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Data stärker 

positiv bild    

 

Cantargia har presenterat detaljerade data från den pågående fas I-

studien vid en stor cancerkongress. Behandlingen är hittills väl 

tolererad och påverkan på biomarkörer ger lovande tecken på 

biologisk effekt. Vi anser att den positiva bilden har stärkts.    

Cantargia har presenterat en post med interimsresultat från fas 

I-delen av den kliniska studien CANFOUR vid den stora 

cancerkongressen ESMO. Som bolaget tidigare rapporterat 

har behandlingen hittills varit allmänt väl tolererad efter att 16 

patienter med avancerad cancer har behandlats. Vid 

tidpunkten för analysen hade ingen maximalt tolererbar dos 

ännu fastställts (för doser upp till 6 mg/kg) och för närvarande pågår utvärdering 

av säkerhet och tolererbarhet med en högre dos (10 mg/kg).  

Data som presenterades på ESMO indikerar även att behandling med 

läkemedelskandidaten nidanilimab sänker nivåerna av inflammationsrelaterade 

biomarkörer. Det tyder på att behandlingen når det avsedda sjukdomsmålet och 

ger stöd för att den hämmar inflammation som är potentiellt tumörfrämjande. Det 

är första gången detta kunnat visats i människa med en behandling riktad mot 

målet IL1RAP och resultaten är en viktig milstolpe. Vi bedömer sammantaget att 

interimsresultaten från fas I-delen ger starkt stöd för att starta den större fas IIa-

delen. Nidanilimab kommer här bland annat att utvärderas i kombination med 

standardbehandling (kemoterapi) i lungcancer och bukspottkörtelcancer. 

Bolagets prekliniska studier tyder på synergier med cellgiftsbehandling vilket 

bådar gott inför den kommande studien.    

Vi gör inga förändringar i antaganden eller riskjusterat motiverat värde (22,6 kr). 

Slutförandet av fas I-delen är en viktig värdedrivande händelse i närtid med fokus 

på säkerhetsresultat från behandling med den högre dosen 10 mg/kg. Bolagets 

plan är att därefter inleda fas IIa-delen redan under innevarande kvartal. Vid ett 

positivt utfall i denna studie (resultat väntas kunna rapporteras i början av 2020) 

ser vi betydande kurspotential från dagens nivåer.  

Nyckeltal 

            

MSEK   2015 2016 2017 2018P 

Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0 

Rörelseresultat -17 -48 -60 -85 

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

Nettokassa   31 48 270 171 

Källa: Cantargia (utfall) och Jarl Securities (prognoser). 
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 Datum: 24 oktober 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Cantargia AB 

Lista: Nasdaq Small Cap  

Vd: Göran Forsberg 

Styrelseordförande: Magnus Persson 

Marknadsvärde: 1 304 MSEK 

Senast: 19,70 SEK 

Kort om Cantargia: Cantargia utvecklar antikroppsbaserade 

läkemedel för behandling av i första hand 

olika cancersjukdomar. Bolaget har en 

produktkandidat, nidanilimab, som är riktad 

mot proteinet IL1RAP. Detta protein uttrycks 

i högre grad på cellytan hos både solida 

tumörer och leukemistamceller än hos friska 

celler. Hypotesen är att nidanilimab har en 

dubbel verkningsmekanism då den både kan 

aktivera immunförsvaret att hitta och 

bekämpa tumörceller med IL1RAP och även 

blockera den tumörtillväxtfrämjande 

funktionen hos IL1RAP. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Antikroppsbehandlingar med ILRAP1 som 

mål har ett potentiellt stort användnings-

område inom cancer och autoimmuna 

sjukdomar. 

 

Vi bedömer att Cantargia har ett starkt 

patentskydd avseende antikroppen 

nidanilimab, målmolekylen IL1RAP och 

tillämpningar.  

 

Ägarbilden är stark och verksamheten är 

finansierad för ungefär två år framöver.  

 

Risker och 

svagheter: 

Cantargia utvecklar behandlingar inom 

utmanande sjukdomsområden. Inom 

lungcancer är konkurrensen betydande.  

 

Nidanilimab har ännu inte påvisat effekt i 

större kliniska studier. 

 

Den kliniska utvecklingen kan drabbas av 

förseningar om patientrekrytering inte kan 

genomföras i önskad takt.  

 

  

Värdering: Bear 

3,7 kr 

Bas 

22,6 kr 

Bull 

40,5 kr 

    

    

 
Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Göran Forsberg har lång branscherfarenhet och har 

tillsammans med ledningsgrupp, forskargrupp och 

externa samarbeten lagt en bra grund för den kliniska 

projektutvecklingen, enligt vår bedömning.   

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  

 

Största ägare är Venture Capital-fonden Sunstone. 

Ägarbilden stärktes betydligt via en riktad emission i 

december 2017 då större institutioner som Fjärde och 

Första AP-fonderna tillkom högt i ägarlistan.  

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 hade likvida medel om 213 miljoner per den 31 

juni 2018. Det väntas täcka kapitalbehovet till 2020. 

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  

 

Bolaget siktar på att behandla spridda och svår-

behandlade sjukdomar vilket ger betydande potential vid 

klinisk framgång. Det finns ett stort antal potentiella 

konkurrenter i utveckling främst inom lungcancerområdet.   

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  

 

Bolaget fokuserar på utmanande sjukdomar. Bolaget är 

i dagsläget mycket beroende av en produktkandidat.  

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. 

 
 

  

8

9

7

8

8



 

4 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

CANTARGIA 
24 oktober 2018 

 

  

Detaljerade fas I-data 
stärker positiv bild  
Cantargia har presenterat en poster med interimsresultat från fas I-delen av den 

kliniska studien CANFOUR vid den stora cancerkongressen ESMO. Som bolaget 

tidigare rapporterat har behandlingen hittills varit allmänt väl tolererad efter att 16 

patienter har behandlats. Den vanligaste biverkningen var en infusionsrelaterad 

reaktion vid den första doseringen. Fyra fall av biverkningar av grad 3 (på en 

femgradig skala enligt vedertagna kriterier (CTCAE)) observerades, varav två 

rörde samma patient (låg halt av vita blodkroppar och så kallad neutropeni vid dos 

6 mg/kg). Dessa typer av biverkningar är inte helt ovanliga vid antikropps-

behandling. Då biverkningarna hittills endast observerats i enstaka fall hade ännu 

inte någon maximalt tolererbar dos för nidanilimab uppnåtts vid tiden för 

interminsanalysen. Doser upp till 6 mg/kg hade då utvärderats. Utvärdering av en 

ytterligare dosstegring till 10 mg/kg pågår för närvarande. Det innebär att den 

rekommenderade dosen för fas IIa-delen med stor sannolikhet kommer att vara 

antingen 6 mg/kg eller, vid positivt utfall för det sista dossteget, 10 mg/kg. Det är 

normala dosnivåer vid antikroppsbehandlingar.  

Biomarkörer indikerar avsedd biologisk 
effekt 
Fas I-delen är utformad för att utvärdera säkerhet och tolererbarhet. Vad gäller 

möjliga effektsignaler har biomarkörer för inflammation som interleukin-6 (IL-6) och 

CRP (snabbsänka) studerats. Analysen visar en stark trend i nedgång i IL-6 (11 av 

14 patienter) och en statistiskt signifikant nedgång i CRP. Dessa nedgångar tyder 

på att nidanilimab når sitt sjukdomsmål. IL-1α och IL1β, som är de inflammatoriska 

signaler som nidanilimab avser hämma, är svåra att mäta med blodprover. Den 

mer lättupptäckta cytokinen IL-6 används därför istället som ”proxy” för 

tumörfrämjande inflammation i studien. IL-6 har även använts som biomarkör i 

andra kliniska studier för liknande behandlingar med IL-1 som mål (canakinumab, 

Xilonix).   
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Avseende klinisk effekt går det inte att i detta tidiga skede dra slutsatser vilket 

heller inte är att förvänta med hänsyn till studiestorlek och upplägg. Fem av 13 

utvärderade patienter hade stabil sjukdom åtta veckor efter behandling. En 

lungcancerpatient hade stabil sjukdom efter sex månaders uppföljning. Det ska 

understrykas att det handlar om svårt sjuka patienter som i genomsnitt genomgått 

fyra tidigare behandlingar. Det bör också noteras att nio patienter med 

tjocktarmscancer, som kan förväntas ha ett lägre uttryck av IL1RAP och därmed 

svara sämre på behandling, har hittills ingått i fas-I-delen bland annat i syfte att 

underlätta rekrytering. Slutligen har de flesta patienter fått en lägre dos än vad som 

sannolikt är kliniskt relevant. Trots dessa svåra förutsättningar finns det alltså vissa 

tidiga positiva observationer om möjlig klinisk effekt.  

Säkerhet i högre dos återstående 
pusselbit i slutförande av fas I 
Sammanfattningsvis anser vi att resultaten är lovande avseende säkerhet och 

påverkan på viktiga biomarkörer. Interimsresultaten från fas I-delen ger starkt stöd 

för att starta fas IIa-delen och utgör således en betydande milstolpe. Slutförandet 

av fas I blir därtill en viktig pusselbit den närmaste tiden med avseende på om även 

den högre dosen 10 mg/kg är säker. Allt annat lika så bör en högre dos, om säker, 

tala för bättre effekt.  

Kombinationsstudier höjer 
temperatur i fas IIa 
I fas IIa-delen av CANFOUR kommer patienter med lungcancer eller 

bukspottkörtelcancer att få antingen nidanilimab som enda behandling eller 

nidanilimab i kombination med standardbehandling (kemoterapi). De som omfattas 

av kombinationsbehandlingen kommer att få den som en första eller andra linjens 

behandling och kan därmed förväntas vara relativt sett friskare. Omkring 80 

patienter väntas ingå i den större fas IIa-delen.  
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Upplägg i CANFOUR-studien 

 

Källa: Cantargia. RP2D: Rekommenderad fas II-dos. Q1W: Veckovis dosering. Q2W. Dosering varannan vecka. NSCLC: Icke-småcellig lungcancer. 

PDAC: Bukspottkörtelcancer 

 

Vi ser en kombinationsbehandling som det troligaste spåret i den vidare kliniska 

utvecklingen. Cantargia går lite mot strömmen eftersom bolaget i första hand ska 

studera kombinationen nidanilimab och kemoterapi. I CANFOUR ska nidanilimab i 

kombination med standardbehandlingen cisplatin/gemcitabin ges till 

lungcancerpatienter, patienter med bukspottkörtelcancer får nidanilimab i 

kombination med gemcitabin/nab-paclitaxel. En stark trend i branschen är annars 

att nya cancerbehandlingar utvecklas som kombinationer med ledande 

immunonkologiska behandlingar, som checkpoint-hämmare. Bakgrunden till att 

Cantargia ändå väljer att utvärdera kombinationsbehandling med kemoterapi är att 

såväl bolagets egna studier och externa resultat pekar på effektsynergier med IL-

1-blockering och kemoterapi (specifikt cisplatin och gemcitabin). Hypotesen är att 

IL-1 blockering minskar tumörens motståndskraft mot cellgiftsbehandlingen. 

Dessutom tyder Cantargias prekliniska studier på att nidanilimab kan minska 

toxiciteten hos cellgiftsbehandlingen cisplatin. Sambandet är inte helt utrett men 

kan hänga samman med att biverkningar från cisplatin delvis är 

inflammationsrelaterade.  

Konkurrensen från checkpointhämmare, i synnerhet pembrolizumab (Keytruda), är 

stor inom lungcancerområdet. Checkpoint-hämmare bedöms svara för ungefär två 

tredjedelar av läkemedelsmarknaden för icke småcellig lungcancer framöver. De 

starka kliniska resultat för pembrolizumab som presenterats under 2018 har 

troligen stärkt utsikterna ytterligare.  
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Marknad för behandling av icke småcellig lungcancer 2024P (miljarder USD) 

 

Källa: Nature, Decision Resources 2016 

 

Cantargia avser att positionera nidanilimab, som kombinationsterapi, som första 

linjens behandling för patienter som efter diagnostiska tester inte bedöms svara på 

checkpoint-hämmare, och/eller som andra linjens behandling i patienter som inte 

svarat på tidigare behandling med checkpointhämmare. Detta är i linje med vad vi 

antagit i vår senaste analys och vi bedömer att denna målpopulation motsvarar 

upp till 100 000 patienter årligen. Trots konkurrensen från checkpoint-hämmare 

återstår ett betydande medicinskt behov och även en stor kommersiell marknad.  

Även om förstahandsspåret i dagsläget alltså är kombination med cellgifter 

genomför Cantargia samtidigt prekliniska studier där nidanilimab utvärderas i 

kombination med checkpoint-hämmare. Om resultaten är lovande kan det på sikt 

öppna möjligheter för nya kombinationsterapier där nidanilimab ingår.  

Inom Cantargias andra huvudspår bukspottkörtelcancer är konkurrensen betydligt 

mindre (även om området är mycket utmanande). Abraxane (nab-paclitaxel) plus 

gemcitabin är indikerad som första linjens behandling och det kan öppna ett 

intressant perspektiv för nidanilimab som tillägg till denna standardbehandling, om 

denna arm i fas IIa-studien kan visa lovande resultat. Prekliniska resultat tyder 

också på intressanta möjligheter i många andra cancerformer och inte minst inom 

leukemi finns god evidens.  

  

9,7

4,6

Checkpointhämmare Övriga
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Andra IL-1-hämmare studeras i lung- 
och bukspottkörtelcancer 
Novartis planerar att inom kort starta tre fas III-studier i lungcancer med 

canakinumab, en antikroppsbehandling med en likartad verkningsmekanism som 

nidanilimab. Den stora CANTOS-studien visade som bekant att risken att utveckla 

lungcancer minskade med 67 procent hos de studiedeltagare som fick den högsta 

dosen av canakinumab. Satsningen visar att det Novartis har goda förhoppningar 

på angreppssättet (hämning av IL-1) i cancer och ger därmed stöd åt en 

optimistisk syn även på nidanilimabs möjligheter inom området. Det indikerar 

samtidigt möjlig ökad konkurrens inom lungcancer även om Novartis i första hand 

siktar in sig på andra indikationer och subgrupper. Då nidanilimab slår bredare mot 

IL-1-signalering talar det också åtminstone i teorin för att Cantargias behandling 

kan ha bättre effekt än canakinumab (ingen direkt jämförelse är dock ännu 

genomförd).  

Även inom bukspottkörtelcancer finns andra IL-1-hämmare i tidig klinisk utveckling 

här som kombinationsterapier med cellgifter (Xilonix och Anakinra).   

Värderingsansats 
Vi gör inga förändringar i antaganden eller riskjusterat motiverat värde. För mer 

bakgrund se vår tidigare analys: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-viktiga-

framsteg 

Värdering av summan av delarna i Cantargia 

            

Indikation Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

CAN04, Lungcancer  I 1700 707 10,7 
14 % chans till lansering, 15 % royalty, 600 MUSD milstolpar, 

lansering 2025 

CAN04, 
Pankreascancer  

I 1000 379 5,7 
6 % chans t lansering, 15 % royalty, 500 MUSD milstolpar, 
lansering 2023 

CAN04, Leukemi I 450 253 3,8 
25 % chans t lansering, 15 % royalty, 200 MUSD milstolpar, 
lansering 2026 

Overhead     -57 -0,9 15 mnkr/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld   213 3,2 Per 2018-06-30 

Totalt      1495 22,6 66,2 miljoner aktier 

Källa Jarl Securities 

 

Värderingen är mycket känslig för antaganden om exempelvis toppförsäljning, tid 

till marknad och antagen sannolikhet till lansering. Samtliga faktorer är osäkra 

bedömningar i detta tidiga skede.  

• Målet är att kunna genomföra den pågående kliniska studien, inklusive 

fas IIa-delen, under andra halvåret 2019. I ett optimistiskt scenario 

(BULL) visar studien på positiva tecken på effekt hos båda 

patientgrupperna (lungcancer och bukspottkörtelcancer) och att 

behandlingen är väl tolererad. Om dessa viktiga kliniska milstolpar kan 

nås föranleder det en tydlig höjning av riskjusterad 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-viktiga-framsteg
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-viktiga-framsteg
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motiverat värde. Om vi i tillägg även höjer antaganden om 

försäljningspotential med hänsyn till möjlig breddad målpopulation (vi 

antar då 1500 MUSD för pankreascancer) stiger sammanfattningsvis 

det motiverade värdet per aktie till 40,5 kronor per aktie.  

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) antar vi att fas I genomförs slutförs 

enligt plan men att inga relevanta signaler på effekt sedan kan påvisas i 

fas IIa. I det läget räknar vi endast med AML-projektet i vår 

värderingsmodell. Det motiverade värdet blir då 3,7 kronor per aktie.  

Det ska poängteras att vi ännu inte räknat med autoimmuna sjukdomar i vår 

värdering. Detta område ger ytterligare potential på ett till två års sikt.  
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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/

