
 

 

  



 

 har 

genterapibolaget 

CombiGene gjort 

tydliga framsteg i den 

prekliniska utvecklingen av läke-

medelskandidaten CG01. Studier i 

djurmodeller har visat en dos-

beroende antiepileptisk effekt och 

preliminära resultat från en lång-

tidsstudie har rapporterats visa på 

reducerat antal epileptiska anfall. 

Slutrapport från studien väntas 

under första kvartalet 2018. Den 

kan ge ett prekliniskt ”proof-of-

concept” (indikation på effekt) i en 

sjukdomsmodell som liknar 

epilepsi i människa. Vidare har 

studier på mänsklig hjärnvävnad 

från epilepsipatienter visat att 

denna efter behandling med CG01 

uttrycker den terapeutiska genen. 

 

 har i januari 2018 avtalat 

om utveckling av tillverknings-

metod för CG01 med brittiska 

CGT Catapult. För att finansiera 

det arbetet genomförs för 

närvarande en företrädesemission 

om dryg tio miljoner kronor till 

kurs 3,40 kronor. Det ger resurser 

att ta ett viktigt steg för CG01. För 

den vidare utvecklingen kommer 

ytterligare finansiering att krävas, 

troligen inom ett år.  

 

 har under 2017 fått ett 

genombrott på den amerikanska 

marknaden då tre behandlingar 

har godkänts av FDA. Hur 

lanseringarna av de nya behand-

lingarna tas emot blir en viktig 

värdemätare under 2018. Ett ökat 

investerarintresse för genterapi-

bolag kan spilla över även på 

CombiGene.  

 

 ett snitt av olika 

värderingsmodeller beräknar vi ett 

motiverat värde på 3,7 kronor per 

aktie (efter genomförd emission). 

Därutöver bedömer vi att långtids-

resultaten, om dessa indikerar 

stark effekt, kan ge ett ytterligare 

tydligt lyft. Vi höjer rådet till Öka 

(från Behåll). Det ska beaktas att 

risken är mycket hög.  
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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. 

 

 

  



 

 

CombiGene är verksamt inom genterapi för neurologiska sjukdomar, ett 

medicinskt mycket intressant område då det i teorin möjliggör lång-

verkande behandling. Fokus ligger i första hand på epilepsi. Målsättningen 

är att på sikt kunna erbjuda en effektiv behandling för de patienter som 

inte svarar på dagens anti-epileptiska läkemedel.  

 

Resultat från prekliniska modeller har visat tidig indikation på effekt. 

Under 2017 har läkemedelskandidaten CG01 utvärderats i en preklinisk 

långtidsstudie, i en sjukdomsmodell för kronisk temporallobsepilepsi. 

Bolaget har rapporterat positiva initiala observationer om minskat antal 

anfall efter behandling. En slutrapport väntas under första kvartalet 2018 

och blir ett viktigt besked för bedömningen av projektet. 

 

CombiGene siktar i första hand på att ersätta epilepsikirurgi vilket i 

dagsläget utförs på en begränsad patientpopulation av svårt drabbade 

sjuka. Med en mer skonsam behandlingsmetod och förhoppningsvis 

likartad eller bättre terapeutisk effekt jämfört med kirurgi finns förut-

sättningar att expandera patientgruppen. Prissättningen för genterapi talar 

för ett högt värde per behandling.  

 

Förutom resultat från långtidsstudien blir etablering av tillverkningsmetod 

en viktig pusselbit under 2018. Det senare sker i samarbete med CGT 

(Cell and Gene Therapy) Catapult och för att finansiera arbetet föreslår 

styrelsen en företrädesemission om drygt 10 miljoner kronor till kurs 3,4 

kronor per aktie. CGT Catapult är ett delvis statligt finansierat ”centre of 

excellence” som byggts upp i syfte att stärka den brittiska cell- och gen-

terapibranschen. Exempelvis har 55 miljoner GBP investerats i en till-

verkningsanläggning. CGT samarbetar redan med ett flertal utvecklings-

företag inom genterapi. Det är naturligt att CombiGene söker samarbete 

med internationella aktörer då tillverkningskapacitet saknas på 

hemmaplan. 

 

CG01 befinner sig i preklinisk fas och det återstår ett antal steg innan det 

kan bli aktuellt med kliniska studier på människa. Vi bedömer att den 

återstående prekliniska utvecklingen är ganska kapitalkrävande även om 

insatserna sker stegvis. Vi bedömer att en ny finansiering kan behövas 

troligen framåt årsskiftet. 

 

Baserat på dels på vår värderingsmodell för riskjusterade diskonterade 

kassaflöden, dels en relativvärdering anser vi att ett motiverat aktievärde 

ligger över emissionskurs. Utöver det ser vi en tydlig potential under 

förutsättning att ovan nämnda långtidsstudie visar på starka och entydiga 

resultat avseende effekt. 

 

 



 

 

CombiGene (Bolaget) utvecklar behandlingar för neurologiska sjukdomar. 

Teknologin bygger på genterapi. Genom att injicera terapeutiska gener i 

de drabbade delarna av patientens hjärna är målsättningen att öka 

uttrycket av och aktivera receptorer i synapserna som i sin tur minskar 

oönskat överskott av signalsubstanser. Detta kemiska överskott anses 

medföra de störningar i den elektriska aktiviteten i hjärnan som 

kännetecknar epileptiska anfall.  

 

CombiGenes strategi är att på egen hand utveckla behandlingsmetoden 

för epilepsi fram till att den uppnått ett kliniskt ”proof-of-concept” 

(indikation på effekt i människa) i en fas I/II-studie. 

 

Bolaget står på en vetenskaplig grund i form av upptäckter baserat på 

grundforskning av David Woldbye (Associate Professor vid Köpenhamns 

Universitet) och Merab Kokaia (professor i neurofysiologi samt chef för 

Epilepsicentrum vid Lunds Universitetssjukhus). Woldbye tillhör den 

ledande expertisen i världen vad gäller signalsubstansen Neuropeptid Y 

(NPY). Kokaia och Woldbye inledde forskningssamarbetet 1999 med 

fokus på NPY som möjlig behandling vid epilepsi med genterapi som 

”leveransmekanism”. 2005 presenterades lovande resultat från experiment 

där en förhöjd nivå av NPY kombinerades med ökad nivå av Y2-

receptorer vilket förstärkte den anfallshämmande effekten. Teknologin att 

kombinera dessa gener är bakgrunden till bolagsnamnet CombiGene. 

Upptäckterna patentsöktes och bolagiserades i slutet av 00-talet. I 

bakvattnet av teknologiska framsteg inom genterapi ansågs tiden som 

mogen för en mer aktiv utveckling och CombiGene gjordes publikt och 

listades under 2015.  

 

Under 2015 och 2016 arbetade bolaget med att i olika experimentella 

modeller validera verkningsmekanismen och med optimering av vektorn 

(leveransmekanismen). Under hösten 2016 valdes en kandidat för den 

vidare prekliniska utvecklingen. Därefter har den prekliniska utvecklingen 

som vi redovisade i inledningen visat ytterligare framsteg. Nedan har vi 

illustrerat förväntade aktiviteter de kommande åren: 

 

            

 

 



 

 

Epilepsi är ett samlingsbegrepp för en grupp av neurologiska sjukdomar 

som karaktäriseras av episoder av epileptiska anfall. Dessa anfall kan 

variera från korta och i stort sett omärkbara episoder till mycket kraftiga 

konvulsiva skakningar eller krampanfall som kan medföra kroppsskador. 

De senare karaktäriserar den vanligaste formen av epilepsi. Två tredje-

delar av dessa är i sin tur hänförbara till en hjärnhalva och benämns 

partiella eller fokala anfall. Resten är generaliserade anfall det vill säga 

startar i någonstans i hjärnans bilaterala nätverk och sprids till båda 

hjärnhalvorna samtidigt. Definitionen av epilepsi är minst två oprovo-

cerade anfall.  

 

Epilepsi kan vara medfött eller orsakas av skador på hjärnan i form av 

slaganfall, trauman, tumörer eller infektioner. I många fall kan orsaken 

inte fastställas. Genetiska faktorer anses dock vara inblandade i flertalet 

av fallen.  

 

Prevalensen (förekomsten) av epilepsi uppskattas till 0,5 till en procent av 

befolkningen (Läkemedelsverket, National Institute of Health and Care 

Excellence) med en incidens (nya fall per år) på 50 per 100 000 invånare. 

Nästan hälften av alla epileptiker har samsjuklighet med någon annan 

kronisk neurologisk sjukdom till följd av den hjärnskada som orsakat 

epilepsin. 

 

Forskningen bakom CG01 har varit inriktad på så kallad temporal-

lobsepilepsi (TLE). Det är den vanligaste formen av partiell epilepsi och är 

lokaliserad till hjärnans temporallob (tinninglob) (se det gröna området i 

figuren till höger). Det är en generellt svårbehandlad form av epilepsi.  

 

Läkemedelsbehandling inleds med monoterapi, det vill säga en typ av 

antiepileptikum. Om två påföljande monoterapier inte ger tillfreds-

ställande effekt kan kombinationsbehandlingar övervägas. Medicinering 

är framgångsrikt i omkring 70 procent av fallen. För en stor del av 

patienterna, alltså resterande 30 procent, har läkemedelsbehandling dock 

inte tillräcklig anfallshämmande effekt och de betraktas som läkemedels-

resistenta. De befintliga läkemedlen kan heller inte förebygga att sjuk-

domen uppstår utan verkar mot ett pågående första anfall och mildrar 

efterföljande anfall. Patienter med temporallobsepilepsi svarar sämre på 

läkemedelsbehandling än epilepsipopulationen i stort. 

 

De främsta medicinska behoven vad gäller anti-epileptika är att adressera 

läkemedelsresistans, samsjuklighet och inte minst att kunna förebygga 

epilepsi. Även behandlingar som bromsar sjukdomsutvecklingen 

efterfrågas. 

 

 



 

 

Genterapi är en behandlingsform där man försöker behandla en sjukdom 

vid dess genetiska ”rötter”. Detta genom att motverka eller ersätta dåligt 

fungerande gener i drabbade celler. Genom att tillsätta nya gener kan 

cellen förmås att producera önskade proteiner i ett terapeutiskt syfte. I 

CombiGenes fall avser genterapin inte att reparera en genetisk skada utan 

har till syfte att förbättra en redan befintlig försvarsmekanism.   

 

Genterapi är ett delvis kontroversiellt koncept som av många betraktats 

som ren science fiction, av andra som ett hot mot mänskligheten. Redan 

på 1970-talet gjordes de första trevande experimenten på människa. 

Framväxten av rekombinant DNA-teknik, det vill säga att kombinera 

DNA från olika arter, lade grogrund för den fortsatta utvecklingen. Under 

1990-talet gjordes exempelvis försök på patienter med SCID (”bubbel-

barnssyndrom”) som ingav en del hopp då man lyckades få igång viss 

viktig enzymproduktion. Ett stort bakslag kom 1999 då en patient avled 

under kliniska prövningar på grund av akut inflammation orsakad av den 

virusvektor som skulle transportera in de nya generna i patienten. Som en 

direkt konsekvens började så kallade adeno-associerade virus (AAV) 

användas inom genterapistudier. Det är en liten typ av virus som inte 

orsakar någon känd sjukdom och som används bland annat av 

CombiGene.   

 

Händelsen sätter fingret på flera av utmaningarna inom området. En 

handlar om att hitta en effektiv metod att transportera in nya gener och 

som kan överstiga de tuffa fysiska hinder som utgörs av cellmembran och 

vävnad. I naturen är virus ett utmärkt exempel. De livnär och förökar sig 

genom att ta sig in i värdorganismens celler och forskningen vill replikera 

denna mekanism och ”infektera” patientens celler i ett terapeutiskt syfte. 

Dock utan att för den skull orsaka skadliga infektioner. Så kallade virus-

vektorer har blivit ett viktigt verktyg. Virusvektorer är ett ”virusskal” där 

virusets gener tagit bort och ersatts med de önskade transgenerna. 

 

En annan utmaning handlar om att undvika oönskade reaktioner från 

immunförsvaret. Ytterligare utmaningar handlar självklart om att undvika 

att genterapin orsakar störningar av cellens nödvändiga reglerings-

mekanismer det vill säga att ”lasten” har oönskade biverkningar. I en tidig 

studie befanns en typ av genterapi orsaka leukemi hos vissa patienter. 

 

I dagsläget har en handfull genterapier godkänts, varav två i Kina 

respektive Ryssland. I Europa blev Glybera, en behandling mot den 

sällsynta sjuk-domen lipoproteinlipasbrist, godkänt under 2015. Ett 

cancerläkemedel, Imlygic, mot melanom godkändes 2015 i USA och 

samma år i Europa med förbehåll. År 2017 får betecknas som ett 

genombrottsår för genterapi. De behandlingar som stått längst fram i 

rampljuset är de så kallade CAR-T-terapierna som har visat stor effekt i 

vissa former av blodcancer. Meningarna går litet isär huruvida CAR-T 

strikt sett ska definieras som genterapi, men framställningen bygger på 

samma metoder som i många genterapier och frågan är närmast 

akademisk. En annan milstolpe var den amerikanska läkemedels-

myndigheten FDA:s godkännande av Luxturna, en vektorvirusbaserad 

genterapi för en ovanlig genetisk defekt i näthinnan.  

 



 

 

I kölvattnet av de kliniska framstegen har betydande företagsaffärer 

genomförts som Gileads köp av Kite Pharma för 11,9 miljarder dollar och 

Celgenes bud på Juno värt nio miljarder dollar. Det handlar här om långt 

framskridna projekt. 

 

Av pipeline att döma kommer 2018 troligen inte att bjuda på lika många 

marknadsgodkännanden inom genterapiområdet som under 2017. Dock 

kommer lanseringarna av de nya behandlingarna att följas med stort 

intresse. Ett kommande fokusområde de närmaste åren väntas bli 

blödarsjuka.  

 

 

 

De kliniska framsteg och företagsaffärer som gjorts inom 

genterapibranschen har återspeglats i en stark kursutveckling för 

tongivande bolag. I grafen nedan har vi jämfört CombiGenes 

kursutveckling med ”branschstjärnan” Bluebird Bio, med Voyager 

Therapeutics (genterapibolag inriktat mot CNS-sjukdomar) och ETF:en 

ARK Genomic Evolution (ARKG) som har en förhållandevis stor vikt mot 

genterapibolag. Kurserna är omräknade med CombiGenes aktiekurs som 

bas. Trenden är överlag stark och det finns en möjlighet att intresset kan 

spilla över även på CombiGene. 

 

 



 

 

CombiGenes patent avser användningen av vektorer, som innehåller en 

programmerad kod bestående av en kombination av gener, för behandling 

av det drabbade området i hjärnan. Bolaget har ett metodpatent som 

sträcker sig till 2027 både i Europa och USA.  

 

Bolaget har nyligen ansökt om patent för läkemedelskandidaten CG01, 

det vill säga vektorn med en bestämd ”last” av så kallade transgener (det 

främmande genetiska materialet som ska levereras in till patientens celler). 

CombiGene använder sig av en typ av vektor kallad adeno-associerat 

virus (AAV) som tillverkas rekombinant.  

 

Vad gäller marknadsskyddet kan det vara missledande att rakt av jämföra 

med situationen för läkemedelsbehandlingar. I de senare fallen behöver 

generika påvisa en likartad farmakokinetik för marknadsgodkännande, 

det vill säga faktorer som absorption och distribution i kroppen. Det är 

troligen inte tillämpbart på genterapi och lansering av en kopia måste 

sannolikt föregås av större kliniska studier där effekt kan påvisas. Det är 

sammantaget svårt att sia om hur marknadsskyddet kommer att se ut för 

genterapi då marknaden är i sin linda.  

 

CombiGenes måltavla är Neuropeptid Y (NPY), en signalsubstans i 

hjärnan (hippocampus) som är förknippad med kontroll av energibalanser 

och övervikt men som även tycks kunna ha en roll att reglera epilepsi. 

Genom att tillföra genen för NPY är målsättningen att förmå hjärnan att 

öka frisättningen av denna signalsubstans. NPY verkar genom att binda 

till ett antal receptorer. En av dessa är den så kallade Y2-receptorn som 

också har en roll i att hämma frisättningen av glutamat, en annan signal-

substans som är en ofta utpekad ”bov” i epilepsidramat. En komplice-

rande faktor är att NPY ibland även binder till en annan receptor Y1 som 

verkar ha en helt motsatt roll och i stället bidrar till att framkalla epilep-

tiska anfall. CombiGenes hypotes är därför att samtidig tillförsel av gener 

för att uppreglera Y2-receptorn ökar möjligheterna att förebygga anfall.  

 

 

 
 



 

 

Forskargruppen bakom CombiGene har gjort observationer i prekliniska 

modeller som ger stöd åt hypotesen för den kombinerade rollen av NPY 

och Y2 i att förebygga epileptiska anfall. Ex vivo försök på mänsklig 

hjärnvävnad indikerade att blockering av Y2-receptorn gör att NPY inte 

längre hämmar anfall. Forskarna har tidigare utfört experiment på tio 

råttor i en modell för kemiskt inducerad epilepsi där ”byggstenarna” till 

CG01 testades. Det visade på en viss förbättring vad gäller tid i anfall och 

framför allt att frekvensen av anfall gick ner jämfört med en kontrollgrupp 

 

• Combigene har vidare rapporterat om positiva 

effektobservationer i akutfasmodeller under framtagandet av 

CG01.  

• I januari 2017 rapporterades en dosberoende respons i en 

djurmodell 

• Under 2017 har en långtidsstudie i en kemiskt inducerad kronisk 

sjukdomsmodell genomförts. I december 2017 meddelades att de 

initiala observationerna visade att antalet epileptiska anfall 

reducerades.  

• I december 2017 rapporterades att studier på donerad mänsklig 

hjärnvävnad från epilepsipatienter visat att denna efter 

behandling med CG01 uttrycker den terapeutiska genen. 

 

Dessa nyheter bådar gott för den vidare utvecklingen. Dock har inga 

detaljerade data presenterats vilket försvårar värderingen av nyhetsflödet. 

Det har heller så vitt vi känner till inte gjorts några jämförande studier 

med andra behandlingar. Kommande slutrapport från långtidsstudien blir 

av stor betydelse för bedömningen av projektet. Det är i sammanhanget en 

positiv signal att bolaget går vidare med utvecklingen av 

tillverkningsmetod.  

 

Det är troligen avgörande att CombiGenes behandling kan visa på en 

långvarig effekt för att den ska slå igenom. Till skillnad från vissa andra 

virala vektorer (kromosomala) som kan användas för genterapi integreras 

inte AAVer i mottagarcellens genom. Efter celldelning kommer därför den 

potentiella terapeutiska effekten att försvinna. I det perspektivet är 

hjärnceller ett lämpligt mål för AAV-behandlingar eftersom cellerna inte 

omsätts. Det ger bättre förutsättningar för långvarig effekt. I kombination 

med andra fördelar med AAV-er är de sammantaget troligen väl lämpade 

för specifika typer av genterapi där celler omsätts långsamt (förutom 

hjärnan gäller detta till exempel ögonsjukdomar). Exempelvis är de 

mycket små vilket minskar risken för oönskad respons från det icke-

specifika immunförsvaret.  

 

Det finns visst tidigt men intressant externt stöd för CombiGenes 

angreppsätt, exempelvis i form av en nyligen publicerad studie över en 

genetisk sjukdomsmodell för generaliserad epilepsi där NPY tillfördes med 

en AAV-vektor till talamus (en annan del av hjärnan än vad CG01 är 

riktad mot) (Powell, G., et al, ” Gene therapy mediated seizure 

suppression in Genetic Generalised Epilepsy: Neuropeptide Y 

overexpression in a rat model.”, Neurobiol. Disc, 113, 2018) 

 



 

 

Marknaden för anti-epileptika, läkemedel mot epilepsi, uppgick till cirka 

3,7 miljarder USD under 2015 (räknat på varumärkesskyddade läke-

medel). Storsäljare är Keppra (Levetiratecam), Vompat (Lakosamid) och 

Lamictal (lamotrigin) 

 

 

 

används för behandling av partiella anfall. Den anses hämma 

elektriska retningar i hjärnan via bindning till ett specifikt protein i 

synpaserna. Den exakta verkningsmekanismen är dock okänd. I kliniska 

studier påvisades åtminstone en halvering av antalet anfall (en etablerad 

måttstock för anti-epileptiska behandlingar) i 35 - 40 procent av 

patienterna. Effekten verkar större hos barn och Keppra är indikerat från 

tolv års ålder.  antas minska natriumkanalernas aktivitet och 

därmed förhindra onormal överföring av elektriska signaler i hjärnan. I 

kliniska studier minskade antalet anfall med minst 50 procent hos 34 

procent av patienterna. Det är indikerat för partiella anfall, med eller utan 

sekundär generalisering.  blockerar främst natriumkanaler men 

anses ha bredare verkningsmekanism och bedöms minska frisättning av 

glutamat. Den har ett förhållandevis brett användningsområde och är ett 

alternativ även vid generaliserade anfall. Behandlingen kan ge upphov till 

allvarliga allergiska reaktioner i vissa fall. Patentet har löpt ut. Som 

framgår av diagrammet saknas det ”blockbusters” inom kategorin (det vill 

säga läkemedel som säljer för mer än en miljard USD).  

 

Genterapi är sannolikt aktuellt i första hand för de svårast drabbade 

patienterna för vilka läkemedelsbehandlingar inte förmår påverka 

anfallsfrekvensen. För dessa patienter kan i dagsläget kirurgi vara ett 

alternativ. De epilepsikirurgiska metoderna delas traditionellt in i 

resektiva och ickeresektiva tekniker. Resektion innebär att anfalls-

genererande hjärnvävnad avlägsnas. Vid de icke-resektiva procedurerna 

avbryts bansystem för anfallsspridning eller isoleras/förstörs anfalls-

genererande områden. Kirurgiska ingrepp föregås av omfattande utrednin-

gar där diagnostiska verktyg som EEG-mätningar och MRI bland annat 

används för att identifiera sjukliga organstrukturer som exempelvis skleros 

i hippocampus. Kirurgi är främst aktuellt för patienter där anfallen är av 

lokal natur, detta för att undvika alltför stora och drastiska ingrepp i 



 

 

hjärnan. Kirurgi är oftast effektivt för att behandla epilepsin och botar två 

tredjedelar av patienterna. Föga förvånande kan dock kirurgiska ingrepp 

medföra funktionsnedsättningar framför allt vad gäller minnesfunktioner. 

Metoden ska ställas i relation till sjukdomens svårighet där långvarig 

sjukdom oftast förvärras och leder till allvarliga kognitiva och 

beteendemässiga störningar.  

 

För närvarande opereras i praktiken en förhållandevis liten andel. I 

Sverige utgörs cirka 50 operationer årligen. Det är en bråkdel av de som 

egentligen anses vara lämpliga för kirurgi. Enligt bedömningar skulle 

åtminstone fyra gånger fler vara aktuella för epilepsikirurgi. (Silander et al 

(1997)).  

 

Medicinteknikbolaget Medtronic har utvecklat en metod kallad Deep 

Brain Stimulation (DBS) som fungerar som ett slags pacemaker som avger 

elektriska impulser till hjärnan. DBS godkändes 2010 för behandling av 

läkemedelsresistent epilepsi i EU (ansökan under utredning i USA). EU-

godkännandet byggde på femårsstudier som visade på god effekt. Metoden 

är även godkänd för vissa andra sjukdomar som avancerad Parkinsons 

(förstahandsindikation). I augusti 2016 hade över 140 000 patienter 

behandlats totalt. DBS består av implantat bland annat i hjärnan och 

liksom med alla implantat finns infektionsrisk. Vi känner inte till hur 

många som har behandlats mot epilepsi specifikt i Europa. Kostnaden för 

ett ingrepp verkar ligga uppemot 50 000 USD i USA.  

 

Vagusnervstimulering är en annan metod som påminner om DBS men 

som är mindre invasiv. Behandling med vagusnervstimulator, VNS, 

innebär att en liten medicinteknisk apparat, liknande en pacemaker, 

regelbundet sänder små elektriska impulser via en inopererad elektrod till 

den vänstra vagusnerven i halsen. Signalerna från denna pulsgenerator, 

pacemaker, når via vagusnerven hjärnan och bromsar nervcellsaktivitet 

som kan ge upphov till epileptiska anfall. VNS är en tilläggsbehandling 

som är mindre effektiv än till exempel kirurgi eller DBS.  

 

 

 



 

 

Prevalensen av temporallobsepilepsi är inte fullständigt utredd men 

forskning tyder på att dessa svarar för omkring en fjärdedel av hela 

epilepsipopulationen (Téllez-Zenteno, J., et al, ” A Review of the 

Epidemiology of Temporal Lobe Epilepsy”, Epilepsy Research and 

Treatment, 2012). Enligt Woldbye, D.P et al. (2010). “Adeno-associated 

viral vector-induced overexpression of neuropeptide Y Y2 receptors in the 

hippocampus suppresses seizures” Brain 133, 2778–2788, är omkring 50 

procent av alla patienter med temporallobsepilepsi läkemedelsresistenta. 

Av dessa har cirka hälften så kallad mesial temporallobsepilepsi som 

härstammar från hippocampus och/eller amygdala.  

 

Dessa patienter bedöms vara aktuella för en utredning för kirurgisk 

behandling. Det skulle sammantaget motsvara en andel på sex procent av 

epilepsipopulationen. Vi antar att det är målpopulationen för en 

behandling med CG01. Som vi diskuterat ovan utreds dock endast en 

mindre andel av dessa för kirurgisk behandling i dagsläget och ännu färre 

genomgår i slutändan kirurgi. En grov uppskattning är att mellan 1 500 

och 2 000 patienter årligen får kirurgisk behandling i USA (Englot, D., et 

al, ”Epilepsy surgery trends in the United States, 19902008, Neurology 79, 

2012).   

 

En mer skonsam behandling som genterapi skulle sannolikt både kunna 

ersätta många kirurgiska ingrepp och även öka andelen behandlade i 

denna grupp. Antaget att CombiGenes behandling kan nå en penetration 

motsvarande åtminstone den andel som får kirurgi i dagsläget uppskattar 

vi att det skulle motsvara drygt 5 000 behandlingar årligen i USA, EU och 

Japan. Vi bedömer att det är sannolikt att CG01 i första hand kommer att 

undersökas i patienter som har genomgått utredning och som står i kö för 

kirurgi. På längre sikt kan indikationen utökas betydligt.  

 

En viktig fråga är vilken kapacitet vården har för att använda CG01 

eftersom det är ett ingrepp som kräver neurokirurger. I det perspektivet är 

det en fördel att CG01 troligen kan utnyttja samma vårdkedja som idag 

finns för epilepsikirurgi.  

 

Nyligen godkända genterapier i USA har prissatts mellan 475 000 USD 

och 850 000 USD per behandling. Prissättningen kan tyckas iögonfallande 

men poängen med genterapi är att det idealiskt sett ska räcka med en 

behandling för i princip livslång effekt. Nya ersättningsmodeller är även 

kopplade till att behandlingarna uppnår en viss tröskel vad gäller effekt, 

annars kan ersättning helt utebli. Vi antar en prissättning på 155 000 USD 

per behandling för CG01. Vi anser att det är en rimlig bedömning baserat 

på hur läkemedelsbehandlingar för särsjukdomar prissätts i USA 

(Evaluate Pharma Orphan Drug Report 2017), en trolig villkorad 

prissättning för genterapier i USA och med en justering för en lägre 

prissättning i övriga världen. Det ger sammantaget en möjlig 

toppförsäljning på omkring 800 miljoner USD. Enligt en studie uppgår 

kostnaden för epilepsikirurgi till i snitt 118 000 USD i USA (Oldham, S., 

et al, ”Costs and Clinical Outcomes of Epilepsy Surgery in Children With 

Drug-Resistant Epilepsy”, Pediatric Neurology, vol. 53, 2015). Vi bedömer 

att en mindre invasiv behandling som genterapi bör kunna prissättas 

högre under förutsättning att effekten är likvärdig eller bättre.   

 



 

 

Kostnaden för att producera en genterapi kan vara betydande och 

påverkar självfallet ekonomin i ett projekt. Vad gäller autogena 

genterapier som utförs ex vivo (utanför kroppen) finns uppgifter på över 

50 000 USD i tillverkningskostnad (Abou El-Elein (2014)). Vi bedömer att 

CombiGene bör ligga tydligt lägre eftersom det rör sig om en 

tillverkningsprocess som sannolikt till stora delar påminner om 

produktionen av biologiska behandlingar. Arbetet med utveckling av 

GMP (Good Manufacturing Practise) - produktionen och tillverkning av 

batcher inför prekliniska och kliniska studier lär bringa mer klarhet i 

kostnadsfrågan. 

 

CombiGene är förhållandevis unika och det gör det svårt att hitta 

lämpliga jämförelseobjekt i närområdet. Relativt andra listade svenska 

bolag i motsvarande utvecklingsfas och med ett fokus på antingen 

neurovetenskap och/eller cell- eller genterapi förfaller CombiGene något 

lågt värderat på Aktietorget idag.  

 

 

Vi beräknar ett medianvärde för forskningsvärdet i gruppen ovan på 63 

miljoner kronor. Justerat för den pågående emissionen motsvarar det ett 

börsvärde på 77 miljoner kronor för CombiGene, eller 3,9 kronor per 

aktie utslaget på antal aktier efter att pågående företrädesemission är 

genomförd.  

 

En investering i läkemedelsutveckling (eller i det här fallet genterapi) är 

mycket riskfylld och karaktäriseras av dess binära natur, i den meningen 

att antingen erhåller läkemedelskandidaten ett godkännande, eller så gör 

den inte det. Vår föredragna metod är att värdera CombiGene som 

summan av bedömda riskjusterade och diskonterade värden på projekten 

i portföljen. Vi utgår från scenarion där projekten når marknaden och där 

utlicensiering sker till en större partner under den kliniska utvecklingen.  

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.  

 
  



 

 

Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 14,3 procent. Detta 

baserat på en riskfri ränta på 0,9 procent, ett betavärde på 1,3 och en 

riskpremie på 10,3 procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremie-

studien 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. 

 

Vägen till marknaden för CG01 är lång. Den prekliniska utvecklingen är 

tidskrävande och kostsam då det är dyrt att få tillverkning av bland annat 

virusvektorer på plats och då ett grundligt prekliniskt paket av data krävs 

för att gå vidare i klinik. Även när väl kliniska prövningar inleds finns det 

så klart stora utmaningar men en fördel är att studierna i genterapiprojekt 

är ganska små, ofta några tiotal patienter i de inledande faserna. Av 

naturliga skäl prövas också behandlingarna direkt i patienter i fas I/II-

studier. Det regulatoriska landskapet för cell- och genterapi är föränderligt 

och ett flertal mekanismer har uppstått för att möjliggöra snabbare väg till 

marknad, som exempelvis villkorat godkännande i Japan.  

 

CombiGene har kommunicerat en strategi att licensiera ut 

epilepsiprojektet efter fas I/II och en viktig aspekt i värderingen är villkor 

vid en möjlig utlicensiering. Nedan listar vi några licensavtal som vi anser 

vara relevanta för CombiGene hämtade dels från epilepsiområdet, dels 

från affärer rörande genterapiprojekt.   

 

 

Nedan presenteras historisk sannolikhet till godkännande för olika 

kliniska faser inom neurologiområdet. Det saknas data specifikt för 

epilepsi.  

 



 

 

 

 

Det ska tilläggas att historiska data till stor del baseras på kemiska 

behandlingar. Än så länge finns det inte tillräckliga uppgifter för genterapi. 

Biologiska behandlingar generellt har historiskt sett haft en tydligt högre 

chans till framgång och dessa kan fungera som vägledning även för 

genterapi.  

 

Vi har sammantaget räknat med en sannolikhet till lansering på tio 

procent. I tabellen nedan redovisas vår värdering av CombiGene i form av 

riskjusterat diskonterat projektvärde baserat på antaganden enligt ovan.  

 

    

 

Jämfört med vår senaste analys har värderingen påverkats negativt av en 

dollarförsvagning (vilket slår mot framtida förväntade licens- och 

royaltyintäkter), sämre villkor i Panionavtalet än vad vi tidigare hade 

räknat med och då utspädningen i den emission som genomfördes under 

2017 blev större än vad vi hade förväntat oss. Detta har kompenserats av 

att nedlagda investeringar ökat värdet på epilepsiprojektet.  

 

Värderingen är mycket känslig för antaganden om exempelvis topp-

försäljning, tid till marknad och antagen sannolikhet till lansering. 

Samtliga faktorer är osäkra bedömningar i detta tidiga skede. Vi har 

räknat med ett ganska långsamt upptag på marknaden vid en framtida 

lansering och att det tar tio år att nå förväntad toppförsäljning. Detta 

eftersom genterapi är komplicerad att administrera och kräver en helt 

annan vårdorganisation än exempelvis behandling med tabletter.  

 



 

 

Som vi nämnt ovan så värderas CombiGene med en viss rabatt jämfört 

med svenska ”sektorkollegor”. Vi beräknar ett motiverat värde som ett 

snitt av värderingsmodellen ovan och ett implicit motiverat värde baserat 

på en relativvärdering. Det ger sammantaget ett värde på 3,7 kronor per 

aktie.  

 

Vi bedömer att de kommande slutresultaten av långtidsstudien blir en 

viktig katalysator för värderingen av epilepsiprojektet.  

 

I ett scenario, där resultaten blir starka och entydiga gällande 

viktiga parametrar som minskad anfallsfrekvens och kortare duration på 

anfall, kan det finnas skäl att anta att en utlicensiering kan ske redan efter 

preklinisk fas. Med vår värderingsmodell beräknar vi ett motiverat värde 

på 8,6 kronor per aktie.  

 

I ett  scenario tyder den slutliga avläsningen av data på måttlig 

effekt, ungefär i linje med dagens behandlingar. I detta fall finns det 

förmodligen skäl att räkna med lägre sannolikhet till lansering och även 

en tydligt lägre förväntad toppförsäljning. Preliminärt beräknar vi då ett 

värde på 1,6 kronor per aktie.  

 

Nedan illustreras de olika utfallen grafiskt: 

 

 

Även om fokus för närvarande ligger på epilepsiprojektet utreder 

CombiGene möjligheter att bredda portföljen till andra indikationer. I 

dagsläget är det svårt att värdera denna potential då vi inte känner till 

vilka terapiområden som kan bli aktuella. Det kan dock på sikt addera 

ytterligare värde till portföljen.  

 



 

 

Skandia Liv huserar högst upp på ägarlistan. Bakom denna post återfinns 

bland annat störste enskilde ägaren Lars Thunberg med drygt tre miljoner 

aktier. Han sitter även i styrelsen. Thunberg är verksam i flera 

industriföretags styrelser och är Vd för VA Automotive. Thunberg är även 

ordförande i Panion som har förvärvat en licens från CombiGene.  

 

I övrigt är ägandet ganska spritt. Grundarna Merab Kokaia och David 

Woldbye äger 2,6 respektive 1,3 procent av bolaget.  

 

  

Jan Nilsson är sedan oktober 2016 Vd på CombiGene. Tidigare har han 

varit tillförordnad Vd på NeuroVive. Nilsson har även en bakgrund som 

ledande befattningshavare i bolag som Schering-Plough, Tripep och 

Karolinska Development. Nilsson äger 25 000 aktier och innehar 120 000 

teckningsoptioner med lösenpris 10,53 kronor och teckningsperiod i maj 

2019.  

 

Arne Ferstad har en lång erfarenhet inom affärsutveckling och forskning 

från Baxter och Pharmacia. Ferstads ägande motsvarar 1,4 procent av 

kapitalet.  

 
  



 

 

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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