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Nya fynd 

grumlar sikten     

 

En genomgång av tidigare genomförda prekliniska säkerhets-

studier visar att Annexin behöver göra ytterligare utredning av 

säkerhet innan kliniska studier i människa kan påbörjas för ANXV-

projektet. Vi sänker därför motiverat värde.  

Strax innan jul meddelade Annexin Pharmaceuticals att den 

planerade kliniska studien med läkemedelskandidaten ANXV 

inte kommer starta enligt tidigare kommunicerad tidplan.  

Bakgrunden är att bolaget vid en genomgång av resultat från 

genomförda prekliniska säkerhetsstudier funnit att rapporten från den leverantör 

som utfört dessa studier innehöll felaktiga slutsatser. Mer specifikt har de 

toxikologiska effekterna i en subgrupp av gnagare varit allvarligare, och observerats 

vid lägre doser, än vad den ursprungliga rapporten tycktes visa. Därmed ger 

rapporten inte längre stöd för en ansökan om kliniska prövningar i människa. I 

september uppgavs att resultaten tydde på att ANXV generellt var väl tolererad vid 

14 dagars administrering och bolaget tvingas nu alltså backa från denna slutsats i 

väntan på vidare utredning. 

Annexin kommer omedelbart att inleda en utredning om de observerade 

toxikologiska effekterna är artspecifika och därför möjligen inte relevanta för den 

vidare kliniska utvecklingen. Om så är fallet avser bolaget att lämna in ansökan 

om att starta kliniska studier i människa. Parallellt förbereds ytterligare försök i 

gnagare för att som andrahandsalternativ etablera säkerhet vid lägre men 

terapeutiskt relevanta dosnivåer av ANXV.  

Beskedet är ett tydligt bakslag som åtminstone kortsiktigt ökar osäkerheten kring 

ANXV påtagligt som i dagsläget också är bolagets enda projekt. Det faktum att 

ANXV bygger på ett kroppseget protein, och att prekliniska studier tyder på effekt 

redan vid mycket låga doser, bedömer vi inger visst hopp om att behandlingen, 

trots frågetecknen ovan, är säker i människa. I väntan på klargörande besked om 

vägen framåt sänker vi dock riskjusterat motiverat värde till 4,6 kronor (7,8) främst 

med anledning av lägre antagande om sannolikhet till lansering.   

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2016 2017 2018P 2019P 

Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rörelseresultat -10 -31 -27 -30 

Vinst per aktie, kronor neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa 13 14 29 -1 

Källa: Annexin Pharma (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  1,6 kr
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 Datum: 7 januari 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Annexin Pharmaceuticals AB 

Lista: Nasdaq First North 

Vd: Jamal El-Mosleh 

Styrelseordförande: Carl-Fredrik Lindner 

Marknadsvärde: 28 MSEK 

Senast: 1,57 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.  

  

  

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. 

Vår bedömning är att kassan räcker ungefär 

ett år.  

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 1,2 kr 4,6 kr 11,4 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 genomförde i maj 2018 en företrädesemission för 

att finansiera utvecklingen av ANXV in i kliniska 

prövningar. Det finns ett möjligt kapitalbehov mot senare 

delen av 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 i människa 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. Nyligen meddelade bolaget att ytterligare 

prekliniska studier behövs innan en ansökan om kliniska 

prövningar för ANXV kan färdigställas och lämnas in. 

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 Annexin erhållit justeringar av den ursprungliga rapporten från 

genomförda prekliniska studier för läkemedelskandidaten ANXV, som innebär att 

ytterligare prekliniska utredningar behöver göras innan en ansökan om att starta 

en klinisk studie kan lämnas in, medför en ökad osäkerhet om och när klinisk 

utveckling av ANXV kan inledas. Som en följd har vi sänkt antagen sannolikhet till 

lansering vilket påverkar motiverat värde tydligt. 

Som ovan nämnts handlar det om observationer i ett av två undersökta djurslag 

(gnagare), där de toxikologiska effekterna varit allvarligare och observerats vid 

lägre doser än vad den ursprungliga rapporten gav vid handen. Bolaget 

poängterar att dessa observationer endast gjordes i gnagare och att under-

sökningar i ett andra djurslag, som bedöms vara mer likt människa, inte visade på 

dessa toxikologiska effekter. Det europeiska läkemedelsverket EMA:s riktlinjer 

anger att för biologiska läkemedel bör prekliniska säkerhetsstudier normalt omfatta 

undersökningar i två djurslag. I vissa fall kan det räcka dock räcka med ett 

djurslag, exempelvis om endast en relevant art kan identifieras eller om den 

biologiska aktiviteten är väl känd.  

Huvudspåret är nu att snarast undersöka om de observerade effekterna var 

artspecifika för att förhoppningsvis därefter kunna färdigställa en ansökan om 

kliniska studier till Läkemedelsverket. Bolaget ger i det här skedet inga detaljer hur 

det ska gå till för att inte föregripa diskussioner med myndigheter men den 

preliminära utgångspunkten är att inga ytterligare djurslag ska behöva undersökas.    

Kursreaktionen på nyheten har varit tydligt negativ. Aktien handlas i dagsläget klart 

under lösenpriset (4,4 kr per aktie) för utestående teckningsoptioner med 

teckningsperiod 4 till 15 mars 2019. Den lägre värderingen påverkar således 

finansieringsmöjligheterna negativt. I gengäld ger den låga värderingen (bolaget 

värderas i dagsläget i nivå med kassan) samtidigt stor potential i synnerhet om 

bolagets undersökningar kan bekräfta att toxiciteten var artspecifik. På kort sikt ser 

vi dock en risk att aktiemarknaden kommer att ha en fortsatt avvaktande inställning 

till dess att bolaget kan ge en bedömning om huruvida ytterligare prekliniska 

studier kommer att behövas och i så fall tidplan och omfattning av dessa. 
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Relativt god kassa ger viss arbetsro 
Per den 30 september uppgick kassan till drygt 35 MSEK. Kostnaderna under det 

tredje kvartalet var lägre än vad vi hade förväntat oss och detta i kombination med 

att inga kliniska studier har påbörjats gör att vi nu räknar med en mindre förlust för 

helåret 2018 än vi tidigare prognostiserat. Det senaste året har Annexin förbrukat 

mellan fem och tio miljoner SEK per kvartal. Bolaget ger i dagsläget ingen 

bedömning av förväntad kostnad för återstående prekliniskt arbete. Om inga 

kliniska studier i människa påbörjas bedömer vi emellertid att kassan bör räcka 

större delen av 2019. Det bör ge en ganska god tidsfrist att reda ut frågetecknen 

innan bolaget behöver be aktieägarna om nya pengar. 

Värderingsansats 

Bakslag föranleder sänkt sannolikhet till lansering 
I vår senaste analys höjde vi antagen sannolikhet till lansering för ANXV mot 

bakgrund av pressmeddelandet 2018-09-13 där det uppgavs att behandlingen 

varit väl tolererad i prekliniska säkerhetsstudier. Det medförde en tydlig höjning av 

riskjusterat motiverat värde. I ljuset av att resultaten nu har omvärderats justerar vi 

ned sannolikheten igen. Vi har tills vidare sänkt sannolikhet för lansering till nio 

(tolv) procent för indikationen Retinal Venocklusion och till två (tre) procent för 

hjärtkärlsjukdomar.  

I basscenariot har vi räknat med att vissa ytterligare prekliniska studier behöver 

göras men att bolaget kan få klartecken att starta kliniska studier under andra 

halvåret 2018. Vi antar att utestående teckningsoptioner inte utnyttjas och att 

bolaget därför behöver göra en finansiering inför fas I-studien. Mot bakgrund av 

den volatila kursutvecklingen är finansieringsvillkor svårbedömda. Vi har preliminärt 

antagit en emission till aktuell dagskurs.  

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat bolagsvärde på 132 MSEK. Efter antagen 

utspädning motsvarar det motiverat värde per aktie på 4,6 kronor (tidigare 7,8 

kronor). Huvuddelen (cirka två tredjedelar) av sänkningen är hänförbar till lägre 

antagna projektvärden och resterande del beror på högre antagen utspädning till 

följd av kursnedgången och även på att kassan har minskat.  

Värdering av summan av delarna i Annexin Pharma 

          

  
Toppförsäljning 

(MUSD) 

Riskjusterat NPV 

(MSEK) 

Per aktie 

(kronor) 
Antagande 

Retinal venocklusion 675 108 6,1 9 % chans till lansering, 15 % royalty, 290 MUSD milstolpar  

Hjärtkärlsjukdomar 1200 25 1,4 2 % chans till lansering, 15 % royalty, 337 MUSD milstolpar 

Overhead   -36 -2,0 9 MSEK/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld 35 2,0 Per 2018-09-30  

Totalt    132 7,5 17,7 miljoner aktier 

Antagen emission 29     

Efter utspädning 161 4,6 Ytterligare 17,7 miljoner aktier 

 Källa: Jarl Securities 
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• I ett optimistiskt scenario (BULL) antar vi att bolaget relativt omgående 

kan komma fram till slutsatsen att de observerade toxikologiska 

effekterna i gnagare var artspecifika. Det medför en positiv kursreaktion 

som möjliggör att teckningsoptionerna utnyttjas. Vi antar vidare att 

ANXV är redo för kliniska studier kring halvårsskiftet. I det läget 

beräknar vi ett motiverat värde på 245 MSEK eller 11,4 kronor per aktie 

efter antagen utspädning från teckningsoptioner.  

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) antar vi att de prekliniska 

utredningarna drar ut på tiden och att osäkerheten dröjer kvar under 

större delen av året. Vi antar en lägre emissionskurs (30 procent under 

dagskurs). Vi använder också ett klart lägre antagande om topp-

försäljning inom indikationen RVO på 300 MUSD, i linje med vad den 

befintliga anti-inflammatoriska behandlingen Ozurdex säljer för i 

dagsläget. Det scenariot renderar ett motiverat värde på 24 MSEK eller 

ungefär 1,2 kronor per aktie efter antagen utspädning. 

Värdering i bottenskiktet jämfört med 
sektorkollegor 
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.   

 

Annexin Pharmaceuticals värderas efter den senaste tidens kursnedgång strax 

under aktuell nettokassa enligt vår bedömning. Värderingen är i det absoluta 

bottenskiktet jämfört med andra prekliniska bolag på svenska listor. En värdering i 

linje med snittet av de prekliniska jämförelseobjekten (”0” på x-axeln) motsvarar ett 

börsvärde på 147 miljoner kronor eller omkring 8,3 kronor per aktie. 
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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/

