
 

 

  



 

 tar nu klivet in 

i kliniska prövningar 

(fas I/IIa) med anti-

kroppsbehandlingen 

CAN04. I ett första steg ska 

säkerhet och rekommenderad dos 

i människa utvärderas. Goda 

prekliniska resultat ger tillförsikt 

inför dessa prövningar. Bolaget ut-

vecklar behandlingar för svår-

behandlade cancersjukdomar som 

lung- och bukspottkörtelcancer 

och leukemi. CAN04 är målstyrd 

mot IL1RAP, ett protein som är 

överrepresenterat i tumörer i dessa 

cancersjukdomar.  

 

för närvarande en 

omfattande finansiering om 232 

miljoner kronor, varav 101 

miljoner via en riktad emission till 

huvudsakligen institutionella 

ägare. Resten är en företrädes-

emission till samma villkor (teck-

ningskurs 6,8 kronor per aktie).  

En framgångsrik finansiering 

ger bolaget muskler att slutföra 

hela fas I/IIa-studien och minskar 

tydligt finansiell risk. Cantargia 

avser att ansöka om en notering på 

huvudlistan under 2018. 

 en dubbel verknings-

mekanism: Dels dämpas tumör-

främjande inflammation, dels 

stimuleras immunförsvaret att 

attackera tumörer. Egna och 

oberoende forskningsresultat ger 

stöd åt dessa verknings-

mekanismer. Kombinerat med 

hittills observerade milda biverk-

ningar talar det för synergier med 

dagens standardbehandlingar, 

eller med nya immunonkologiska 

terapier. Genom att välja ut 

patienter med tumörer som upp-

visar IL1RAP avser Cantargia 

stärka förutsättningarna för 

framgång i kliniska studier. 

 

 att bolaget är lågt 

värderat jämfört med andra 

liknande bolag på nordiska börser. 

Skillnaden bör minska om den 

kliniska utvecklingen fortskrider. 

Baserat på riskjusterade projekt-

värden beräknar vi ett motiverat 

värde på 11,2 kronor efter 

genomförd emission. På cirka ett 

års sikt ser vi en möjlig miljard-

värdering, om den pågående fas I-

studien blir framgångsrik. Vi 

rekommenderar att Teckna.  
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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. 

 

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 och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

  



 

 

Cantargia AB (publ) (Cantargia eller bolaget) utvecklar antikropps-

baserade läkemedel för behandling av i första hand olika cancer-

sjukdomar. Bolaget har en läkemedelskandidat kallad CAN04 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 CAN04 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.  

 

Bolaget har nyss påbörjat en klinisk studie (fas I) där behandling av 

cancerpatienter utvärderas med avseende på säkerhet och där en 

rekommenderad fas II-dos ska fastställas. Efter genomförd fas I är planen 

att studera effekt i utvalda indikationer (icke småcellig lungcancer och 

cancer i bukspottskörteln i den pågående CANFOUR-studien och akut 

myeloisk leukemi i en separat studie) i en adaptiv fas IIa-studie. Efter de 

första kliniska studierna avser Cantargia att finna en kommersiell partner 

som har möjlighet att genomföra den senare delen av den kliniska 

utvecklingen och kommersialisera projekten.  

 

Bolaget har ett flertal patentfamiljer dels för behandling av olika 

cancerformer med IL1RAP som målmolekyl dels för produkt-

kandidaterna. Under 2017 har bolaget fått patengodkännande för CAN04 

i Europa och USA. 

 

Cantargia har sin bakgrund i ett projekt vid Lunds Universitet där vanliga 

stamceller jämfördes med leukemistamceller. Forskarna Thoas Fioretos 

och Marcus Järås upptäckte då att en av skillnaderna är att 

leukemistamcellen på sin yta har ett protein som kallas IL1RAP. I den 

uppföljande forskningen fann forskargruppen också att proteinet tycks ha 

stor betydelse för att stimulera tillväxten av mogna cancertumörceller. 

Ytterligare forskning visar att det här systemet skapar en mikromiljö i 

tumören som skyddar den mot immunrespons. En naturlig slutsats var att 

en blockering av IL1RAP potentiellt skulle kunna vara en lovande metod 

för cancerbehandling.  

 

Cantargia bildades 2009 för att ta fram ett läkemedel baserat på dessa 

upptäckter och resultatet blev en antikropp, CAN04, som patentsöktes 

2014. Innan det hade IL1RAP som målmolekyl för cancerbekämpning 

patentsökts för såväl solida tumörer (2011) som hematologisk cancer 

(2009). 

 

Bolaget listades på First North i mars 2015. Under 2015 och 2016 

genomfördes framgångsrika prekliniska studier avseende toxicitet och 

verkningsmekanism. Dessutom etablerades ett samarbete avseende 

storskalig produktion av CAN04 med den tyska tillverkaren Glycotope. 

Under våren 2017 slutfördes två så kallad GLP-säkerhetsstudier som dels 

visade på god säkerhet i djur, dels påvisade låg bindning av CAN04 till 

normal humanvävnad – det senare är ett betryggande besked eftersom det 

är tumörer och inte friska celler som är målet för behandlingen.  

 
  



 

 

Sedan starten har Cantargia tagit in cirka 200 miljoner kronor före 

emissionskostnader från aktieägare. I början av året förstärktes kassan 

med 67 miljoner via en företrädesemission (kurs 6,50 kronor).  

 

Cantargia har nyligen aviserat en nyemission på 232 miljoner kronor till 

kursen 6,8 kronor per aktie. En stor del (101 miljoner kronor) är riktad 

till huvudsakligen institutionella ägare, däribland Första, Andra och Fjärde 

AP-fonderna samt specialistinvesterare. Den övriga delen utgörs av en 

företrädesemission som till sin helhet omfattas av garantiåtaganden och 

teckningsåtaganden där Sunstone investerar 25 MSEK och därmed blir 

bolagets största ägare.  

 

Emissionen möjliggör en klinisk utveckling som är expanderad jämfört 

med tidigare kommunicerad plan (se nedan) vilket innebär fler patienter 

än tidigare planerat kommer kunna inkluderas. Det ger i sin tur 

förutsättningar för ökad klinisk evidens och därmed en starkare position 

vid framtida partnerdiskussioner. Även om den initiala utspädningen blir 

ganska stor, bedömer vi att det uppvägs av att utsikterna till en 

uppvärdering stärks då den finansiella risken minskar betydligt.  

  

Nedan anger vi den tänkta utvecklingen framöver med avseende på 

viktiga värdepåverkande händelser: 

 

          

 

Störst fokus den närmaste tiden ligger på den kliniska studien med 

produktkandidaten CAN04. I juli 2017 erhöll Cantargia godkännande för 

studiestart i Danmark och Norge. Studien, som går under arbetsnamnet 

CANFOUR, är en multicenterstudie där även kliniker i Belgien och 

Nederländerna ingår. Nyligen meddelades att de tre första patienterna 

inlett behandling på den första dosnivån, varav den första patienten följts i 

tre veckor utan tecken på allvarliga biverkningar. CANFOUR-studien 

utförs i samarbete med europeiska ”key opinion leaders” på 

välrenommerade sjukhus i Belgien, Holland, Danmark och Norge. 

 

Studien består av två delar, där den första (fas I) är en doseskalerings-

studie för att bestämma rekommenderad dos inför fortsatta kliniska 

studier. I denna del inkluderas en bredare grupp cancerpatienter (icke 

småcellig lungcancer, pankreascancer, trippelnegativ bröstcancer och 

kolorektalcancer). Doseskaleringen innebär att en grupp om tre patienter 

får samma dos. Om ingen dosbegränsande toxicitet observeras, går studien 

vidare med en ny grupp om tre patienter som får en högre dos. Om minst 

en patient på en given dosnivå upplever toxicitet, får nästa grupp samma 

dos. Slutresultat från fas I-studien väntas sommaren 2018 och Cantargia 



 

 

uppger att patientrekryteringen går enligt plan. Med tanke på att det 

främst är säkerhet och dos som ska undersökas ser vi risken som relativt 

låg i denna första kliniska del.  

 

I den andra delen (fas IIa) ska CAN04 studeras som monoterapi och som 

kombinationsbehandling, i lungcancer och bukspottkörtelcancer. 

Målsättningen är främst att utvärdera säkerhet men även signaler på effekt 

kommer att undersökas. Den exakta utformningen kommer att bestämmas 

utifrån observationer från den första delen samt prekliniska data. 

Inkluderat både fas I- och fas IIa-delen väntas studien enligt det tidigare 

protokollet omfatta 65 patienter. Den pågående finansieringen möjliggör 

emellertid en större studie. Efter den genomförda fas I-delen kommer 

bolaget även att utvärdera att påbörja en fas IIa-studie i patienter med 

akut myeloisk leukemi.  

 

Biologiska läkemedel svarar för omkring en fjärdedel av den globala 

läkemedelsförsäljningen mätt i värde, motsvarande omkring 200 miljarder 

USD (Källa: EvaluatePharma, World Preview 2017). De kännetecknas 

kanske framför allt av tillverkningsprocessen då de framställs i djurceller 

eller i mikroorganismer som bakterier. Därmed skiljer sig biologiska 

läkemedel från konventionella kemiskt tillverkade läkemedel. Exempel på 

viktiga biologiska läkemedel är insulin och vacciner.  

 

Behandlingar baserade på  utgör en stor underkategori, omkring 

35 procent i värde, som växer snabbt (över tio procent årligen). Dessa är 

intressanta för sjukdomsbehandlingar eftersom antikroppar generellt är 

väl tolererade. Samtidigt är de mycket selektiva och därför högst 

användbara för så kallade målstyrda terapier. Det är möjligt att tillverka 

antikroppar för i stort sett alla mål på cellens yta. I många fall verkar de 

genom att interagera med immunsystemet. Flera av de bäst säljande 

läkemedlen globalt i värde räknat är antikroppsbaserade (några exempel 

är Humira, Remicade, Avastin och Herceptin, där var och en säljer för 

mellan sex och 16 miljarder USD årligen). Stora behandlingsområden är 

cancer och autoimmuna sjukdomar. 

 

Enligt Mordor Intelligence sålde cancerbehandlingar baserade på 

monoklonala antikroppar för 27 miljarder USD år 2015. Marknaden 

förväntas visa en snabb tillväxt kommande år till följd av den växande 

marknaden för immunonkologiska behandlingar, främst inom klassen 

checkpointhämmare.  



 

 

Antikroppar kallas även immunoglobulin. De är lösliga receptorer som i 

kroppen bildas av en viss typ av vita blodkroppar, B-lymfocyter, även 

kallade för B-celler. De används av kroppens immunsystem för att 

upptäcka och identifiera främmande ämnen, till exempel virus, bakterier 

eller parasiter. Antikroppens funktion är att binda sig till specifika 

ytmolekyler, antikroppens antigener, på dessa smittämnen och på så sätt 

göra det möjligt för andra vita blodkroppar och komplementproteiner att 

eliminera dem från kroppen. Hela antikroppsmolekylen har formen av ett 

”Y” eller en ”kräftkropp”. När en antikropp binder till ett antigen sker det 

via ”klykan” som genomgår strukturella förändringar som i sin tur kan ge 

olika effekter. 

 

IL1RAP (Interleukin-1 Receptor Accessory Protein) är ett protein som 

sitter på cellytor och fungerar som receptor för inflammationsfrämjande 

signalproteiner, så kallade cytokiner, av familjen Interleukin-1. De senare 

har en central roll i regleringen av immunförsvar och inflammatoriska 

processer.  

 

Inflammatoriska processer framdrivna av cytokiner är en del av 

immunförsvarets respons mot exempelvis akuta bakterieinfektioner. 

Paradoxalt nog kan kroniska inflammationer som bieffekt bidra till 

sjukdomstillstånd som cancer. IL1RAP blir då en medbrottsling i dramat 

och inblandat i en rad, för cancerns överlevnad och spridning, viktiga 

processer som till exempel metastasering och nedtryckning av det lokala 

immunförsvaret. Det har visats i externa studier att blockering av de 

proteiner som aktiverar IL1RAP och därmed möjliggör signaleringen 

skulle kunna ge effekt i bekämpning av cancer. 

 

Oberoende forskning har visat att högt uttryck av IL1RAP är förknippat 

med ett mer aggressivt sjukdomsförlopp inom cancerformen akut 

myeloisk leukemi. Cantargias egen forskning har visat att det finns 

liknande samband även vid malignt melanom. 

 

IL1RAP signalerar som nämnts först när olika cytokiner av Interleukin-1-

familjen (IL-1α, IL-1β eller IL-33) binder till receptorn. Om man kan 

blockera IL1RAP så hämmas alltså tre olika signalvägar i tumörområdet. 

 

Cantargias antikropp CAN04 har designats med IL1RAP som mål. 

Genom att binda till denna receptor  från de 

inflammationsfrämjande cytokinerna ovan (mekanism 1).  

 

CAN04 är designad för att även  immunförsvarets mördarceller 

(NK-celler) att attackera tumören när antikroppen har fäst vid cellytan 

(mekanism 2). Dessa mördarceller har receptorer som gör att de söker 

upp och fäster vid ”skaftet” på antikroppen (den så kallade Fc-delen) och 

släpper ut cytotoxiska faktorer som dödar den markerade cellen. Denna 

anticancermekanism kallas  (Antibody -Dependent Cellmediated 

/Cellular Cytotoxicity) och är välkänd inom cancerbehandlingar baserade 

på antikroppar. Det är exempelvis en av verkningsmekanismerna hos det 

framgångsrika cancerläkemedlet Herceptin. Fc-delen i CAN04 har 

optimerats för att förstärka rekrytering av mördarceller med hjälp av 

teknik som licensierats in från bolaget BioWa inc.  

 



 

 

 

 

Det finns behandlingar såväl på marknaden som under utveckling vilka i 

likhet med Cantargia är inriktade på blockering av interleukin-1-signaler.  

 

(varumärke Kineret, marknadsförs av svenska SOBI) är en 

behandling av ledgångsreumatism. Det är en så kallad IL1-receptor 

antagonist och binder IL-1 i kroppen i konkurrens med IL-1 receptorer på 

cellens yta. Syftet är att minska den biologiska aktiviteten hos IL-1 och i 

slutändan reducera oönskade inflammatoriska tillstånd. En nackdel med 

Anakrinra är kort halveringstid i kroppen och att höga doser krävs.  

 

 (marknadsförs av Novartis) är en antikroppsbehandling med 

cytokinen IL-1β som mål. Behandlingen är godkänd för vissa sällsynta 

autoimmuna sjukdomar. Canakinumab har dessutom utvärderats i en 

mycket omfattande fas III-studie (över 10 000 patienter) som behandling 

efter hjärtinfarkt för att minska risken för återfall. En onkologisk 

utvärdering från samma studie publicerad i augusti 2017 visade att 

behandlingen minskade risken att utveckla lungcancer med 67 procent 

hos de studiedeltagare som fick den högsta dosen (se nedan). Eftersom 

verkningsmekanismen hos CAN04 är någorlunda likartad är dessa resultat 

avseende effekt mot cancer klart intressanta. Då den studerade gruppen 

var mycket stor har prövningen dessutom ett högt mått av validitet. En 

brasklapp är att den här studien påvisade en förebyggande effekt medan 

CAN04 är avsedd som behandling av redan sjuka patienter.  

 



 

 

 

 

Amerikanska Xbiotech utvecklar en anitikroppsbehandling, , med 

IL-1α som mål. I en fas I-studie vid det renommerade MD Anderson 

Cancer Center ledde behandling med Xilonix till en minskning av 

biomarkörer sammankopplade med tumörtillväxt samt till att cancer-

kakexi (en sjukdomsberoende minskning av kroppsvikten) motverkades 

och patienternas livskvalitet ökade. Xilonix har utvärderats i kliniska 

studier som behandling vid terminal kolorektalcancer. En liten fas III-

studie nådde målet och visade en effekt i form av förbättring i 

cancersymptom. En andra fas III-studie stoppades sommaren 2017 sedan 

ingen förbättrad överlevnad kunnat påvisas i denna utmanande 

indikation. Nyligen uppgav Xbiotech att man avser studera behandlingen i 

en patientgrupp med pankreascancer i en mindre fas I-studie. Den 

uteblivna effekten för Xilonix skulle på ett allmänt plan kunna tolkas 

negativt även för Cantargias hypotes om blockering av IL-1-signaler. En 

skillnad är att dock att CAN04 siktar på att blockera fler signaler än 

Xilonix och således teoretiskt har fler chanser att utöva verkan. En annan 

skillnad är att Xilonix inte har studerats i selekterade patienter.  

 

Sammanfattningsvis ser vi stöd från oberoende läkemedelsutveckling att 

blockering av IL-1-relaterade signaler är ett intressant område för 

cancerbehandling. 

 

Vad gäller de egna studierna kan nämnas en leukemimodell där 

cancerceller från människa transplanterades i möss, och där behandling 

med bolagets antikropp ledde till en signifikant ökad avdödning av 

leukemiceller och en bättre överlevnad i möss med leukemi. 
  



 

 

I senare studier har Cantargia visat att höga nivåer av IL1RAP uttrycks 

även i flera olika solida tumörer, inklusive icke småcellig lungcancer. Vid 

CAN04-behandling av olika solida tumörcellinjer med IL1RAP på cellytan 

uppmättes en minskad utsöndring av de inflammatoriska och 

tumörstimulerande cytokinerna IL-6 och IL-8. De senare är biomarkörer 

för påverkan på tumörer. CAN04 stimulerade också celler från 

immunförsvaret att direkt avdöda dessa tumörceller.  

 

I en sjukdomsmodell för lungcancer transplanterades möss direkt med 

tumörceller från en patient med icke-småcellig lungcancer. I denna studie 

erhölls en statistiskt signifikant behandlingseffekt med CAN04 på 

tumörvolym. 

 

Såväl extern forskning som Cantargias egna studier tyder alltså på att 

blockering av IL-1-signaler, inklusive IL1RAP, är en potentiell 

verkningsmekanism som är relevant för ett stort antal cancersjukdomar. 

Forskargruppens studier rörde initialt hematologiska tillstånd men har 

sedan vidgats till solida tumörer.  

 

Under den initiala kliniska utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på 

icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Bolagets bedömning 

baserat på analys av såväl externa data som egna efterforskningar är att 

IL1RAP är särskilt högt uttryckt i dessa tumörer. Detta förhållande gäller 

även melanom och viss typ av leukemi (AML) men åtminstone inom 

melanom är konkurrensen stor från checkpointhämmare som visat god 

behandlingseffekt och sannolikt kommer dominera detta terapiområde 

framöver. 

 

 

 

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna med uppåt 222 000 

nya insjuknade i USA årligen varav 85 procent är så kallad icke småcellig 

lungcancer (NSCLC). Det är en svår sjukdom inte minst eftersom den ofta 

redan har metastaserat till andra delar av kroppen när diagnos ställs 

(omkring 60 procent av alla fall enligt den officiella amerikanska 

databasen SEER). NSCLC är i absoluta tal den dödligaste formen av 



 

 

cancer. Lungcancer metastaserar ofta till skelettet, hjärnan och levern 

vilket försämrar utsikterna för patienten.  

 

Den globala marknaden för NSCLC-läkemedel förväntas enligt flera 

bedömare växa snabbt de kommande åren, även om estimaten spretar 

ganska kraftigt. Enligt Decision Resources väntas marknaden uppgå till 

14,2 miljarder dollar år 2024 (estimat per april 2016) jämfört med 

omkring sju miljarder USD 2015. Checkpointhämmarna väntas vara den 

främsta drivkraften. Bakslag i kliniska studier för AstraZeneca och Bristol 

Myers på området det senaste året kan dock komma att dämpa 

förhoppningarna framöver.  

 

 

Under 2000-talet har cancerforskningen visat att sjukdomen består av en 

rad olika histologiska och genotypiska varianter och parallellt har 

målstyrda terapier utvecklats och tagits i bruk. Exempel är tyrosinkinas-

hämmare (TK-hämmare) som Iressa och Tarceva. Immunonkologiterapier 

som Opdivo (nivolumab) och Keytruda (pembrolizumab) har vunnit 

godkännande som behandlingar i andra linjen. Dessa är så kallade 

checkpointhämmare som hämmar tumörens förmåga att via den så 

kallade PD1-receptorn skydda sig mot T-celler. Pembrolizumab är även 

godkänd som första linjens behandling för så kallade PD-L1-positiva 

tumörer (se nedan) som monoterapi eller i kombination med cellgifter.  

 

En begränsning vad gäller checkpointhämmare är att endast 30 procent av 

alla tumörer i NSCLC har ett högt uttryck av PD-L1 (vilket betyder att 

PD-L1-proteinet som har binder till PD1-receptorn uttrycks i minst 50 

procent av tumörcellerna) (Källa: ”Keytruda PD-L1 Expression Testing 

Guide”, Merck). PD-L1-negativa tumörer svarar föga förvånande betydligt 

sämre på behandlingarna.  

 

Även om marknaden för lungcancerbehandlingar kommer att präglas av 

hårdnande konkurrens framöver och sannolikt vara fragmenterad till följd 

av dessa varianter finns det rimligen en stor potential för nya terapier som 

inte är beroende av specifika mutationer. Vi gissar att CAN04 om 

projektet når marknaden sannolikt kommer att vara del av en 

kombinationsbehandling till exempel med pembrolizumab eller 

cellgiftsterapi, åtminstone inledningsvis. Enligt Cantargias skattning är 

IL1RAP överuttryckt i cirka 80 procent av alla NSCLC-tumörer. 



 

 

Bedömningar i litteraturen tyder på att höga nivåer av IL-1 förekommer i 

30 procent av fallen (Yao, Z., et al.,” TGF-β IL-6 axis mediates selective 

and adaptive mechanisms of resistance to molecular targeted therapy in 

lung cancer” PNAS vol. 107:35 (2010)).  

 

Ungefär 20 procent av NSCLC-patienter får andra linjens 

läkemedelsbehandling (Roche: Target Population Data). Uppskattningsvis 

två tredjedelar av dessa är aktuella för behandling med pembrolizumab 

(PD-L1 uttryck ≥ 1 procent). Lägger vi till högt uttryck av IL1RAP och 

höga nivåer av IL-1 som ytterligare parametrar för selektering bedömer vi 

en målpopulation om 22 000 patienter per år i EU, USA och Japan (vi 

antar då att höga nivåer av IL-1 och högt uttryck av IL1RAP följer 

varandra). Vi antar en genomsnittlig kostnad per behandling på 67 000 

USD för CAN04 (högre i USA, lägre i resten av världen). Detta baserat på 

en prissättning i linje med nivolumab. Med en antagen penetration på 50 

procent uppskattar vi en toppförsäljning på 750 miljoner USD. Om 

CAN04 på sikt kan bli indikerat för behandling även i första linjen skulle 

en bredare målgrupp kunna adresseras vilket i sin tur skulle öka den 

kommersiella potentialen  

 

Cancer i bukspottskörteln är en svårbotlig cancerform och tillhör de 

dödligaste cancersjukdomarna med en femårsöverlevnad på endast åtta 

procent (data från SEER). Globalt diagnostiserades omkring 367 000 fall 

under 2015 (Kleeff, J. et al, ”Pancreatic Cancer” Nature Reviews Primer, 

vol 2 2016). I Sverige drabbas 900 personer per år enligt Cancerfonden. 

Sjukdomen är tydligt förknippad med stigande ålder och rökning men 

även diabetes är en riskfaktor. Sjukdomen ger sällan upphov till några 

symptom i tidigt skede och då även bra screeningmetoder saknas upptäcks 

bukspottkörtelcancer dessvärre oftast sent vilket ytterligare försvårar 

behandling.   

 

Kirurgi är i dagsläget den mest effektiva behandlingen. En förutsättning 

för operation är dock att cancern inte har spridit sig utanför 

bukspottkörteln, exempelvis in i de större blodkärl som finns alldeles 

utanför bukspottkörteln, eller gett upphov till metastaser i andra organ. 

Färre än 20 procent är lämpliga för kirurgi. Tyvärr är prognosen dålig 

även i de fall kirurgi är möjligt, med en femårsöverlevnad på under 20 

procent efter operation (Kleeff (2016)). Cellgifter (Gemcitabine eller 5-

fluoracilbaserade behandlingar) är standardbehandling efter kirurgi eller i 

de fall då kirurgi inte är möjligt.  

 

Forskningen om pankreascancer har ännu inte identifierat någon riktigt 

bra och specifik ”måltavla” för nya behandlingar mot sjukdomen. 

Samtidigt har cellgifter sämre effekt än i de flesta andra cancerformer. En 

begränsande faktor är att i bukspottkörtelcancer så omgärdas tumören av 

en särskilt tät fibrös vävnad som blir en ”mur” mot effektiv behandling. 

TK-hämmare som Tarceva i kombination med kemoterapi förbättrar 

visserligen överlevnaden statistiskt sett men knappast på något kliniskt 

relevant sätt. Det finns, sammanfattningsvis, ett stort medicinskt behov av 

bättre läkemedelsbehandlingar.  

 
  



 

 

Ett högt uttryck av IL1RAP (två tredjedelar av patienterna enligt 

Cantargia) i pankreastumörer gör CAN04 relevant som möjlig behandling. 

Det understryks av sambandet mellan hög förekomst av cytokinet IL-1α 

förekomst och sämre överlevnad baserat på en oberoende retrospektiv 

studie.  

 

 

α α

En annan intressant hypotes på samma spår är att IL-1-signalering gör 

tumören mer okänslig för cellgiftsbehandling. Det finns andra 

retrospektiva studier som tyder på att patienter med höga nivåer av IL-1 

svarar sämre på behandling med Gemcitabine. Prekliniska studier pekar 

på en möjlig synergistisk effekt genom att blockera dessa signaler och 

samtidigt behandla med Gemcitabine.  

 

Enligt FierceBiotech/Decision Resources uppgick marknaden till endast 

cirka 700 miljoner USD 2013. Avsaknad av effektiva behandlingar håller 

idag tillbaka storlek och tillväxt. Celgenes läkemedel Abraxane (förenklat 

ett cellgift med en förbättrad leveransmekanism), som 2013 godkändes 

som första linjens behandling i kombination med Gemcitabine driver 

tillväxten. Abraxane sålde för 973 miljoner USD 2016 men en stor del 

avser lungcancerbehandlingar. Kombinationen av Abraxane och 

Gemcitabine medförde i en fas III studie en medianöverlevnad på 8,5 

månader jämfört med 6,7 månader med enbart Gemcitabine som 

behandling. Pipelinen för nya behandlingar under utveckling försvagades 

påtagligt under 2016 då ett antal fas III-studier inom området visade 

nedslående resultat.  

 
  



 

 

Enligt Roche omfattar läkemedelsmarknaden för framskriden 

pankreascancer omkring 60 000 patienter årligen i USA och de fem 

största EU-marknaderna. Cantargia bedömer att omkring två tredjedelar 

av tumörerna har ett högt uttryck av IL1RAP. Baserat på litteratur på 

området uppskattar vi att omkring 50 procent också har höga nivåer av 

IL-1 (Mitsunaga, S., et al, ” Serum levels of IL-6 and IL-1b can predict the 

efficacy of gemcitabine in patients with advanced pancreatic cancer”, 

British Journal of Cancer (2013) 108, 2063–2069). Det skulle motsvara en 

målpopulation på 30 000 patienter i EU, USA och Japan. Vi gör ett grovt 

antagande om att CAN04 kan nå en penetration om 50 procent av den 

marknaden. Med samma prisantagande som för CAN04 i lungcancer 

motsvarar det en toppförsäljning på en miljard USD.  

 

Den tidiga forskningen bakom Cantargia rörde framför allt leukemi, mer 

specifikt Akut Myeloisk Leukemi. AML karaktäriseras av abnorm tillväxt 

av de celler som utgör förstadier till röda blodkroppar, blodplättar och 

vita blodkroppar. Dessa sjuka celler blir leukemistamceller som tränger ut 

blodkropparna. Det leder till en kraftig hämning av blodbildningen. 

Symptom är trötthet, infektioner, ökad incidens av blåmärken, blödningar 

och försämrad blodstatus.  

 

Antalet årliga nya fall ligger på omkring tio per en miljon invånare. 

Femårsöverlevnaden är låg, omkring 27 procent. Statistiken försämras av 

äldre patienter som har samsjuklighet med andra sjukdomar och som inte 

tål intensiv cellgiftsbehandling. Stamcellstransplantation är en vanlig 

kompletterande behandling som förbättrar överlevnaden hos yngre 

patienter men som inte är indikerad för äldre.  

 

Marknaden för AML uppskattades till 450 miljoner USD 2015 (Källa: 

Nature/First Word) och spås växa till en miljard USD 2020. Tillväxten 

väntas drivas av nya behandlingar som prissätts högre än dagens standard-

behandlingar. Det rör sig om nya formuleringar av cellgifter samt 

kinashämmare (som blockerar tillväxtsignaler).  

 

AML är en intressant indikation för CAN04 mot bakgrund av att 

forskargruppen bakom Cantargia tidigt observerade att IL1RAP är mer 

förekommande i odifferentierade leukemistamceller. Genom att i första 

hand döda dessa celler som ligger högst i hierarkin och som har förmåga 

att både regenerera sig själv och skapa ett oändligt antal av vanliga 

cancerceller, kan risken för återfall teoretiskt minskas. En möjlig effekt på 

cancerstamceller utöver effekten på mogna cancerceller kan ge ytterligare 

fördelar för CAN04 som behandling. 

 

AML är en heterogen sjukdom med flera typer av mutationer. Cantargia 

utreder för närvarande IL1RAP-uttrycket i olika subgrupper för att 

närmare utröna vilka patienter bolaget ska fokusera på. Ett exempel är så 

kallad FLT3 -mutation, en grupp med dålig prognos. Dessa utgör cirka 30 

procent av populationen med AML.  

 

Ett potentiellt hinder är att konkurrenten Cellerant Therapeutics har ett 

godkänt patent kring IL1RAP som målmolekyl för behandling av 

hematologisk cancer i USA. Cantargia har dock patent kring IL1RAP i 

akut lymfatisk leukemi i USA och vad gäller patentansökningar för övriga 



 

 

hematologiska cancerformer pågår granskningen fortfarande. Cellerant är 

ett privat bolag och det gör det svårt att bedöma utvecklingsstatus. Deras 

projekt kring IL1RAP förefaller inte ha påbörjat klinisk fas och bolaget 

har andra längre utvecklade projekt som sannolikt har högre prioritet.  

 

Med hänsyn till diskussionen ovan räknar vi tills vidare av 

försiktighetsskäl inte med USA-marknaden för leukemi i vår värdering. 

Om ytterligare USA-patent beviljas inom hematologisk cancer kan det 

dock föranleda en uppjustering. Vi räknar med en möjlig toppförsäljning 

motsvarande 300 miljoner USD för CAN04 på marknader utanför USA. 

Bedömningen baseras på en målpopulation som har FLT3-mutation 

kombinerat med ett högt uttryck av IL1RAP och en kostnad per 

behandling på 50 000 USD. Vår bedömning kan synas hög i jämförelse 

med den befintliga marknaden. Den domineras emellertid av 

cellgiftsbehandlingar och det finns som sagt förutsättningar för hög 

prissättning för nya målstyrda terapier på området. Prissättningen av det 

nyligen godkända läkemedlet Rydapt, med en kostnad på närmare 15 000 

USD per månad på den amerikanska marknaden, tyder på det. Rydapt är 

godkänd för behandling i kombination med kemoterapi av patienter som 

uppvisar FLT3-mutation i ett diagnostiskt test.  

 

Eftersom IL1RAP har en stor roll i att förmedla inflammatoriska signaler 

ligger det nära till hands för Cantargia att även utreda möjligheter inom 

området autoimmuna sjukdomar. Parallellen till läkemedlet Anakinra, 

indikerat för ledgångsreumatismen och som minskar tillgängligt IL-1, ger 

stöd åt den synen.  

 

I juni 2017 träffades ett samarbetsavtal med Panorama Research baserat i 

Kalifornien. Syftet är att Panorama ska optimera och humanisera 

(modifiera icke-mänskliga antikroppar för att minska risken för en 

immunrespons mot behandlingen) antikroppar som Cantargia 

tillhandahåller. Dessutom kommer Panorama att utveckla en cellinje för 

GMP-produktion av den först identifierade produktkandidaten. Panorama 

erhåller andel i projektet proportionerligt mot vad partnern investerar i 

projektet under projektets livstid. Det motsvarar för närvarande en 

ensiffrig procentandel av framtida ersättningar från potentiell framtida 

tredje part.  

 

Cantargia har nämnt områden som Reumatoid Artrit, Systemisk Skleros 

och Psoriasis som möjliga indikationer. Marknaderna för läkemedels-

behandlingar mot Reumatoid Artrit och Psoriasis uppskattas till 14 

respektive sju miljarder USD (Källa: Nuevolution/Global Data). Projektet 

är än så länge i tidig utveckling och Cantargia har ännu inga inte redovisat 

några data. Det försvårar att värdera möjligheten och vi väljer därför att 

invänta ytterligare information. Målet är att välja läkemedelskandidat 

2019, med förhoppning att påbörja kliniska studier i människa 2020 till 

2021.  

 

En investering i läkemedelsutveckling är mycket riskfylld och 

karaktäriseras av dess binära natur, i den meningen att antingen erhåller 

läkemedelskandidaten ett godkännande, eller så gör den det inte. Vår 

föredragna metod är att värdera Cantargia som summan av bedömda 

riskjusterade och diskonterade värden på projekten i portföljen. Vi utgår 



 

 

från scenarion där projekten når marknaden. Milstolpesbetalningarna och 

royaltyintäkter riskjusteras för att avspegla sannolikheten att utveckling 

samt försäljning faktiskt blir som i antaget scenario. Vi modellerar med 

sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA enligt 

rapporten Hay, M. et al ”Clinical development success rates for 

investigational drugs”, Nature Biotechnology, vol 32:1 (2014). Nedan 

presenteras historisk sannolikhet till godkännande för olika kliniska faser 

inom de terapiområden som Cantargia indikerat att bolaget siktar på: 

 

 

 

För projekt i fas I varierar sannolikheten mellan 2,3 procent (inom det 

utmanande området pankreascancer) och 12,7 procent (autoimmuna 

sjukdomar).  

 

Som vi tidigare påpekat är bukspottkörtelcancer en mycket svårbehandlad 

indikation vilket bidrar till den låga historiska sannolikheten. En annan 

orsak till de begränsade framgångarna är förmodligen att vissa satsningar 

inom detta område har varit av opportunistisk karaktär. Det har då 

exempelvis handlat om att försöka utvidga indikationer för behandlingar 

som använts för andra cancersjukdomar. Många kandidater går in i fas 

III-studier utan att ha uppnått den primära målsättningen i en tidigare fas 

II-studie, vilket sannolikt minskar chansen till marknadsgodkännande i 

slutändan (Matrisian, L., et al,” The Past, Present and Future of Pancreatic 

Cancer Clinical Trial”, 2016 ASCO Educational Book.  

 

För att öka precision och behandlingseffekt är en möjlig strategi framåt att 

identifiera biomarkörer och screena för undergrupper med mutationer 

som svarar på givna behandlingar. Det sker redan idag med viss framgång 

inom lung- och bröstcancer. Enligt ”Clincial Development Success Rates 

2006-2015”, BIO/Biomedtracker/Amplion, är sannolikheten ungefär tre 

gånger så hög att nå marknadsgodkännande för kandidater där patienter 

väljs ut med biomarkörer innan behandling, jämfört med kandidater som 

ges som behandling till oselekterade patienter.  

 
  



 

 

Cantargia har uppgett att bolaget sannolikt kommer att välja ut patienter i 

fas IIa-studien med hjälp av biomarkörer, bland annat IL1RAP men även 

andra inflammationsrelaterade signaler. Vi bedömer att det förbättrar 

förutsättningarna att selektera patienter som svarar på behandlingen vilket 

i slutändan ökar sannolikhet till godkännande baserat på studien ovan.  

 

Att immunonkologi är område till vilket det knyts stora förhoppningar 

understryks av aktiviteten vad gäller licensaffärer. Enligt Defined Health 

utgjorde licensiering relaterad till immunonkologi merparten av affärer 

inom cancerområdet under 2016. En viktig drivkraft var jätten Bristol-

Myers Squibb (BMS), som aktivt letar kombinationsmöjligheter till sin 

portfölj av checkpointhämmare. Ett närliggande exempel (visserligen ett 

förvärv) är svenska Cormorant Pharmaceuticals som 2016 köptes av BMS 

för 95 miljoner USD i förskottsbetalning och med möjliga regulatoriska 

milstolpsersättningar upp till 425 miljoner USD (då i fas I). Cormorant 

utvecklar HuMax-IL8, en antikroppsbehandling som blockerar IL-8, en 

cytokin som är beroende av IL-1. Således en verkningsmekanism som inte 

är helt väsensskild från CAN04.  

 

Fas II är normalt en vattendelare då effekt prövas i kontrollerade studier, 

och traditionellt träffas flertalet licensaffärer efter denna milstolpe givet att 

framgångsrika resultat nås. Enligt Defined Health uppgick medelvärdet av 

licensaffärer under 2015 till 2016 avseende immunonkologiprojekt i fas II 

till 601 miljoner USD. Vi har netto räknat med lägre, om än betydande, 

totala förskottsbetalningar och utvecklings- och försäljningsrelaterade 

milstolpsersättningar för NSCLC och bukspottkörtelcancer på 400 

miljoner USD respektive 500 miljoner USD. För AML utanför USA har vi 

räknat med en licensaffär på 100 miljoner USD.  
 

Nedan sammanfattar vi vår värdering av summan av riskjusterade värden 

av bolagets projekt. Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 14,2 

procent. Detta baserat på en riskfri ränta på 0,8 procent, ett betavärde på 

1,3 och en riskpremie på 10,3 procent. Den senare bygger på PwC:s 

Riskpremiestudien 2017 och utgörs av en marknadsriskpremie på 6,5 

procent och ett storleksbaserat tillägg på 3,8 procent. Betavärdet är ett 

snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online. 
  



 

 

  

 

Våra antaganden för respektive projekt baseras på diskussionen ovan. 

Generellt har vi antagit att en utlicensiering kan ske efter en utökad fas II-

studie med en royaltysats på 15 procent. Vad gäller antagen om sanno-

likhet är dessa baserade på den historiska sannolikheten inom respektive 

indikation, justerad med en premie på grund av att Cantargia avser att 

selektera patienter med biomarkörer. Som vi nämnt ovan pekar under-

sökningar på att detta tillvägagångssätt innebär en mer än tre gånger så 

hög sannolikhet till lansering för ett projekt i fas I. Eftersom biomarkör-

erna inte är färdigutvecklade ännu (utvecklingen sker parallellt med fas I-

studierna) har vi inte räknat med denna premie fullt ut.  

 

Vår värdering av summan av delarna uppgår till cirka 740 miljoner 

kronor, eller 11,2 kronor per aktie utslaget på antal aktier efter 

emissionerna. 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.  

 

I ett scenario där god säkerhet efter fas I-delen kunnat påvisas och 

utveckling av biomarkörer är framgångsrik ser vi samtidigt en motiverad 

höjning av projektvärdena.  
 

 

Med våra antaganden ökar det motiverade värdet i det scenariot till drygt 

en miljard kronor eller 16 kronor per aktie.  

 



 

 

Om CAN04 mot förmodan stöter på avgörande hinder i samband med 

säkerhetsutvärderingen kommer det bedömda värdet att påverkas mycket 

negativt. Med ett mer försiktigt antagande om sannolikhet till framgång, i 

linje med den historiska chansen baserat på studier där behandlingar har 

prövats i framför allt oselekterade patienter, sjunker motiverat värde i 

dagsläget till omkring 440 miljoner kronor eller 6,6 kronor, med vår 

modell.  

 

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.  

 

I grafen nedan har vi jämfört Cantargias värdering jämfört med ett antal 

jämförelseobjekt verksamma inom utveckling av cancerbehandlingar. Den 

visar forskningsvärde (det vill säga börsvärde minus nettokassa) på x-

axeln och klinisk fas på y-axeln.  

 

 

 

Cantargia är ett av de lägst värderade bolagen i gruppen. Det kan 

sannolikt delvis förklaras av att bolaget ligger tidigare i utvecklingen 

jämfört med gruppen i övrigt Några bolag har också träffat avtal med 

större partners. Jämförelsen understryker dock potentialen vid tydliga 

framsteg. En notering på huvudlistan skulle sannolikt också vara 

behjälplig. En värdering i linje med snittet av bolagen i fas I och fas II 

motsvarar ett börsvärde på drygt en miljard kronor för Cantargia.  
  



 

 

Cantargias största ägare innan emissionen är Lund University Bioscience 

AB. Bolagets övriga grundare äger vidare tillsammans via bolag knappt 

fem procent. Högt på ägarlistan ligger även Sunstone Capital, som är en 

Venture Capital-firma baserad i Köpenhamn. Andra innehav utgörs av 

bland annat Boozt, Nuevolution och Alligator Bioscience.  

 

  

 

Göran Forsberg är teknologie doktor i biokemi, docent och har författat 

över 40 vetenskapliga publikationer. Forsberg har varit delaktig i 

läkemedels- och bioteknikföretag i 25 år, bland annat på olika 

befattningar inom KabiGen, Pharmacia, Active Biotech och University of 

Adelaide, Australien. Senast kommer Forsberg från positionen som 

affärsutvecklingschef på Active Biotech AB. Forsberg äger 48 530 aktier.  

 

Magnus Persson är läkare och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet i 

Stockholm. Persson har stor erfarenhet inom medicin-, life science- och 

biotech-finansiering. Persson har lett utvecklingsteam i fas II och III-

program inom läkemedelsindustrin och har grundat och lett såväl privata 

som offentliga biotech- och medicintekniska bolag som styrelseordförande 

och styrelseledamot i Europa och USA. Persson har härutöver varit 

involverad i ett tiotal börsintroduktioner. Persson äger 28 110 aktier och 

85 000 teckningsoptioner.  



 

 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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