emellertid intressant stöd för att Annexin A5 kan nå ögat vid 

intravenös administrering. 

ANXV visar lovande resultat i hjärtkärlsjukdomar  

En holländsk studie i en musmodell för hjärtinfarkt visade att behandling med 

ANXV kan minska omfattningen av hjärtinfarkten och förbättra hjärtfunktionen efter 

hjärtinfarkt jämfört med placebobehandling. Resultaten tyder på att detta har att 

göra med att Annexinbehandlingen mildrar skadliga inflammationssignaler som 

annars uppstår efter infarkt. 

En intressant och viktig detalj i studien ovan är vidare den låga dosen (1 mg/kg) 

som behövdes för att uppnå effekt. Det rörde sig visserligen om en musmodell men 

det indikerar en mycket låg dos i människa enligt gängse tumregler. Det stärker 

möjligheterna att säkerställa säkerhet. Mot bakgrund av att biologiska läkemedel är 

dyra att framställa talar det också för god ekonomi för ANXV-projektet.  
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Annexin Pharmas terapiområden 

Retinal venocklusion – blockering av ögats vener 
Retinal venocklusion (RVO) är en blockering i en av ögats vener. Orsaken är inte 

helt känd, men åkomman tycks ofta vara förknippad med att det externa trycket 

från artärer mot vener stiger vilket kan öka risken för exempelvis blodpropp 

(Coscas, G., et al, 2011). Blockeringen leder till svullnader (ödem) i näthinnan 

vilket i sin tur kan orsaka skador på gula fläcken (makula). 

Schematisk bild av ögat, med makula och näthinna 

 

Källa: Novartis 

 

Det finns två huvudkategorier av RVO, grenvensocklusion (BRVO) och central 

retinal venocklusion (CRVO). Den förra drabbar en del av ögonbotten och är oftast 

lindrigare. Den senare drabbar hela ögonbotten, är ofta smärtsam och har sämre 

prognos. Båda formerna är förknippade med synnedsättning, där en tredjedel till 

hälften av obehandlad BRVO kan återfå någorlunda normal syn med tiden. CVRO 

kännetecknas av upp till 50 procent synnedsättning. Incidensen (antalet årligen 

insjuknade) är omkring 520 per miljon invånare, varav 80 utgör CRVO (Coscas, M. 

et al, ”Management of Retinal Vein Occlusion”, Ophtalmologica, 2011) 

Behandling kan omfatta laser (fotokoagulering) för att försegla blodkärl som läcker 

vätska. Numera är det mer vanligt med läkemedelsbehandling, företrädesvis 

antineovaskulära läkemedel som förhindrar onormal tillväxt av blodkärl i ögat och 

därmed svullnad. Ett exempel är Lucentis, som är en månatlig behandling som 

injiceras i ögat. En annan typ av behandling är Ozurdex som är ett implantat med 

antiinflammatoriska steroider (dexamethason).  

Storsäljare driver marknadstillväxt 

Marknaden för RVO-läkemedel är något svårbedömd då ledande behandlingar 

som Lucentis och Eylea även används inom andra indikationer inom oftalmologi. 

Enligt Global Data uppgick marknaden för behandlingar av makulärt ödem till 3,7 

miljarder dollar på de sju största läkemedelsmarknaderna under 2016 och spås 

växa till omkring sju miljarder USD 2026. Denna uppskattning inkluderar makulärt 

ödem orsakat av diabetesretinopati. Tillväxten drivs framför allt av Eylea som 

godkändes för indikationen under 2014 i USA och 2015 i EU.   
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Givet den höga prissättningen för ledande behandlingar som Lucentis och Eylea 

(kostnad på närmare 2 000 USD per månad i USA), att dessa är invasiva och att 

en ganska stor andel inte svarar tillfredställande på dessa terapier (40¬50%) finns 

det rimligen intressanta möjligheter för nya mindre invasiva behandlingar. ANXV är 

är avsedd att ges intravenöst till skillnad från ovan nämnda behandlingar som alltså 

injiceras i ögat.  

I pipeline finns nya typer av antineovaskulära behandlingar, bland annat Luminate 

(utvecklas av Allegro Ophtalmics) och Abicipar (Allergan/Molecular Partners). 

Fokus för dessa projekt ligger framför allt på åldersförändringar i gula fläcken och 

diabetesinducerat makulärt ödem men marknaden för RVO ligger samtidigt nära till 

hands. Clearside Biomedical utvecklar en behandling baserad på kortikosteroider i 

kombination med antineovasklulära läkemedel kallad CLS-TA. Nyligen har fas III-

studier påbörjats.  

Sammanfattningsvis handlar en stor del av utvecklingen inom området att hitta nya 

behandlingar som mer effektivt träffar redan tidigare väletablerade sjukdomsmål. 

ANXV skiljer sig från mängden i detta perspektiv och även i så måtto att 

behandlingen avses sättas in i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen. Tidigare 

har antikoagulerande behandlingar och aspirin även använts men forskning visar 

nedslående resultat vad gäller att motverka synnedsättning.  

Givet en förmodat god säkerhetsprofil för ANXV (då det är baserat på ett 

kroppseget protein) borde det finnas starka skäl att sätta in behandlingen i tidigt 

skede, under förutsättning att effekt kan påvisas i kliniska studier. Prissättningen 

kommer sannolikt att vara starkt korrelerad till effekt. Den primära målsättningen i 

kliniska studier inom RVO är vanligen förbättrad Visual Acuity Score (VAS), det vill 

säga förmåga att läsa bokstäver eller symboler enligt syntest.   

Om vi antar en prissättning för ANXV på omkring 1400 USD per behandlingscykel 

(globalt snitt) ger det en marknadspotential på omkring 700 miljoner USD per år, 

baserat på den statistik om incidens vi refererar till ovan. Detta pris vore jämförbart 

med Ozurdex. Höjer vi vårt prisantagande till 4 000 USD (jämförbart med andra 

ögonbehandlingar som Restasis) stiger potentialen till omkring 2 000 MUSD. Ett 

genomsnitt av dessa bedömningar motsvarar en marknad på 1 350 MUSD. Om vi 

antar att ANXV kan ta hälften av denna marknad skulle det motsvara en 

toppförsäljning på 675 MUSD.   
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Försäljning 2017, behandlingar indikerade för retinal venocklusion 

 

Källa: Bolagsuppgifter och Jarl Securities 

 

Brist på behandlingar ger potential i hjärtinfarkt 
Hjärtkärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken globalt och hjärtinfarkt är ett akut 

syndrom när förkalkningar (plack) i ett av hjärtats kranskärl brister och den 

efterföljande koaguleringen bildar en propp som blockerar kärlet. Detta leder i sin 

tur till att hjärtmuskelceller skadas till följd av syrebrist och skadan blir allvarligare 

ju längre blodflödet till hjärtmuskulaturen är hindrat. Enbart i Sverige drabbas 

omkring 26 000 personer årligen av hjärtinfarkt (Källa: Socialstyrelsen).  

Marknaden för läkemedel för behandlingar av hjärtkärlsjukdomar domineras av 

blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel. Inflammatoriska processer 

anses ha en roll i att accelerera sjukdomsförloppet och antiinflammatoriska 

behandlingar har därför utretts som kompletterande terapier till exempelvis blodför-

tunnande medel och statiner (kolesterolsänkare). Inga behandlingar av denna typ 

har ännu nått marknaden, men Novartis väntas ansöka om marknads-

godkännande för antikroppsbehandlingen canakinumab för att förebygga nya 

hjärtinfarkter hos patienter som tidigare drabbats.  

Det finns en tydlig logik i en potentiell användning av Annexin A5 i hjärtkärI-

sjukdomar utöver retinal venocklusion. RVO-patienter har ofta samsjuklighet med 

hjärtkärlsjukdomar och åkommorna är ”samma andas barn”. I dagsläget är det 

något oklart när ANXV är tänkt att sättas in i behandling vid hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt 

burkar indelas i Non-STEMI och STEMI. Ungefär 30 procent drabbas av så kallad 

akut ST-förhöjningsinfarkt eller STEMI, vilket är den allvarligaste formen av hjärt-

infarkt som är förknippad med högst dödlighet. Eftersom ANXV är en intravenös 

behandling förefaller en insats på intensivvårdsavdelning efter det akuta skedet 

som trolig. Detta exempelvis som ett skydd mot vaskulär inflammation och 

reperfusionsskada efter ballongvidgning och stentning. De senare är vanliga 

insatser i det akuta skedet för att utvidga blockerade kranskärl. Reperfusionsskada 

innebär att skada på vävnad, som hjärtats muskulatur, till följd av ischemi (strypt 

blod- och syretillförsel) paradoxalt kan förvärras när blodflödet återställs. Detta 

som en följd av bland annat inflammatorisk reaktion.  
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En uppskattning av potential försvåras av att det saknas liknande behandlingar i 

dagsläget och därmed finns det inte heller någon existerande kommersiell 

marknad (exempelvis utvecklade det svenska bolaget NeuroVive en behandling 

CicloMulsion med någorlunda likartad indikation som dock fallerade i fas III). Givet 

den höga incidensen av hjärtinfarkt finns det otvivelaktigt en stor marknad för en 

effektiv behandling. Non-STEMI utgör en större potentiell målgrupp än STEMI men 

kan i gengäld kräva längre och större studier för att nå godkännande.  

Innan vi har fått mer klarhet i exakt vilken indikation Annexin avser fokusera den 

framtida utvecklingen emot har vi använt medianförsäljningen av de 22 mest 

säljande hjärtkärlläkemedlen som utgångspunkt för ett antagande om topp-

försäljning. Under 2016 låg den siffran på cirka 1,2 miljarder USD (Källor: 

Medadnews, Jarl Securities beräkning).  

Sicklecellanemi -genetisk blodsjukdom i behov av 
nya behandlingar 
Sicklecellanemi är troligen världens vanligaste genetiska sjukdom. Den resulterar i 

en mutation av hemoglobinet och att de röda blodkropparna deformeras och blir 

skärformade (”sickle” (engelska) betyder skära). Detta medför bland annat att 

blodkropparna förlorar flexibilitet och tenderar att fastna i väggarna i små blodkärl 

och blockera blodflödet. Det leder i sin tur ofta till svåra smärtor, kärlsjukdomar och 

skador på organ och i förlängningen till kraftigt förkortad livslängd. Sjukdomen är 

betydligt vanligare hos personer med afrikanskt ursprung. I Afrika förekommer 

sicklecellanemi hos 1,5 procent av alla nyfödda. I Europa och USA betecknas 

sjukdomen som en så kallad ”Orphan Disease”. 

I patienter med sicklecellanemi är hemoglobinet muterat och det gör att de röda blodkropparna (erytrocyterna) blir 

skärformade och fäster vid kärlväggarna i små blodkärl.  

 

Källa: Läkartidningen 2015;11 

 

Den enda botande behandlingen för sicklecellanemi är benmärgstransplantation. 

Det förutsätter kompatibla donatorer och en transplantation bedöms kosta 

åtminstone 225 000 USD. Hydroxikarbamid är en annan godkänd behandling som 

bedöms i viss mån kunna motverka att hemoglobinet bildar skärformationer. 

Hydroxikarbamid (även benämnt Hydroxyurea, Droxia) har visat sig halvera antalet 

årliga kriser. Dock anses behandlingen medföra risk för svåra biverkningar. En 

fördel är en låg kostnad, en årsbehandling motsvarar omkring 300 USD.   
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Förra året godkändes Endari, en behandling baserad på aminosyran L-glutamin. I 

kliniska studier har Endari påvisat en 25-procentig minskning av frekvensen av 

kriser. Vidare utvecklar amerikanska Bluebird Bio en genterapibehandling. Global 

Blood Therapeutics (GBT) utvärderar för närvarande behandlingen Voxelotor, som 

administreras i pillerform, i fas III-studier. Den ökar hemoglobinets bindning till syre 

vilket gör att blodkropparna i mindre utsträckning antar skärform. Behandlingen 

har visat en positiv effekt på nivån av hemoglobin men har ännu inte demonstrerat 

någon signifikant minskning av kriser (studier pågår). Global Blood Therapeutics 

uppger att bolaget avser att ansöka om ett accelererat godkännande hos FDA 

baserat på tidiga resultat från den pågående fas III-studien.  

Karolinska Developments portfölj Modus Therapeutics utvecklar Sevuparin, en 

modifierad version av en befintlig antikoagulerande behandling, heparin. Selexys 

har en kandidat SelG1med en liknande verkningsmekanism som Sevuparin och 

har i fas II studier uppvisat en halvering av antalet akuta episoder. Efter dessa 

resultat utnyttjade Novartis sin option att köpa Selexys för 665 miljoner USD 

hösten 2016. Rivipsansel är en annan kandidat med likartad verkningsmekanism 

som Sevuparin. Sammantaget förefaller terapiområdet ”hett” samtidigt som 

konkurrensen kan bli hård på sikt. I översikten nedan sammanfattas några viktiga 

behandlingar under utveckling. 

Översikt behandlingar mot sicklecellanemi 

                

Behandling Hydroxikarbamid Endari Rivipansel SEG101 Voxelotor Lentiglobin Sevuparin 

Indikation 
Återkommande 

måttlig till svår kris 

Återkommande måttlig till 

svår kris 
Akuta kriser 

Återkommande 

måttlig till svår 
kris 

Återkommande 

måttlig till svår 
kris 

Svåra 

återkommande 
kriser 

Akuta kriser 

Fas Marknad Marknad III II (avslutad) III I/II II 

Verkningsmekanism 
Ökat fetalt 

hemoglobin 
L-glutamin 

Blockering 

av selektiner 

Blockering av P-

selektin 

Ökat syreupptag 
i hemoglobin, 

minskad 
skärbildning 

Genterapi 
Blockering 

av 

selektiner 

Effekt 
Minskad frekvens av 

kriser 
Minskad frekvens av kriser 

Minskad 

längd på 
kris, minskad 

smärta 

Minskad 
frekvens av 

kriser 

Ökat hemoglobin 
Minskad 

frekvens av 

kriser 

Minskad 
längd på 

kris 

Biverkningar Myelosuppression Väl tolererad 
Väl 

tolererad 
Ledsmärtor Väl tolererad Ej kartlagd 

Väl 

tolererad 

Administrering Oral Oral Intravenös Intravenös Oral Ex vivo Intravenös 

Kostnad (USD)/år 300 15 000+ Ej känd Ej känd Ej känd Ej känd Ej känd 

Källa: Bolagsuppgifter och Jarl Securities 

 

Den mest utbredda behandlingen, Hydroxikarbamid, är en generisk produkt och 

det försvårar marknadsbedömningen. Behandlingen av sicklecellanemi är kronisk 

och återkommande vilket innebär en stor potentiell marknad. Enligt Karolinska 

Development uppgår antal drabbade till 90 000 till 100 000 i USA och 30 000 till 

40 000 i Europa. Förekomsten är betydligt vanligare i Afrika och Mellanöstern. Det 

är en särläkemedelsindikation vilket kan möjliggöra en hög prissättning, troligen 50 

000 USD per år eller mer i USA, och därigenom en betydande kommersiell 

marknad. Enligt Evaluate Pharma spås marknaden uppgå till knappt 1,2 miljarder 

USD 2022, vilket förefaller som en konservativ bedömning i våra ögon men givetvis 

mycket avhängig hur snabbt nya behandlingar kan nå marknaden.   
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Genterapi och Voxelotor är potentiellt sjukdomsmodifierande behandlingar och 

vilket öde dessa röner kommer att få avgörande betydelse för marknadens storlek 

och struktur. ANXV med troligt fokus på akuta kriser påminner till viss del om 

hydroxyurea eller Sevuparin vad gäller insatsskede.  

Sammanfattningsvis är sicklecellanemi en intressant möjlighet för ANXV. 

Godkännandet av Endari pekar på att FDA sätter ribban ganska lågt vad gäller 

påvisad effekt för att tillåta nya behandlingar. Det finns samtidigt ett strategiskt 

dilemma då vi bedömer att det blir svårt att satsa på RVO eller hjärtkärlsjukdomar 

och sicklecellanemi parallellt givet att förutsättningarna skiljer sig kraftigt mellan 

dessa marknader vad gäller prissättning. Vi bedömer dock att potentialen inom 

sicklecellanemi åtminstone motsvarar den inom RVO för Annexin. Det ger en 

intressant ”back-up”-möjlighet. I dagsläget antar vi att Annexin kommer att 

prioritera en satsning på RVO.  

Inget patentskydd för substans men 
tillverkningspatent möjligt trumfkort 
Det finns ingen möjlighet att patentskydda substansen ANXV eftersom den bygger 

på ett kroppseget protein. Annexins strategi bygger därför på metodpatent och 

skydd av tillverkningsmetod.  

Metodpatenten avser användning vid behandling av olika skadliga hjärtkärltillstånd 

och även behandling av retinal venocklusion. Bolaget har även en ansökan om 

tillverkningsmetod, vilket Annexin hävdar även ger ett inbyggt produktskydd om 

patentet slutligen godkänns. Patentet handlar om metoder för att tillvarata och 

rena rekombinant Annexin A5 i industriell skala. Det europeiska patentverket har i 

april 2018 meddelat ett preliminärt godkännande. Patentet löper till 2035. 

Det är svårt att på förhand bedöma styrkan i metodpatent då det inte sällan kan 

finnas potentiella kryphål (som exempelvis kombinationsbehandlingar). Bolaget 

siktar på marknader där stora bolag som Allergan verkar. Allergan har historiskt 

visat en benägenhet att utmana konkurrenters patent. Det kan tala för att patentet 

kring tillverkningsmetod kan bli den viktigaste komponenten i ett patentskydd. 

Värderingsansats 
En investering i läkemedelsutveckling är mycket riskfylld och karaktäriseras av 

dess binära natur, i den meningen att antingen erhåller läkemedelskandidaten ett 

godkännande, eller så gör den det inte. Vår föredragna metod är att värdera 

Annexin Pharma som summan av bedömda riskjusterade och diskonterade värden 

på projekten i portföljen. Vi utgår från scenarion där projekten når marknaden. 

Milstolpesbetalningarna och royaltyintäkter riskjusteras för att avspegla sanno-

likheten att utveckling samt försäljning faktiskt blir som i antaget scenario. Vi 

modellerar med sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA 

enligt Biotechnology Innovation Organization (BIO) (2016). Vi har generellt använt 

en diskonteringsränta på 13,9 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 3,9 procent. Betavärdet är ett 

snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online.  
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Annexins målsättning är att på sikt licensiera ut ANXV. Vi bedömer att en trolig 

tidpunkt när detta kan ske är efter en genomförd fas II-studie. Nedan redovisas 

värden avseende förskottsbetalningar och milstolpsersättningar för utvalda 

licensaffärer: 

 

Licensaffärer inom oftalmologi 

                

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

Mimetogen Allergan tavliermide Ögontorrhet III 50 50   

Parion Shire P-321 Ögontorrhet II 575 20,0 low double digit 

SARcode Shire Lifitegrast Ögontorrhet III 368 151   

Auven SUN Seciera Ögontorrhet III 40 40   

Oculeve Allergan Flera Ögontorrhet II 212 63   

Molecular 

Partners 
Allergan MP0112 Retina II 420 45 double digit 

Molecular 
Partners 

Allergan Flera AMD Preklinisk 366 16   

                

                

Medel         290 55   

Median         366 45   

Källa: Bolagsuppgifter och Jarl Securities 

 

Från urvalet ovan beräknar vi ett värde på en medianaffär på 366 MUSD avseende 

förskotts- och milstolpsersättningar. I vårt basscenario räknar vi med att Annexin 

Pharma får ut cirka 80 procent av möjliga ersättningar, eller 290 MUSD.  

För hjärt-kärlområdet har vi svårt att spåra mer än några enstaka licensaffärer. 

Under 2016 träffades ett avtal mellan Amgen och Arrowhead för två program inom 

hjärtkärlområdet (RNA-interferens) värt 674 miljoner USD.   

Sannolikheter att nå marknad 
Historiskt har projekt inom oftalmologi i fas I haft en jämförelsevis hög sannolikhet 

att nå marknad. Inom hjärtkärlområdet har i gengäld tidiga projekt uppvisat en 

högre risk att misslyckas. Från och med fas III och framåt är skillnaderna dock 

utjämnade.  
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Historisk sannolikhet till lansering inom Annexins terapiområden 

 

Källa: Biotechnology Innovation Organization och Jarl Securities 

 

Då ANXV fortfarande är i preklinisk fas har vi dragit ned antagen sannolikhet till 

lansering för RVO med hälften. Därutöver har vi ytterligare justerat ned sannolikhet 

till lansering inom hjärtkärlsjukdomar då vi bedömer att planen att utlicensiera 

programmet efter fas I är optimistisk och då vi är osäkra på bolagets förmåga att 

resa tillräcklig finansiering för att bedriva två fas II-studier parallellt. Sammantaget 

har vi antagit nio procent chans till lansering inom RVO och två procents chans till 

lansering för hjärtkärlsjukdomar.  

God potential om vägen till klinisk fas kan klarna 
Nedan redovisas vår värdering av summan av delarna i Annexin, baserade på 

riskjusterade motiverade projektvärden. 

Värdering av summan av delarna i Annexin Pharma 

          

  
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

Retinal 

venocklusion 
675 103 5,8 

9 % chans till lansering, 15 % royalty, 290 MUSD milstolpar lansering 

2022 

Hjärtkärlsjukdomar 1 200 25 1,4 2 % chans till lansering, 15 % royalty, 337 MUSD milstolpar 

Overhead   -33 -1,9 9 MSEK/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld 42 2,4 Per 2018-06-30  

Totalt    137 7,7 17,7 miljoner aktier 

Antagen emission 25     

Efter utspädning 161 6,1 Ytterligare 8,8 miljoner aktier 

 Källa: Jarl Securities 

 

Baserat på antaganden vi redovisat ovan beräknar vi ett motiverat värde på 136 

MSEK för Annexin Pharma. Då aktien handlas under lösenpris (4,40 kr) för de 

teckningsoptioner som gavs ut i samband med företrädesemissionen antar vi att 

Annexin behöver göra en ny företrädesemission i början av 2019. Vi har här räknat 

med en emissionskurs på tre kronor. Justerat för antagen utspädning hamnar det 

motiverade värdet på 6,1 kronor per aktie.  
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• I ett optimistiskt scenario (BULL) antar vi att den fortsatta prekliniska 

utvecklingen fortlöper utan större vidare problem eller förseningar. 

Annexin får godkännande för att starta kliniska studier och inleder dessa 

planenligt under det fjärde kvartalet 2018. Vi höjer antagen sannolikhet 

till lansering. Vi räknar vidare med att teckningsoptionerna utnyttjas fullt 

ut vilket ger finansiering för fas I. I det läget ser vi ett motiverat värde på 

knappt 330 MSEK i början av 2019, eller knappt 14 kronor per aktie 

efter utspädning.  

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) räknar vi av försiktighetsskäl enbart 

med RVO som indikation. Vi använder också ett klart lägre antagande 

om toppförsäljning på 300 MUSD, i linje med vad den befintliga anti-

inflammatoriska behandlingen Ozurdex säljer för i dagsläget. Vi antar 

också ett lägre värde för ett licensavtal (130 MUSD vilket är första 

kvartilen enligt vår sammanställning av licensaffärer enligt ovan). Vidare 

antar vi att start av fas I fördröjs ytterligare ett halvår och att en 

företrädesemission behöver göras till en lägre emissionskurs på två 

kronor. Det scenariot renderar ett motiverat värde på 64 MSEK eller 

ungefär 2,2 kronor per aktie efter utspädning i början av 2019.  

Annexin värderas lågt i förhållande till prekliniska 
jämförelseobjekt 

I grafen nedan har vi jämfört Annexin med ett antal jämförelseobjekt listade på 

svenska marknadsplatser. Den visar klinisk fas på x-axeln och forskningsvärde (det 

vill säga börsvärde minus nettokassa) på y-axeln.  

 

Forskningsvärde (börsvärde minus nettokassa) och klinisk fas för ett urval av svenska bioteknikföretag. 

 

Källa: Thomson Reuters. I jämförelsegruppen ingår A1M Pharma, Follicum, Idogen, Kancera, Redwood Pharma, Spago och Xintela.   

 

Jämförelsen indikerar att Annexin Pharmas värdering ligger i bottenskiktet. En 

värdering i linje med snittet av de prekliniska jämförelseobjekten (”0” på x-axeln) 

motsvarar ett börsvärde på 130 miljoner kronor eller omkring 7,4 kronor per aktie 

för Annexin.  
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Ägare och ledning 

Ledning 
Vd Jamal El-Mosleh tillträdde i oktober 2017. Mellan 2007 och 2016 var han Vd för 

Immunicum som under den perioden utvecklades från ett forskningsföretag till ett 

bioteknikföretag med ett kliniskt program i fas II och även listades på First North. 

El-Mosleh är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Han äger 211 548 

aktier, 105 774 teckningsoptioner av serie TO2 och 486 300 teckningsoptioner av 

serie TO3.  

Styrelse och Ägarstruktur 
Carl-Fredrik Lindner tillträdde som ordförande hösten 2017. Han har en bakgrund 

inom finanssektorn i verksamheter inom Corporate Finance och Venture Capital 

inriktade mot Life Science. Lindner äger inga aktier i bolaget.  

Den största ägaren Mikael Lönn är läkare och har lång erfarenhet som 

befattningshavare och ägare av verksamheter inom hälso- och sjukvård. Han har i 

övrigt innehav i bland annat Genovis, Alligator, Spago och Hansa Medical. 

Bolagets grundare återfinns i ägarlistan bakom bolaget Frostskog AB.  

Tio största ägarna, 2018-06-29 

      
  %, Kapital   

Mikael Lönn 22,3%   
SEB Life International 16,5%   
Arne Andersson 8,6%   
JP Morgan Luxemburg 4,8%   
Jane Hallén 3,6%   
Lars Hallén 3,6%   
Avanza Pension 3,2%   
Dividend Sweden AB 2,7%   
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,2%   
Frostskog AB 1,9%   

Källa: Annexin Pharmaceuticals 
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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/

