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Ascelia har lyckats få med sig fler investerare i bolagets 

satsning på att ta fram ett nytt kontrastmedel vid 

leverröntgen av patienter med njurskada. I förra veckan 

emitterade bolaget nya aktier för 99 miljoner kronor och 

skaffar sig en god finansiell position inför nästa års 

redovisning av Mangorals fas 3-data.  

De nya aktierna emitterades till 21 kronor per aktie, vilket 

motsvarar 8 procents rabatt mot stängningskursen dagen före. 

Bolagets kassa fylls på med 99 miljoner kronor från att ha varit 

169 miljoner kronor vid utgången av första kvartalet. 

Nyemissionen, som togs emot väl av aktiemarknaden, stärker 

bolagets position inför de kommersiella förberedelser som ska 

inledas före en lansering av Mangoral under 2023.  

Nyemissionen riktade sig till både befintliga och nya svenska 

institutionella ägare. Bland de nya ägarna återfinns Life 

Sciences-fonden Healthinvest, Länsförsäkringar 

Fondförvaltning, Unionen och ÖstVäst Capital Management.  

Med förra veckans emission har bolaget skaffat sig goda 

marginaler för att invänta ett slutresultat av SPARKLE-studien 

under andra halvan 2021. I ett scenario där en egen 

marknadsorganisation i USA ska byggas upp tror vi att en 

kommersiell lansering kan bli möjlig under 2023. Det 

motiverade värdet för aktien höjs till 37 kronor (35).  

 

Källa: Analysguidens prognoser, Ascelia 

MSEK H2 - 18 H2 - 19 2020p 2021p

Intäkter 0 0 0 0

EBIT -11 -37 -93 -139

Utgående kassa 55 184 190 251

Nyemission 99 200

Utfall & Prognoser
 

D
ia

g
n
o

s
ti
k
 

Datum: 6 juli 2020 

Analytiker: Sten Westerberg, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Ascelia AB 

Lista: Nasdaq Small Cap 

Vd: Magnus Corfitzen 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 725 MSEK 

Senast: 25,2 kronor  

Kort om bolaget: Ascelia Pharma utvecklar särläkemedel för 

upptäckt och behandling av olika 

cancertyper. Bolagets ledande kandidat är 

Mangoral, ett manganbaserat kontrastmedel 

för upptäckt och visualisering av 

levermetastaser hos patienter med nedsatt 

njurfunktion.  

Befintliga kontrastmedel är i många fall 

olämpliga för denna patientgrupp. Ytterligare 

en fördel är att Mangoral kan ges oralt. 

Bolaget inledde en fas III-studier i februari 

2020.  

Bolagets andra projekt, Oncoral, är en 

tablettberedning av substansen irinotecan, en 

cellgiftsbehandling som genomgått en fas I-

studie 

 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget har inlett en registreringsgrundande 

studie, SPARKLE, som omfattar 200 

patienter. Studieupplägget är relativt 

okomplicerat, vilket talar för bättre chans att 

lyckas än i det genomsnittliga fas 3-

projektet.  

 

Studien jämför Mangoral med obehandlade 

patienter vid MR-undersökning av 

leverskada hos svårt njursjuka patienter.  

 

Befintliga kontrastmedel bär på varningstext 

vid användning på denna patientgrupp.  

 

FDA klassificerar Mangoral som 

särläkemedel.  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

  

 

Patientgruppen är relativt liten vilket 

tillsammans med den uppkomna corona-

situationen riskerar att leda till förseningar i 

studien.  

 

Nuvarande formulering av Mangoral saknar 

patentskydd.  

 

Bolaget saknar finansiering för att bygga den 

marknadsorganisation som behövs för att 

sälja Mangoral i USA.  

 

Klinisk praxis vid behandling av aktuell 

patientgrupp verkar variera mellan länder 

och olika sjukhus 

.   
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Sammanfattning av investeringscase 
Mangoral utvecklas som diagnostiskt kontrastmedel vid 

magnetröntgenundersökning (MRI) av svårt njursjuka 

cancerpatienter med misstänkt eller konstaterad metastas-

spridning till levern. Baserat på Ascelias uppgifter uppskattar vi 

den potentiella marknaden för Mangoral i denna begränsade 

indikation till 425 MUSD fördelat på Nordamerika, Europa och 

Japan.  

 

Produkten studeras i en avgörande fas 3-studie, SPARKLE, som 

till sin konstruktion är mindre riskfylld än den genomsnittliga fas 

3-studien. Vi ser sammantaget en chans på 64 procent att 

produkten ska kunna lanseras i en egen försäljningsorganisation 

i USA under 2023. Ascelia räknar med att ha ett färdigt resultat 

från fas 3 att presentera under andra halvan av nästa år. Vi ser 

fram emot en uppdatering av hur många patienter som hittills 

inkluderats i studien, som ska innehålla upp till 200 patienter.  

 

Nyemissionen under förra veckan gör att bolaget går in i 2021 

med god finansiell beredskap inför de kommersiella 

förberedelser som ska ta vid efter publicering ett positivt utfall av 

SPARKLE. Vi räknar med att bolaget kommer ha en kassa på 

190 miljoner kronor vid utgången av 2020, varav ca 80 miljoner 

behövs för att slutföra studien. Något minskad utspädning jämfört 

med vårt tidigare scenario gör att värdet på Ascelia i våra kalkyler 

höjs till 37 kronor (35) inför redovisning av fas 3-studien.  

 

Summering av värdet i bolagets olika investeringar  

 

  

Mkr

Per aktie, 

utspätt

Per aktie, 

nuvarande

Mangoral USA 721 20 25

Europa 328 9 11

RoW 98 3 3

LCM 84 2 3

Oncoral 87 2 3

Skatteavdrag, netto 36 1 1

Summering 1 318 37 47

Antal aktier (mln) 36,8 28,7

Nyemission 2021, Mkr 200 30 SEK/aktie
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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 avsedda 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 Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga inte aktier i 

det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Sten Westerberg  

 

 

http://www.aktiespararna.se/



