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Ett viktigt steg 

närmare klinik     

 

Annexin Pharmaceuticals meddelar att resultat från prekliniska 

säkerhetsstudier visar att läkemedelskandidaten ANXV generellt 

var väl tolererad. En ansökan om start av kliniska studier ska 

lämnas in inom kort. Vi höjer motiverat värde.  

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. Nyligen har ett viktigt tillverkningspatent 

rörande ANXV godkänts av det europeiska patentverket. 

Tidigare har bolaget flaggat för ett möjligt behov av en ytterligare mindre preklinisk 

säkerhetsstudie innan ansökan om start av klinisk prövning kunde lämnas in till 

läkemedelsverket. Bolaget meddelar nu att en analys ger vid handen att ANXV är 

väl tolererad vid upprepad behandling och att man bedömer att kompletterande 

studier inte behöver genomföras. Om berörda myndigheter ger sitt godkännande är 

planen att fas I kan inledas i slutet av året. 

Ett möjligt godkännande för och därefter start av kliniska studier blir viktiga 

värdedrivare för aktien den närmaste tiden. Vi höjer riskjusterat motiverat värde i 

basscenariot till 7,8 kronor (6,1). Vi ser ytterligare potential om och när fas I-studien 

kan inledas.  

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: 13 september 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Annexin Pharmaceuticals AB 

Lista: Nasdaq First North 

Vd: Jamal El-Mosleh 

Styrelseordförande: Carl-Fredrik Lindner 

Marknadsvärde: 76 MSEK 

Senast: 4,29 kronor 

Kort om Annexin 

Pharmaceuticals: 

Annexin Pharmaceuticals utvecklar behand-

lingar mot främst ögon, hjärtkärl- och 

blodsjukdomar. Bolagets läkemedels-

kandidat 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 7,8 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 största 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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Investment Case 
Beskedet att analysen av de prekliniska resultaten ger stöd för en ansökan om 

kliniska studier borde minska den osäkerhet kring ANXV-projektet som tycks råda 

på aktiemarknaden, av bolagsvärderingen att döma. Annexin Pharma uppger att 

behandlingen var generellt väl tolererad och säker vid upprepad behandling med 

doser överstigande relevant terapeutisk dos i människa. Slutsatsen stämmer väl 

överens med vår bild eftersom ANXV bygger på det kroppsegna proteinet Annexin 

A5 och då externa prekliniska studier antyder att behandlingen kan ge effekt även i 

mycket låga doser. Vi bedömer att steget in i klinisk fas är ett mycket viktigt 

värdedrivande steg för ANXV-projektet. Även om ett godkännande från berörda 

myndigheter ännu återstår har risken för betydande förseningar minskat. Bolaget 

plan är att kunna gå in i kliniska studier mot slutet av innevarande år.  

Det tänkta upplägget är att undersöka ANXV i 72 friska frivilliga studiedeltagare. 

Det kan ge grund för att efter fas I gå vidare i effektstudier ett flertal olika 

indikationer. Närmast till hands ligger retinal venocklusion (RVO). ANXV syftar här 

till att i ett tidigt skede motverka den blockering som sker i ögats vener för att 

därigenom behandla den synnedsättning eller blindhet som är sjukdomens 

symptom. Blockeringen leder till svullnader (ödem) i näthinnan vilket i sin tur kan 

orsaka skador på gula fläcken (makula). 

Marknaden för RVO-läkemedel är något svårbedömd då ledande behandlingar 

som Lucentis och Eylea även används inom andra indikationer inom oftalmologi 

(ögonsjukdomar). 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. 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 avsedd att ges intravenöst till skillnad från ovan nämnda 

behandlingar som injiceras i ögat.  
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Utvecklingsstrategi för Annexin Pharmaceuticals 

 

Källa: Annexin Pharmaceuticals prospekt 2018 

 

Efter besked om slutförda prekliniska studier har vi höjt antagen sannolikhet till 

godkännande till 12 procent (9) för RVO och tre procent (två) för 

hjärtkärlsjukdomar. Det höjer motiverat värde till 7,8 kronor (från 6,1).  

Värdering av summan av delarna i Annexin Pharma 

          

  
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

Retinal 

venocklusion 
675 147 8,3 

12 % chans till lansering, 15 % royalty, 290 MUSD milstolpar lansering 

2022 

Hjärtkärlsjukdomar 1200 34 1,9 3 % chans till lansering, 15 % royalty, 337 MUSD milstolpar 

Overhead   -34 -1,9 9 MSEK/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld 34 1,9 Per 2018-09-30 (P) 

Totalt    181 10,2 17,7 miljoner aktier 

Antagen emission 25     

Efter utspädning 206 7,8 Ytterligare 8,8 miljoner aktier 

 Källa: Jarl Securities 

 

En nyligen genomförd företrädesemission finansierar verksamheten till och med 

åtminstone första halvåret 2019. Ett möjligt utnyttjande av utestående 

teckningsoptioner kan tillföra bolaget ytterligare cirka 25 MSEK (teckningsperiod 4 

till15 mars 2019). Då aktien handlas under lösenpris (4,40 kr) antar vi i 

basscenariot att Annexin behöver göra en ny företrädesemission 2019.  

• I ett optimistiskt scenario (BULL) antar vi att 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.  
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• 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. 

För mer bakgrund, läs vår grundanalys från den 27 augusti 2018: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-annexin-pharma-

skonjer-klinisk-fas. 

  

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-annexin-pharma-skonjer-klinisk-fas
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-annexin-pharma-skonjer-klinisk-fas
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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/

