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UPPDRAGSANALYS 

Breddar portföljen med 

franskt förvärv 

Förvärv av Genkyotex ger ny tillväxtplattform 

Calliditas levererade på ytterligare en del av sin kommunicerade 

strategi och breddar nu sin forskningsportfölj genom förvärvet av 

franska Genkyotex, vars läkemedelskandidat setanaxib har visat 

lovande resultat mot den sällsynta leversjukdomen primär 

gallkolangit. Calliditas menar att förvärvet av 62% av Genkyotex, 

vilket kostar bolaget EUR 20 miljoner, ger en bra plattform för 

framtida tillväxt inom inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar.  

Nasdaq-IPO genomförd under Q2 

Calliditas driver sedan en tid en fas 3-studie för Nefecon för 

behandling av IgA-nefropati (Bergers sjukdom), en kronisk 

njursjukdom som i uppemot hälften av fallen leder till terminal 

njursvikt. Som väntat redovisade Calliditas under första halvåret inga 

betydande intäkter. Av kostnaderna på 139 miljoner utgjordes 74% 

av FoU-utgifter, och en högre aktivitet i fas 3-studien orsakade 

ökningen jämfört med samma period förra året. I juni genomförde 

Calliditas en notering på Nasdaq i USA vilket inbringade SEK 828 

miljoner. Därmed blev Calliditas det första svenska life science-

bolaget att genomföra en kapitalanskaffning genom en notering på 

Nasdaq Select. Vidare stärktes bolagets ledning med en ny medicinsk 

chef i Dr Richard Philipson med bakgrund i utveckling av orphan 

drugs hos bl. a GlaxoSmithKline. Bolagets kassaposition uppgick vid 

halvårsskiftet till betryggande 1,5 miljarder kronor, vilket ger bolaget 

resurser att lansera Nefecon i USA på egen hand.  

Viktig trigger i topplineresultat som släpps under Q4 

Covid-19 rapporteras ha haft en begränsad inverkan på fas 3-studien 

för Nefecon. En viktig trigger för Calliditas aktie som kommer i Q4 är 

top line-resultaten från de första 200 patienterna i fas 3-studien som 

kommer att släppas. Vi höjer vår riktkurs något till 144 kr (131) för 

att reflektera att bolaget närmar sig lanseringen av Nefecon och ser 

ytterligare uppsida vid positiva toplinedata i Q4 från den pågående 

fas 3-studien.  
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kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020p 2021p

Omsättning 0 185 0 0

Res f. avskrivningar -133 28 -321 -350

Rörelseres. (ebit) -133 28 -321 -350

Resultat f. skatt -132 -33 -307 -336

Nettoresultat -132 -33 -307 -336

Vinst per aktie -5,09 kr -0,88 kr -6,16 kr -6,74 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a

Ebitda-marginal n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal n/a n/a n/a n/a

Nettoskuld/eget kap. -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

Nettoskuld/ebitda n/a n/a n/a n/a

P/e-tal n/a n/a n/a n/a

EV/ebit n/a n/a n/a n/a

EV/omsättning n/a n/a n/a n/a

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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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 har blockbusterpotential 

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 SEK 

1,5 miljarder 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 3-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 144 kronor 

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

i aktien. 

Toplineresultat från fas 3 under Q4 viktig trigger 

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. 

Låg värdering relativt bolagets utvecklingsfas 

Jämfört med andra bioteknikbolag med kliniska projekt inriktade 

mot särläkemedelsindikationer är Calliditas relativt lågt värderat. 

Sommarens USA-notering kan visa sig positiv om bolaget skulle 

komma att mer direkt jämföras med amerikanska noterade bolag 

med samma inriktning. 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 
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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.  

Viktig trigger för aktien under Q4 2020  

Man kommer att göra en toplineanalys efter att 200 patienter har 

behandlats i den pågående fas 3-studien av Nefecon. 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 

mycket positiv trigger för aktien om resultaten är goda. 
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Prognoser och värdering 

Då bolagets viktiga fas 3-studie för Nefecon fortsätter enligt plan och 

närmar sig en viktig trigger med toplineresultat som presenteras 

under Q4, väljer vi att höja vår riktkurs något till 144 kr per aktie. 

Höjningen motsvarar ungefär den skillnad i nuvärdesberäkning vår 

modell ger när bolaget kommer ett år närmare lansering av Nefecon.  

Värdering av Nefecon 

Nefecon för indikationen IgAN eller Bergers sjukdom har 

blockbusterpotential och i vårt basscenario prognosticerar vi en 

toppförsäljning på USD 1 280 miljoner. 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.  

 

  

 

 

  

 

 

Värdering av Nefecon, tre scenarion

Bear Bas Bull

Lansering av Nefecon -- 2023 2022

Toppförsäljning, MUSD -- 1 280 1 664

Toppförsäljning, MSEK -- 11 213 14 577

Genomisnittlig försäljning, MSEK -- 7 849 10 204

Calliditas marginal -- 34% 34%

Antal år med skyddade intäkter -- 10 10

Total rörelsevinst, MSEK -- 26 529 34 488

Fritt kassaflöde efter 20,6% skatt -- 21 064 27 384

Intäktsperiodens mittpunkt -- 2028 2027

Diskonteringsränta -- 13,0% 10,6%

Diskonteringsfaktor -- 2,7 2,0

Nuvärde av kassaflöden, MSEK -- 7 924 13 527

Sannolikhet för lansering -- 66% 66%

Riskjusterat nuvärde, MSEK -- 5 230 8 928

Riskjusterat nuvärde per aktie (49,8m) 0 kr 105 kr 179 kr

Vi höjer vår riktkurs för Calliditas till 144 kr 
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Värdering av Budenofalk, tre scenarion

Bear Bas Bull

Lansering av Budenofalk 2024 2024 2024

Toppförsäljning, MUSD 224 320 416

Toppförsäljning, MSEK 1 962 2 803 3 644

Genomisnittlig försäljning, MSEK 1 374 1 962 2 551

Calliditas marginal 34% 34% 34%

Antal år med skyddade intäkter 10 10 10

Total rörelsevinst, MSEK 4 643 6 632 8 622

Fritt kassaflöde efter 20,6% skatt 3 686 5 266 6 846

Intäktsperiodens mittpunkt 2029 2029 2029

Diskonteringsränta 13,0% 13,0% 10,6%

Diskonteringsfaktor 3,0 3,0 2,5

Nuvärde av kassaflöden, MSEK 1 227 1 753 2 765

Sannolikhet för lansering 66% 66% 66%

Riskjusterat nuvärde, MSEK 810 1 157 1 825

Riskjusterat nuvärde per aktie (49,8m) 16 kr 23 kr 37 kr

Värdering av Calliditas, tre scenarion

Bear Bas Bull

Riskjusterat nuvärde Nefecon, MSEK 0 5 230 8 928

Riskjusterat nuvärde Budenofalk, MSEK 810 1 157 1 825

Nettokassa december 2022 556 556 556

Förvärspris Genkyotex 208 208 208

Motiverat värde Calliditas 1 574 7 150 11 516

Motiverat värde per aktie Nefecon 0 kr 105 kr 179 kr

Motiverat värde per aktie Budenofalk 16 kr 23 kr 37 kr

Nettokassa december 2022 11 kr 11 kr 11 kr

Förvärspris Genkyotex per aktie 4 kr 4 kr 4 kr

Motiverat värde Calliditas 32 kr 144 kr 231 kr
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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 3-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% 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 3-studien bygger på en framgångsrik fas 2b-

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 3-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. 

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 
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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 3-studie, 

med ett liknande upplägg som fas IIb-studien. Under 2017 höll 

Calliditas ”End of Phase II”-möten med FDA där utformningen av fas 

3-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 3-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 genomfördes i juli 

2019 med syfte att expandera forskningsprogrammet och 

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. 
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Genomförd och planerad utveckling 

Bolaget har följt tidsplaner för sina projekt väl. Nedanstående tabell 

visar genomförd samt planerad utveckling för Calliditas. Att notera är 

att i Q4 2020 väntas top line-resultat från del A av NefIgArd-studien. 

Detta kan bli en mycket viktig trigger för Calliditas aktie och vi 

förväntar oss en uppvärdering av aktien vid positivt utfall. 

 

 

 

 

 

Milstolpe Timing

Notering på Nasdaq OMX som inbringade 82 MUSD I kapital H1 2018

Första patienten rekryterad till NefIgArd-studien H2 2018

Ansökan för orphan drug status för PBC inlämnad H2 2018

Ansökan för orphan drug status för AIH inlämnad H2 2018

Pediatrisk utvecklingsplan (PIP) för Nefecon inlämnad till EMA H1 2019

Orphan drug status godkänd för PBC H1 2019

Orphan drug status godkänd för AIH H1 2019

EMA-möte för diskussion om surrogatmarkör H2 2019

Del A av NefIgArd-studien fullrekryterad med 200 patienter H2 2019

Kinesiskt IND-godkännande för Nefecon mot IgAN ger 5 MUSD H2 2019

Positivt yttrande EMA ang. PIP för Nefecon inom IgA-Nefropati H2 2019

Kinesisk del av fas 3 rekrytering inledd H2 2020

Bolagets pipeline breddad genom förvärvet av Genkyotex H2 2020

Toplineresultat från del A av NefIgArd-studien (Q4 2020) 2020*

Start av open-label extension studie Nefecon IgAN (Q4 2020) 2020*

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

FDA-möte om regulatorisk linje för AIH 2020*

Ansökan till FDA och EMA om accelererat godkännande för Nefecon 2021

FDA-möte om regulatorisk linje för PBC 2021

Start av open-label extended dosing studie Nefecon IgAN 2021

Kommersiell lansering av Nefecon mot IgAN I USA H1 2022

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

*) Behäftad med viss osäkerhet pga Covid-19 pandemin

Källa: Calliditas Therapeutics

Största aktieägarna, %

Stiftelsen Industrifonden 11,6%

BVF Partners LP 10,0%

Bengt Julander 9,7%

Investinor AS 8,3%

Fjärde AP-fonden 4,4%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

Nettoomsättning 0 0 0 0 185 0 0

Rörelsekostnader -51 -57 -85 -133 -213 -321 -350

Resultat före avskrivningar (ebitda) -51 -57 -85 -133 28 -321 -350

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

Ebita -51 -57 -85 -133 28 -321 -350

Avskr. på förvärvsrel. Immater. tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (ebit) -51 -57 -85 -133 28 -321 -350

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Ebit exkl. extraordinära poster -51 -57 -85 -133 28 -321 -350

Finansnetto 0 0 -2 1 -4 14 14

Resultat före skatt -51 -57 -87 -132 -33 -307 -336

Skatter 0 0 0 0 0 0 0

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -51 -57 -87 -132 -33 -307 -336

Balansräkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark n/a n/a n/a 0 0 0 0

Övriga materiella anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 6 5 5

Goodwill n/a n/a n/a 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 16 16 16

Övriga anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 2 2 2

Summa anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 24 23 23

Varulager n/a n/a n/a 0 0 0 0

Kundfordringar n/a n/a n/a 0 47 35 35

Övriga omsättningstillgångar n/a n/a n/a 2 21 4 19

Likvida medel n/a n/a n/a 646 754 1 257 906

Summa omsättningstillgångar n/a n/a n/a 648 821 1 296 960

SUMMA TILLGÅNGAR n/a n/a n/a 648 845 1 319 983
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Eget kapital & skulder

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

Eget kapital n/a n/a n/a 618 788 1 257 921

Minoritetsintressen n/a n/a n/a 0 0 0 0

Summa eget kapital n/a n/a n/a 618 788 1 257 921

Långfristiga räntebärande skulder n/a n/a n/a 0 4 1 1

Övriga långfristiga skulder n/a n/a n/a 0 0 2 2

Summa långfristiga skulder n/a n/a n/a 0 4 2 2

Kortfristiga räntebärande skulder n/a n/a n/a 0 0 0 0

Leverantörsskulder n/a n/a n/a 23 24 30 30

Övriga kortfristiga skulder n/a n/a n/a 8 29 30 30

Summa kortfristiga skulder n/a n/a n/a 30 53 60 60

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER n/a n/a n/a 648 845 1 319 983

Kassaflöden (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p

Rörelseresultat före avskrivningar n/a n/a n/a -132 -25 -321 -350

Rörelsekapitalförändring n/a n/a n/a 4 -46 0 0

Övriga poster n/a n/a n/a 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten n/a n/a n/a -128 -71 -321 -350

Investeringar n/a n/a n/a 0 18 0 0

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE n/a n/a n/a -128 -89 -321 -350

Kassaflöde från finansiering n/a n/a n/a 717 199 828 0

Årets kassaflöde n/a n/a n/a 588 110 507 -350

Likvida medel n/a n/a n/a 646 754 1 257 906

Nettoskuld (neg = nettokassa) n/a n/a n/a 646 750 1 256 906
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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 aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 

 


