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Calliditas rapporterar att den viktiga fas 3-studien för Nefecon 

löper enligt plan trots covid-19. Vid positivt utfall ger den underlag 

för ansökan om accelererat godkännande av FDA. Resultat väntas 

under fjärde kvartalet 2020 och är en viktig och potentiellt mycket 

positiv trigger för aktien. Man har lagt mycket kraft de senaste 

månaderna på att säkerställa såväl patienternas säkerhet som 

studiens integritet. Att den första delen av studien var 

fullrekryterad i december i fjol var lyckosamt, och bolaget bedömer 

att återstoden av rekryteringarna kommer hinnas med under 

innevarande år som planerat. Under kvartalet ökade FoU-

kostnaderna till 54 mkr till följd av högre aktivitet i NefIgArd-

studien för Nefecon. Framsteg i Kina har dessutom medfört en 

milstolpesbetalning från partnern Everest. 

Nefecon är en oral formulering av budesonid, även känt som den aktiva 

substansen i astmamedicinen Pulmicort, för behandling av den kroniska 

njursjukdomen IgA-nefropati. Calliditas själva fokuserar främst på USA-

marknaden och under höstens kapitalmarknadsdag presenterade 

bolaget resultat från undersökningar med läkare som tyder på ett bra 

intresse från läkarkåren för Nefecon. Intervjuer med betalande parter 

pekar på att det finns en acceptans för en hög prissättning (mellan 55 

000 och 80 000 USD per patient och år) på den amerikanska 

marknaden.  

Det närmaste året kommer att bli mycket viktigt för Calliditas, med 

resultatavläsning från fas 3-studien mot slutet av 2020 som den främsta 

hållpunkten. Innan dess förväntar vi oss att en ny studie för upprepad 

dosering av Nefecon i IgA-nefropati inleds. Därtill väntas uppdateringar 

kring bolagets andra projekt, Budenofalk 3 mg. I maj har Calliditas även 

meddelat att bolaget lämnat in prospekt för potentiell notering i USA. Vi 

ser tydlig uppsida i aktien vid en framgångsrik fas 3-studie och upprepar 

motiverat värde i basscenariot på 131 kronor per aktie. 

 

 

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2017 2018 2019 2020P

Omsättning 0 0 185 0

Röreslseresultat -85 -133 -33 -321

Resultat per aktie, kr neg. neg. neg. neg.

Nettokassa 57 647 753 493

Källa: Calliditas (utfall) och Analysguiden (prognoser)
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Datum: 27 maj 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: Calliditas Therapeutics AB 

Lista: Nasdaq Stockholm 

Vd: Renée Aguiar-Lucander 

Styrelseordförande: Elmar Schnee 

Marknadsvärde: 3 693 MSEK 

Senast: 96,30 kronor 

Kort om bolaget: Calliditas Therapeutics utvecklar 

särläkemedel för behandling av autoimmuna 

sjukdomar baserade på nya formuleringar av 

budesonid, en välkänd immunhämmande 

behandling. Bolagets ledande kandidat är 

Nefecon för behandling av den kroniska 

njursjukdomen IgA-nefropati. Nefecon har 

lovande data i ryggen och en fas III-studie 

pågår. Målsättningen är att lämna in en 

ansökan om accelererat godkännande i USA 

i början av 2021 med säljstart H1 2022.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Vi bedömer att Calliditas ligger i frontlinjen i 

utvecklingen av en godkänd behandling av 

IgA-nefropati, ett område där det finns ett 

stor medicinskt behov av effektiva och säkra 

läkemedel.  

 

Upplägget av fas III-studien är fördelaktigt då 

det till stora delar påminner om den 

framgångsrika fas IIb-studien. 

Förutsättningarna för ett accelererat 

godkännande i USA bedömer vi är goda.  

 

Calliditas har starka finanser och det finns 

goda möjligheter till nya intäkter från 

befintliga och potentiella tillkommande 

samarbeten de närmaste åren.  

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Bolaget är tydligt beroende av ett projekt, 

Nefecon inom IgA-nefropati.  

 

Den återstående kliniska utvecklingen och 

kommersialiseringen av Nefecon kan ta 

längre tid och bli mer kostsam än vad vi 

räknar med i dagsläget.  

  

Värdering: Bear      Bas        Bull 

21 kr     131 kr    229 kr 
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Investment Case 
 

Läkemedel mot sällsynta autoimmuna sjukdomar 
 

Calliditas utvecklar läkemedel för behandling av nischindikationer inom 

autoimmuna sjukdomar. Fokus ligger på IgA-nefropati (Bergers sjukdom), en 

kronisk njursjukdom som utvecklas långsamt och som i uppemot hälften av fallen 

leder till terminal njursvikt. Bolagets ledande produktkandidat Nefecon är en ny 

formulering av en välkänd immunhämmande steroidbehandling som dels 

möjliggör riktad verkan mot sjukdomens källa, immunceller i tunntarmen, och dels 

ger relativt begränsad påverkan på övriga kroppen. Det senare är inte minst 

viktigt vid kroniska sjukdomar. 

 
Nefecon kan nå över en miljard dollar i årlig försäljning 
 

Brist på effektiva och säkra behandlingar för IgA-nefropati betyder att 

konkurrensen är begränsad. Det kan ge Calliditas ett försprång åtminstone de 

första åren efter lansering. Även om cirka 200 000 i Europa är drabbade klassas 

IgA-nefropati som en sällsynt sjukdom vilket möjliggör en hög prissättning för 

Nefecon och en potentiell försäljning om mer än en miljard USD. Bolaget har en 

kassa på 729 MSEK vilket ger förutsättningar att ta sig an USA-marknaden på 

egen hand. För övriga marknader är planen att hitta samarbetspartners och redan 

har ett licensavtal träffats avseende den kinesiska marknaden. Om fas III-studien 

går enligt plan ser vi Calliditas som en uppköpskandidat på 1–2 års sikt. Vi ser en 

stor potential och beräknar ett riskjusterat motiverat värde på 131 kronor i ett 

basscenario. Vid lyckad USA-lansering finns ytterligare uppsida i aktien.  

 
Toplineresultat från fas 3 under fjärde kvartalet 2020 viktig trigger för aktien 
 

Calliditas har en ledarställning inom utvecklingen av en behandling för 

njursjukdomen IgA-nefropati och det finns goda förhoppningar om framgång i den 

pågående fas III-studien. I fas IIb-studien gav behandling med Nefecon signifikant 

effekt avseende såväl minskad proteinutsöndring i urinen som att motverka 

försämring av njurfunktion. Då FDA har godkänt proteinutsöndring i urinen som 

ett tidigt mått på klinisk effekt finns det bra förutsättningar att ansöka om 

accelererat marknadsgodkännande efter att halva studien genomförts (andra 

halvåret 2020), om tidigare resultat upprepas. Ett positivt utfall här skulle vara klart 

värdehöjande för Calliditas aktie. Hittills har bolaget följt den kommunicerade 

tidplanen mer än väl och alla 200 patienter för den första delen av studien har 

rekryterats.  
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Nefecon mot IgA-nefropati (Bergers sjukdom)  
 

Nefecon mot autoimmuna leversjukdomen IgA-nefropati 

Nefecon är en oral formulering av budesonid, den aktiva substansen i den 

populära astmamedicinen Pulmicort. Budesonid är en lokalverkande och effektiv 

kortikosteroid som utvecklas av Calliditas för behandling av patienter med IgAN 

som löper risk att utveckla njursvikt. Nefecon har erhållit särläkemedelsstatus 

både hos FDA och EMA. Detta kallas även orphan drug status, och innebär att 

man får ett förenklat ansökningsförfarande, finansiellt stöd och förlängd 

exklusivitet. Avsikten är att ge företag incitament att utveckla läkemedel även mot 

mer sällsynta sjukdomar, som annars kanske inte skulle vara lönsamma att arbeta 

med.  

 
Klartecken från EMA för den pediatriska utvecklingsplanen 
 

 

Den 22 januari meddelade bolaget att EMA:s pediatriska kommitté gett ett positivt 

yttrande angående den pediatriska utvecklingsplanen (PIP) för Nefecon inom IgA-

nefropati (IgAN). En ansökan om marknadsgodkännande för ett nytt läkemedel i 

Europa måste innehålla en sådan plan. Vid ett framgångsrikt genomförande av 

planen ger det dessutom två års ytterligare marknadsexklusivitet inom EU, utöver 

en tioårig exklusivitet relaterad till särläkemedelsstatus. IgA-nefropati förekommer 

hos barn, även om karaktäristiska symptom som proteinuri framför allt uppstår i 

vuxen ålder då njurfunktionen har försämrats. Två års ytterligare 

marknadsexklusivitet inom EU skulle naturligtvis ge en ökning av Nefecon 

projektets värde.  
 

Positivt gensvar från läkare inför USA-lansering H1 2022 
 
 

I november 2019 höll Calliditas en första kapitalmarknadsdag. Fokus låg på 

marknadsundersökningar inför den väntade kommande lansering av Nefecon i 

USA, som den välrenommerade konsulten IQVIA utfört bland praktiserande läkare 

och betalare. Gensvaret från nefrologer var positivt och 68% uppgav att de skulle 

förskriva Nefecon under det första året efter godkännande som första behandling 

efter eller samtidigt som blodtryckssänkare (ACE-I/ARB). Det är lovande eftersom 

det inte kommer att finnas resultat kring långsiktig effekt vid den tidpunkten. Som 

vi tidigare skrivit om ger intervjuer med betalande parter stöd för en prissättning 

mellan 55 000 och 85 000 USD per behandlingscykel. Detta givet att effekt på 

njurfunktion kan bekräftas i uppföljningsfasen (Del B). Den indikerade 

bruttoprissättningen är i linje med vad vi antagit i vår inledande analys men liksom 

tidigare förväntas samtidigt att mellanhänder (Pharmacy Benefit Managers) 

kommer att förhandla fram en större rabatt på listpriset. Vi antar tills vidare och 

liksom tidigare ett nettopris på 50 000 USD för Nefecon per patient och år i USA.  
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Nedanstående diagram visar medianprissättningen i USA åren 2012–2016 

avseende behandlingskostnad per patient och år. Notera den stora skillnaden 

mellan s.k. orphan drugs, där Nefecon ingår, och övriga läkemedel. Under 2020 

väntas orphan drugs stå för hela 20,1% av läkemedelsförsäljningen i USA enligt 

Evaluate Pharma Orphan Drug Report 2017.  

 

 

 

Källa: Evaluate Pharma Orphan Drug Report 2017 

 

 

Viktigt övertyga läkarkåren om den starka vetenskapliga grund Nefecon står på   
 

En något förvånande observation från IQVIA:s marknadsundersökning var att färre 

än hälften av de nefrologer som intervjuades kände till kopplingen mellan Peyers 

Plack i tunntarmen och IgA-nefropati. Behandling med Nefecon bygger som 

bekant på en förlängd och riktad frisättning av kortikosteroider mot just Peyers 

Plack för att hämma produktionen av avvikande IgA-antikroppar. I vilken mån 

denna kunskapslucka utgör en tröskel för att anamma Nefecon är osäkert. Till 

syvende och sist kommer Nefecons framgång främst att bygga på klinisk evidens 

gällande effekt och säkerhet men allt annat lika förstärks budskapet om läkarkåren 

kan övertygas om att det finns en stark vetenskaplig rational bakom. Calliditas 

presenterade även observationer från fas IIb-studien rörande biomarkörer som 

indikerar att Nefecon verkar som det är tänkt, det vill säga minskar nivåer av IgA 

från sekret och reducerar nivån av immunkomplex i cirkulationen jämför med 
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placebo. Det ger stöd åt hypotesen om en differentierad och mer riktad 

verkningsmekanism jämfört med andra steroidbehandlingar.  

För att ytterligare stärka sin ledning har Calliditas under våren rekryterat en ny 

Chief Medical Officer i Dr. Richard Philipson, som har en stark bakgrund i just 

orphan drug development, bland annat som chef för GlaxoSmithKlines avdelning 

för sällsynta sjukdomar. 

 

Fler patienter fullföljer behandlingen då Nefecon blivit mer omtalat 

Calliditas signalerade även att bolaget ser färre avhopp från fas III-studien än i fas 

IIb. Det är ett positivt tecken, möjligen som en följd av att Nefecon numera är mer 

känt efter den tidigare framgångsrika studien och patienterna därmed är mer 

motiverade att fullfölja nio månaders behandling. Följsamhet kan generellt vara en 

utmaning i kroniska sjukdomar. Regelbunden uppföljning är en viktig komponent, 

liksom att behandlingen är enkel att administrera och har en relativt sett gynnsam 

biverkningsprofil. Nefecon tas en gång per dag och hittills genomförda kliniska 

studier tyder på en bättre biverkningsprofil än de behandlingar som idag nyttjas, 

som off label-användning av systemiska steroider och antikroppsbehandlingar.  

 

Breddat studieprogram för Nefecon  

Sammantaget sjönk rörelseresultatet till -64 MSEK under Q1 2020 på grund av 

ökade kostnader för FoU relaterade till fas III-studien. Planen är även att inleda 

ytterligare en klinisk studie avseende kronisk behandling redan under 2020. 

Vidare finns säljrelaterade kostnader som ökar inför marknadslansering, dels i 

form av direkta anställningar, dels riktade aktiviteter, mot exempelvis njurläkare.   

Utan ytterligare intäkter bedömer vi att kassan räcker i ca två år. Vi ser dock goda 

möjligheter till nya intäkter under denna period. Detta i form ytterligare 

milstolpsbetalningar från avtalet med Everest, dels från eventuella förskotts- och 

milstolpsbetalningar från en möjlig utlicensiering av rättigheter avseende 

Europamarknaden. H1 2022 planeras marknadslansering av Nefecon i USA 

varmed försäljningsintäkter kommer att börja komma.  
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Bolagsbeskrivning 
 
Calliditas utvecklar läkemedel i nischsjukdomar 
 

Calliditas Therapeutics utvecklar läkemedel i nischsjukdomar där det finns ett 

betydande medicinskt behov av nya behandlingar. Strategin är även att delta i 

kommersialiseringen av utvecklade produkter. Bolaget har två produktkandidater:  

Nefecon, som är en patenterad och egenutvecklad formulering för fördröjd och 

förlängd frisättning av den aktiva substansen budesonid, och Budenofalk 3 mg 

som har inlicensierats från det tyska bolaget Dr Falk Pharma. Detta är en annan 

kapselformulering av budesonid. Budesonid är en så kallad glukokortikoid och är 

en antiinflammatorisk behandling som idag används exempelvis mot astma och 

inflammatorisk tarmsjukdom.  

 

Bolagets längst utvecklade projekt är Nefecon för behandling av den 

inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati och är särläkemedelsklassificerad i 

USA och Europa. För närvarande pågår en fas III-studie med den primära 

målsättningen att reducera proteinuri, det vill säga protein i urinen, som är en 

surrogatmarkör för klinisk effekt vid behandling av njursjukdom. IgA-nefropati är 

en kronisk autoimmun sjukdom som medför gradvis försämrad njurfunktion och 

som i uppemot 50 procent av fallen leder till terminal njursvikt efter 10–20 år. I 

dagsläget finns det inga godkända läkemedel specifikt för behandling av denna 

sjukdom. Åtminstone 4 per 10 000 är drabbade i USA och Europa, vilket 

motsvarar minst 130 000 respektive 200 000 patienter. I Asien är IgA-nefropati 

vanligare.   

 

Utformningen av fas III-studien bygger på en framgångsrik fas IIb-studie där 

behandling med Nefecon under nio månader ledde till en statistiskt signifikant (30 

procent) nedgång i proteinuri jämfört med placebo och att försämring av 

njurfunktion kunde hejdas. Behandlingen var generellt väl tolererad. Målet är att 

upprepa dessa resultat i en konfirmerande fas III-studie i 360 patienter. Planen är 

att göra en avläsning efter att 200 patienter har fått behandling (fjärde kvartalet 

2020) och därefter ansöka om ett accelererat respektive preliminärt godkännande 

hos de amerikanska och europeiska läkemedelsverken. Calliditas utreder även 

möjligheterna att utveckla Nefecon eller Budenofalk 3 mg för autoimmun hepatit 

och/eller primär gallkolangit, som är sällsynta autoimmuna sjukdomar som 

drabbar levern.   
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Bolagets historia 

Calliditas grundades 2004 under namnet Pharmalink när läkemedelskandidaten 

Nefecon förvärvades. Upphovsmännen bakom Nefecon är professorerna Bengt 

Fellström och Roger Hällgren vid Uppsala universitet. Den kliniska utvecklingen 

inleddes 2006 i ett samarbete med brittiska West Pharmaceutical Services som 

utvecklat en teknik (TARGIT) för riktad frisättning av läkemedel i tarmkanalen.  

Calliditas förvärvade exklusiva rättigheter till tekniken 2011.  

 

Baserat på lovande resultat i en öppen fas IIa-studie inleddes en större 

placebokontrollerad fas IIb studie i 150 patienter med njursjukdomen IgA-

nefropati 2012. Vid en interimsanalys 2015 erhölls positiva resultat rörande det 

primära effektmåttet proteinuri, en biomarkör för sjukdomsutveckling i 

njursjukdomar. Parallellt med fas II-studien genomförde Calliditas i samarbete 

med Tufts University och University of Utah en retrospektiv studie för att utreda 

förhållandet mellan proteinuri och klinisk effekt i IgA-nefropati. Studien påvisade 

att proteinuri är ett tidigt mått på njurfunktion vid behandling av IgA-nefropati. 

Resultaten bidrog till att det amerikanska läkemedelsverket FDA numera 

accepterar effekt på proteinuri som grund för ett accelererat godkännande. Det 

innebär en scenförändring, då det tidigare krävts mycket långa studier för att 

bekräfta effekt på njurfunktion, något som har hämmat läkemedelsutvecklingen 

(det finns för närvarande inga läkemedel godkända specifikt för behandling av 

IgA-nefropati).  

 

Mot bakgrund av de kliniska och regulatoriska framgångarna ovan inleddes 

förberedelser för en registreringsgrundande fas III-studie, med ett liknande 

upplägg som fas IIb-studien. Under 2017 höll Calliditas ”End of Phase II”-möten 

med FDA där utformningen av fas III-studien, inklusive användandet proteinuri 

som surrogatmarkör, godkändes av myndigheten. Under 2018 genomfördes en 

börsnotering och en listningsemission på 739 MSEK före emissionskostnader 

(kurs 45 kronor per aktie). Syftet var att finansiera en fas III-studie i USA, Europa 

och Sydkorea, förberedelser inför kommersiell lansering och utveckling av andra 

indikationer vid sidan av IgA-nefropati.  

 

Under 2019 har rättigheterna för Nefecon i IgA-nefropati (med option till andra 

indikationer) för Kina licensierats ut till Everest Medicines för upp till 121 MUSD i 

förskotts- och milstolpsersättningar (därtill tillkommer royalties på framtida 

försäljning). En riktad emission på 210 MSEK (till kurs 60 kronor per aktie) 

genomfördes i juli 2019 med syfte att expandera forskningsprogrammet och 
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vidareutveckla projektportföljen. I augusti 2019 inlicensierades rättigheter för den 

amerikanska marknaden avseende Budenofalk 3 mg för att accelerera 

utvecklingen av leverfokuserade nischindikationer. Calliditas betalade 1,5 MEUR i 

förskott och det totala avtalsvärdet uppgår till 40 MEUR. Därtill ska Calliditas 

betala royalties på framtida försäljning.  

 

 
Genomförd och planerad utveckling för Calliditas 
 

Calliditas har hittills följt tidsplaner för sina projekt väl. Nedanstående tabell 

redogör för genomförd och planerad utveckling för bolaget.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Milstolpe Timing

Notering på Nasdaq OMX som inbringade 82 MUSD i kapital 1H 2018

Första patienten rekryterad till NefIgArd-studien 2H 2018

Ansökan för orphan drug status för PBC inlämnad 2H 2018

Ansökan för orphan drug status för AIH inlämnad 2H 2018

Pediatrisk utvecklingsplan (PIP) för Nefecon inlämnad till EMA 1H 2019

Orhpan drug status godkänd för PBC 1H 2019

Orhpan drug status godkänd för AIH 1H 2019

EMA möte för diskussion om surrogatmarkör 2H 2019

Del A av NefIgArd-studien fullrekryterad med 200 patienter 2H 2019

Kinesiskt IND-godkännande för Nefecon mot IgAN ger 5 MUSD 2H 2019

EMA möte för diskussion om surrogatmarkör 2H 2019

Positivt yttrande EMA ang. PIP för Nefecon inom IgA-Nefropati 2H 2019

Toplineresultat från del A av NefIgArd-studien (4Q 2020) 2020*

Start av open-label extension studie Nefecon i IgAN (4Q 2020) 2020*

Slutföra rekrytering del B av NefIgArd med 160 ytterligare patienter 2020*

FDA-möte om regulatorisk linje för AIH 2020*

Kinesisk del av fas 3 rekrytering inleds 2020*

In-licensiering av ett nytt projekt till bolagets pipeline 2020*

Ansökan till FDA och EMA om accelererat godkännande Nefecon 2021

FDA-möte om regulatorisk linje för PBC 2021

Start av open-label extended dosing studie Nefecon i IgAN 2021

Kommersiell lansering av Nefecon mot IgAN i USA (1H 2022) 2022

Toplineresultat från del B av NefIgArd-studien för fullt godkännande 2022

*) Behäftad med viss osäkerhet pga covid-19 pandemin

Källa: Calliditas Therapeutics
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Begränsad effekt av covid-19 pandemin på NefIgArd-studien 
 

Fas 3 studien fortsätter enligt plan trots covid-19. Över 146 kliniska siter är aktiva 

och rekrytering pågår i 19 länder. Under första kvartalet fokuserade Calliditas 

ledning på att analysera möjlig inverkan från covid-19 pandemin i olika 

geografiska regioner. Man satte in åtgärder för att säkerställa patientsäkerhet och 

studiens integritet. Hittills har det varit en mycket begränsad inverkan på 

NefIgArd-studien för Nefecon. Första delen av var fullt rekryterad redan i 

december 2019. Då Nefecon är en oral medicin som patienterna kan ta hemma 

har de som deltar i studien begränsad interaktion med sjukvården.  

Beträffande den andra delen av studien så uppger man att baserat på det till idag 

rekryterade antalet patienter och nyligen ökad aktivitet i Kina, så väntas full 

rekrytering ske innan slutet på året.  

 

Milstolpebetalning från kineseiska Everest Medicines på fem miljoner dollar 
 

Kina är en stor möjlighet för Calliditas och under 2019 träffades ett licensavtal 

med Everest Medicines för utveckling och kommersialisering av Nefecon för 

denna marknad. I december meddelades att kinesiska National Medical Products 

Administration (NMPA) beviljat en så kallad IND-ansökan vilket ger möjlighet att 

bedriva kliniska studier i Kina. Beskedet utlöste samtidigt en första 

milstolpebetalning från avtalet med Everest om fem miljoner USD. Planen är att nu 

inkludera kinesiska patienter i NefIgArd. Exakt hur vägen till ett möjligt 

marknadsgodkännande i Kina ser ut är ännu inte klart, men NefIgArd-studien 

torde bli en mycket betydelsefull pusselbit. Möjligheten att inkludera fler asiatiska 

patienter i studien är även generellt viktigt eftersom IgA-nefropati är betydligt 

vanligare i Asien. Det är sammantaget uppmuntrande att den regulatoriska 

processen går snabbt framåt i Kina och samarbetet med Everest är i detta 

avseende en tydlig fördel.  

 

Ansökan för börsnotering i USA inlämnad 
 

Calliditas annonserade i maj att man lämnat in prospekt för en potentiell 

börsnotering även i USA. Detta för att vid eventuella framtida kapitalanskaffningar 

lättare kunna vända sig till amerikanska institutioner. En USA-notering kan högst 

sannolikt öka intresset från amerikanska investerare som representerar 

majoriteten av specialistfonder inom Life Science. Vi bedömer att Calliditas 

värdering troligen skulle gynnas av en närmare jämförelse med större 

framgångsrika särläkemedelsbolag.   
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Prognoser och värdering 

Då den viktiga fas 3-studien för Nefecon fortsätter enligt plan trots covid-19 

pandemin återupprepar vi vårt riskjusterade motiverade värde på 5,25 miljarder 

kronor för Calliditas, motsvarande 131 kr per aktie, där större delen av 

bolagsvärdet vilar på just Nefecon. Nefecon för indikationen IgAN har 

blockbusterpotential och i vårt scenario för produktens försäljning antar vi en 

toppförsäljning på 1 280 MUSD år 2030. Vi sätter en sannolikhet på lansering till 

66%, baserat på historisk sannolikhet till lansering för särläkemedel i fas 3 enligt 

statistik från Biotechnology Innovation Organization. Vidare antas att Calliditas 

erhåller en royalty på ca 15% från försäljningen av Nefecon. Nedanstående tabell 

sammanfattar vår värdering av summan av delarna i Calliditas i basscenariot. 

 

 

 

I ett mer optimistiskt scenario (BULL), antar vi positiva resultat från del A och att 

lansering i Europa sker tidigare (2022 jämfört med 2023 i basscenariot) och att 

Nefecon kan användas under längre tid. Toppförsäljningen stiger till 1 500 MUSD. 

Vi använder ett högre prisantagande för Budenofalk på 100 000 USD per patient 

och år. Med de förändrade antagandena stiger värdet till 229 kronor per aktie på 

tolv månaders sikt.  

 

I ett pessimistiskt scenario (BEAR), räknar vi med ett negativt utfall i första delen 

av fas 3-studien för Nefecon och att utvecklingen inom IgA-nefropati avslutas. Vi 

antar ett prisantagande om 40 000 USD för det återstående projektet Budenofalk, 

vilket minskar toppförsäljningen med drygt 40 procent. Vi använder också ett 

högre avkastningskrav om 12,8 procent. Det renderar ett riskjusterat motiverat 

värde om 21 kronor per aktie på tolv månaders sikt. 

Toppförsäljning Riskjusterat Per aktie

MUSD NPV (MSEK) (kronor)

Nefecon, IgAN 1280 3468 89,6

Budenofalk, AIH USA 320 998 25,8

Nettokassa 787 20,3

Totalt 5253 135,7

Optioner -181

Efter utspädning 5072 131,0

Källa: Analysguiden
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Tre anledningar att investera i Calliditas 
 

Låg värdering i förhållande till utvecklingsfas 
 

Jämfört med andra bioteknikbolag med kliniska projekt inriktade mot 

särläkemedelsindikationer är Calliditas relativt lågt värderat. Den kommande USA-

noteringen kan visa sig positiv om bolaget skulle komma att mer direkt jämföras 

med amerikanska noterade bolag med samma inriktning.  

 

Nefecon kan nå över en miljard dollar i årlig försäljning 
 

Brist på effektiva och säkra behandlingar för IgA-nefropati betyder att 

konkurrensen är begränsad. Detta kan ge Calliditas ett försprång de första åren 

efter lansering. Även om ca 200 000 i Europa är drabbade, klassas IgA-nefropati 

som en sällsynt sjukdom vilket möjliggör en hög prissättning för Nefecon och en 

potentiell försäljning om mer än en miljard dollar om året.  

 

Närliggande trigger för aktien i toplineresultat från fas 3-studien för Nefecon 
 

Man kommer att göra en toplineanalys efter att 200 patienter har behandlats. Här 

läser man ut reduktion av proteinutsöndring i urinen, vilket är det primära 

effektmåttet för godkännande. Om toplineresultatet visar på en statistisk 

signifikant minskning jämfört med placebo kommer ansökningar om accelererat 

godkännande lämnas in till amerikanska FDA och europeiska EMA. Planen är att 

kunna rapportera dessa toplineresultat under fjärde kvartalet 2020, vilket alltså 

kan bli en positiv trigger för aktien om resultaten är goda.  
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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 äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

