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Förvärv 

samlar flocken 

 

CombiGene förvärvar Panion och får därmed fulla rättigheter till 

epilepsiprojektet. Fokus ligger på att föra CG01 för humant bruk 

vidare mot klinisk utveckling. Leverantörsamarbeten har knutits 

och CombiGene har beviljats fortsatt forskningsstöd från EU.        

Genterapibolaget CombiGene har det senaste halvåret tagit ett 

antal steg för att stärka och bredda projektportföljen. Förvärvet av 

branschkollegan Panion, som äger en licens till CombiGenes 

epilepsiprodukt för veterinärt bruk, ”samlar flocken” och ger 

CombiGene full kontroll över epilepsiprojektet. Det minskar komplexiteten och bör 

underlätta framtida partnerdiskussioner. I det perspektivet ser vi prislappen (ett 

aktiebud om cirka 17 MSEK) som rimlig även om vi inte räknar med några vidare 

satsningar på veterinärområdet i närtid.   

Under hösten har CombGene licensierat in ett projekt för behandling av den 

sällsynta sjukdomen lipodystrofi. Bolaget breddar därmed sin inriktning till att även 

omfatta sällsynta metabola sjukdomar.  Projektet är tidigt men långsiktigt bedömer 

vi att genterapi är ett intressant angreppssätt för dessa patienter. För 

huvudprojektet CG01(behandling av läkemedelsresistent epilepsi) har viktiga 

samarbeten med kontraktstillverkare och kontraktsforskningsbolag kommit på plats 

den senaste tiden. Då detta annars är en trång sektor inom genterapiutveckling 

minskar nu risken för större förseningar, enligt vår bedömning. Målet är att inleda 

regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier under andra halvåret 2020. Nyligen har 

CombiGene beviljats nästa del av forskningsstödet via Horizon 2020. Tidigare 

kommunicerade resultat från den prekliniska långtidsstudien i epilepsi har 

publicerats i en vetenskaplig artikel, vilket kan bidra till ökad uppmärksamhet åt 

CG01.  

Till följd av utspädning från aktiebudet till Panions ägare sänker vi det riskjusterade 

motiverade värdet i basscenariot till 1,8 kronor (från tidigare 2,3). På litet längre sikt 

ger en breddad portfölj ökade möjligheter att lyfta fram värden i CombiGene.    

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK   2017 2018 2019P 2020P 

Nettoomsättning 3,0 0,1 0 0 

Rörelseresultat -9 -13 -13 -25 

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

Nettokassa   5 32 10 -13 

Källa: CombiGene (utfall) och Carlsquare (prognoser).  
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 Datum: 29 oktober 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Carlsquare (tidigare Jarl 

Securities) 

  

Företagsnamn: CombiGene AB 

Lista: Nasdaq First North 

Vd: Jan Nilsson 

Styrelseordförande: Arne Ferstad 

Marknadsvärde: 78 MSEK  

Senast: 1,2 kronor 

Kort om 

CombiGene: 

CombiGene utvecklar behandlingar med 

hjälp av genterapi. Nuvarande fokus ligger 

på att ta fram en genterapi för epilepsi 

Genom att injicera terapeutiska gener i de 

drabbade delarna av patientens hjärna är 

målsättningen att öka uttrycket av NPY och 

aktivera receptorer i synapserna som i sin tur 

minskar oönskat överskott av 

signalsubstanser. 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. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Det finns ett stort behov av nya 

behandlingar inom läkemedelsresistent 

epilepsi. Genterapi möjliggör i teorin 

långverkande engångsbehandling.  

 

Under 2018 beviljades bolaget ett 

omfattande forskningsstöd för 

huvudprojektet CG01.  

  
Risker och 

svagheter: 

Tillförsel av CG01 har ännu inte visat 

terapeutisk effekt i människa.  

 

Den prekliniska utvecklingen kan ta längre 

tid och bli mer kostsam än planerat.  

  

  

Värdering: Bear 

1,1 kr 

Bas 

1,8 kr 

Bull 

3,7 kr 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Jan Nilsson har lång erfarenhet som 

befattningshavare inom bland annat klinisk utveckling. I 

styrelsen finns lång erfarenhet av utveckling, produktion 

och kommersialisering av läkemedel i stora 

läkemedelsbolag som Johnson & Johnson, Sanofi och 

Baxter. En liten organisation håller tillbaka betyget.  

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  

 

Den störste enskilde ägaren, Lars Thunberg, har 

omkring 7,5 procent av kapitalet. I övrigt är ägandet 

spritt.  

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 
 

 

CombiGene genomförde under hösten 2018 en 

fulltecknad företrädesemission som inbringade 25 MSEK. 

Ett omfattande EU-stöd finansierar upp till 70 procent av 

preklinisk utveckling av CG01-projektet 

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  

 

Genterapi har stora möjligheter som långverkande 

behandling och prissättningen är hög. Värderingen är 

beroende av löpande positiva nyheter om projektens 

utveckling.  

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  

 

Bolagets projekt är i preklinisk fas vilket innebär ganska 

låg sannolikhet att det når marknad. Då CombiGene nu 

säkerställt produktionskapacitet genom avtalet med 

Cobra Biologics sänker vi risknivån ett snäpp.  

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. 
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Förvärv samlar flocken 

Bud på Panion 
CombiGene lade i april 2019 ett bud på branschkollegan Panion som utvecklar 

genterapibehandlingar för epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur. 

Panion har ett licensavtal med CombiGene avseende att använda CombiGenes 

epilepsiprodukt för hundar och katter i EES, Schweiz och USA och var tidigare ett 

dotterbolag till CombiGene. Panion knoppades av 2016.   

Affären konstruerades som ett aktiebud där CombiGene emitterar 13,7 miljoner 

aktier, motsvarande en utspädning på 21 procent för CombiGenes aktieägare. 

Budet värderar Panion till omkring 17 MSEK (antaget en kurs på 1,2 kr i 

CombiGene). Per den 13 september hade CombiGene drygt 91 procent av 

aktierna i Panion och bolaget har påkallat tvångsinlösen.  

Samlar fulla rättigheter till epilepsiprojektet 
Bakgrunden till affären är att ett samgående förutspås skapa synergier i preklinisk 

utveckling samt ge full kontroll över immateriella rättigheter relaterade till 

epilepsiprojektet. Det senare minskar komplexiteten vid förhandlingar med 

potentiella samarbetspartners.  

Vi bedömer att det tidigare licensavtalet med Panion innebar ganska modesta 

kommersiella villkor för CombiGene. Genom budet får CombiGene nu med en 

ganska begränsad insats få ”hela kakan” av epilepsiprojektet. Sedan 

avknoppningen har Panion gjort viktiga framsteg, bland annat: 

• Beviljad MUMS-status i USA och Europa. MUMS, vilket till delar kan 

liknas vid särläkemedelsstatus inom veterinärmedicin, minskar krav på 

avgifter och omfattning av datadokumentation. I USA (men inte i 

Europa) innebär det även en marknadsexklusivitet på sju år efter 

marknadsgodkännande.  

• Panion har genomfört säkerhetsstudier i hundar och rapporterad om 

goda resultat. 
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Strategi för CaniGene svårbedömd 

Epilepsi relativt vanligt hos hundar 

Vad är förutsättningarna för att framgångsrikt utveckla en epilepsibehandling 

baserad på genterapi för hundar? 

• Panion har uppskattat en försäljningspotential för CaniGene 

(projektnamnet för epilepsiprojektet avseende hundar) på 20 till 40 

MUSD i USA baserat på en penetration på tio procent och en 

prissättning på 2 000 USD per behandling (4 000 USD till 

slutbetalande). Detta vore i så fall en väsentligt lägre prislapp än för 

genterapier för humant bruk där prissättningen ligger på 100 000-tals 

USD per behandling. Bakgrunden är att ersättningssystem för 

veterinärmedicin utgörs av privata djurförsäkringar alternativt att 

djurägaren får betala ur egen ficka vilket sätter ett lägre tak än för 

humant bruk.  

• En väsentlig fördel med läkemedelsutveckling inom veterinärmedicin är 

att myndighetskrav är mildare och omfattning av kliniska studier kan 

begränsas väsentligt jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. 

Andra bioteknikbolag inom veterinärmedicin uppskattar att en 

genomsnittlig kostnad för kliniska utveckling ligger på mellan 3 och 7 

MUSD.  

• Under de senaste åren har antikroppsbehandlingar lanserats för 

veterinärmedicin (exempelvis Cytopoint) vilket kan ses som ett gott 

tecken för möjligheten att ta biologiska läkemedel till 

veterinärmarknaden. 

Panion planerade tidigare för en pilotstudie i hundar under 2019 på en klinik i New 

York. Projektet har emellertid avbrutits och Panion har tills vidare dragit tillbaka 

INAD-ansökan om att starta kliniska studier. Vi gör bedömningen att CombiGene 

kommer att tydligt prioritera CG01 framför CaniGene givet begränsade resurser 

och då det antagligen är strategiskt klurigt att utveckla samma behandling för 

humant bruk och veterinärmarknaden parallellt. Det bland annat mot bakgrund av 

(förmodat) stora prisskillnader.  

CombiGene expanderar till metabola sjukdomar 
Nyligen har CombiGene licensierat in ett nytt projekt inriktat mot den mycket 

sällsynta metabola sjukdomen partiell lipodystrofi. Ett avtal har träffats med Lipigon 

som är ett bioteknikföretag med rötter vid Umeå universitet.  

Lipodystrofi är en total eller partiell avsaknad av fungerande fettvävnad. 

Sjukdomen kan ha genetiska orsaker eller vara förvärvad. Den bristande förmågan 

att lagra fett på ett normalt sätt ger upphov till ett avvikande utseende med ojämn 

fettansamling. Därtill lagras fett istället i organ och risken för metabola sjukdomar 

som diabetes, leverinflammation, akut bukspottkörtelinflammation och även hjärt-

kärl-symptom ökar. Totalt uppskattas mellan 1 000 och 2 000 personer i USA och 

Europa vara drabbade.  
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CombiGene uppger att Lipigon har identifierat en central komponent i denna 

sjukdom men behandlingsmålet är ännu inte avslöjat. Den enda godkända 

behandlingen är metreleptin (Myalept) som är en syntetisk letpinanalog för att 

adressera brist på hormonet leptin hos lipodystrofipatienter. Leptin har en viktig roll 

i många metabola processer och produceras i fettvävnad. En behandling med 

Myalept uppges kosta 42 000 USD per månad i USA och är därmed ett av 

världens dyraste läkemedel.  

Målet med samarbetet med Lipigon är att utveckla en genterapi baserat på det 

behandlingsmål som Lipigon har identifierat. Projektet är således i tidig fas och 

CombiGene bedömer att en satsning på 10 MSEK kommer att krävas den 

närmaste tvåårsperioden. Vi gissar att det handlar om att utveckla en 

läkemedelskandidat. Antagligen är levern ett tänkbart ”målorgan” då den är tydligt 

drabbat i lipodystrofi. Levern är även måltavla för en antal genterapier under 

utveckling exempelvis inom blödarsjuka.  

CombiGene betalar en upfrontbetalning på cirka 1,5 MSEK för projektet genom en 

riktad nyemission. Därtill har Lipigon rätt till delmålsbetalningar och royalty på 

framtida försäljning. Storleken på möjliga delmålsbetalningar har ännu inte 

offentliggjorts. Vid eventuell utlicensiering av projektet från CombiGenes sida 

kommer intäkterna att delas mellan CombiGene och Lipigon. Fördelningen mellan 

bolagen beror på hur långt projektet har utvecklats. 

Även om partiell lipodystrofi är en extremt sällsynt sjukdom så pekar hög 

prissättning för särläkemedel, vilket ovan nämnda Myalept är ett exempel, på en 

intressant kommersiell potential. Det är vidare inte otänkbart att en genterapi kan 

användas för andra allvarliga blodfettsrubbningar, vilket kan öka den potentiella 

marknaden. Myalept har i dagsläget en ganska blygsam försäljning (71 MUSD 

2018) vilket möjligen kan ses mot bakgrund av risk för biverkningar (läkemedlet 

har Black Box Warning) samt att bolaget (Novelion) som marknadsför 

behandlingen har varit på fallrepet.   

Kan sentimentet för genterapibolag lyfta? 
Liksom bioteknikbranschen i stort har genterapibolagen haft en svängig utveckling 

på börsen under 2019. Året startade i optimistisk ton efter att flera iögonfallande 

förvärv annonserades, bland annat Roches köp av Spark Therapeutics för 4,8 

miljarder USD. Konkurrensmyndigheternas granskning av affären har emellertid 

oväntat förlängts flera gånger och det har troligen dämpad sentimentet för 

genterapibolagen. Detta eftersom uppköpsspekulationer är en tydligt kursdrivande 

faktor i sektorn. Roche har en stark ställning inom såväl oftalmologi 

(ögonsjukdomar) som blödarsjuka vilket är Sparks fokusområden och det ligger 

troligen bakom den utdragna processen. Lanseringen av de nya cancer-

behandlingarna CAR-T, som delvis bygger på genterapi, har också gått trögare än 

väntat.  
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Svängig kursutveckling för genterapibolag det senaste året 

 

Källa: Thomson Reuters. Utvecklingen är omräknad till SEK 

 

Det finns dock hopp om ett positivt nyhetsflöde framgent då genterapi närmar sig 

allt större kommersiella marknader. Under året har Novartis lanserat en genterapi 

för spinal muskelatrofi kallad Zolgensma. Försäljningen har hittills överträffat 

analytikernas förväntningar med råge. Området blödarsjuka tillhör de hetaste inom 

genterapi för närvarande och under nästa år kan BioMarins Valoctocogene 

Roxaparvovec bli den första genterapin för hemofili A på marknaden.  

Sammantaget ser vi faktorer som talar för ett bättre investerarsentiment för 

genterapisektorn framöver efter ett ganska mediokert 2019. Det skulle i så fall i sin 

tur kunna spilla över även på CombiGeneaktien.  

Förberedelser inför kommande studier fortskrider 
CombiGene har tagit viktiga steg framåt i förberedelserna inför kommande 

prekliniska och kliniska studier avseende CG01. Cobra Biologics har valts ut som 

kontraktstillverkare och kommer att tillverka material för regulatoriska 

säkerhetsstudier och kliniska studier. Målsättningen är även att Cobra ska stå för 

den kommersiella produktionen av en godkänd behandling. Cobra är en 

välrenommerad kontraktstillverkare med anläggningar i Storbritannien och Sverige 

och har bland annat Alligator på kundlistan. Som tidigare nämnts samarbetar 

CombiGene med Cell and Gene Therapy Catapult för processutveckling för 

produktion av CG01 och att en kontraktstillverkare nu finns på plats minskar risken 

för fördröjning vid teknologi- och metodöverföring.  

CombiGene har även utsett det amerikanska kontraktsforskningsföretaget 

Northern Biomedical Research (”NBR”) som partner för att genomföra nödvändiga 

prekliniska studier innan kliniska studier så småningom kan påbörjas. Avtalet 

omfattar utvärdering av läkemedelskandidaten CG01 i en mindre pilotstudie, en 

biodistributionsstudie samt en säkerhetsstudie, så kallad toxikologistudie. Dessa 

studier är planerade till andra halvåret 2020.  
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Parallellt genomför CombiGene egna prekliniska säkerhetsstudier för att utreda 

eventuell påverkan på aptit (Neuropetid Y, vars produktion CG01 avser att 

stimulera, anses ha en roll i reglering av födointag) och inlärning.   

Som vi beskrivit i tidigare analyser har CombiGene resultat från ett antal prekliniska 

studier som ger stöd åt verkningsmekanismen för CG01.  

• Positiva effektobservationer i akutfasmodeller under framtagandet av 

CG01 

• I januari 2017 rapporterades en dosberoende respons i en djurmodell 

• I december 2017 rapporterades att studier på donerad mänsklig 

hjärnvävnad från epilepsipatienter visat att denna efter behandling med 

CG01 uttrycker den terapeutiska genen 

Publicerat prekliniskt proof of concept 

Under 2017 genomfördes en långtidsstudie i råttor med kemiskt inducerad epilepsi 

som modell för kronisk temporallobsepilepsi. Detaljerade resultat från studien har 

nu publicerats i en vetenskaplig artikel (Melin, E., et al, ” Disease Modification by 

Combinatorial Single Vector Gene Therapy: A Preclinical Translational Study in 

Epilepsy, Molecular Therapy: Methods & Clinical Development, Vol. 15, December 

2019). Nio veckor efter konstaterad epilepsi delades råttorna upp i två 

randomiserade grupper där hälften fick CG01 och hälften (totalt 37) en tom 

virusvektor i epileptiskt fokus i hippocampus. Av 16 utvärderingsbara råttor som 

fick CG01 observerades en minskning av antalet epilepsianfall med minst 50 

procent i fem fall. Det är ett generellt mått på respons vid epilepsibehandlingar och 

responsen motsvarade alltså 31 procent. Ingen respons observerades i gruppen 

som fick placebo. Två av råttorna (12,5 procent) som fick CG01 upplevde inga 

anfall efter behandling.  

Vi bedömer att resultaten är lovande och ger ett viktigt prekliniskt proof of concept 

för CG01. De övergripande resultaten har redan kommunicerats tidigare men det 

faktum att de har granskats och publicerats i en vetenskaplig tidskrift ger viktig 

ytterligare validering. Det är så klart vanskligt att jämföra resultaten från denna 

prekliniska studie med externa kliniska studier på området. En respons på omkring 

30 procent är i samma härad som etablerade epilepsibehandlingar. Fokus för 

CG01 är emellertid som bekant läkemedelsresistent epilepsi och förhoppningen är 

att komma runt resistens genom ett annat behandlingsmål än befintliga 

antiepileptiska läkemedel samt direkt administrering av genterapi i hjärnan. Än så 

länge har så vitt vi känner till CombiGene inte utfört några studier i 

läkemedelsresistent epilepsi specifikt, och det är heller inte något krav inför att så 

småningom kunna inleda kliniska studier i människa.  

Forskningsstöd och brygglån ger kortsiktig finansiering 

Per den 30 september 2019 uppgick kassan till knappt 4 MSEK. Efter periodens 

utgång har ett brygglån på 7 MSEK tagits upp. Därtill har CombiGene nyligen 

beviljats utbetalning av nästa del av stödet från Horizon 2020 (1,2 MEUR av totalt 

stöd om 3,25 MEUR). Det ger finansiering för att ta viktiga steg i den prekliniska 

utvecklingen av CG01. Till följd av förvärvet av Panion och inlicensieringen av 

lipodystrofiprojektet bedömer vi att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än 

vad vi tidigare hade räknat med. Teckningsoptionerna i programmet som löpte ut i 
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september förföll outnyttjade då teckningskursen låg över aktuell aktiekurs. 

Sammantaget ser vi ett finansieringsbehov från och med andra halvåret 2020.  

 Bedömd tidsplan för CombiGene 

        

Händelse H2 2019 H1 2020 H2 2020 

Etablering tillv. process CG01       

GMP-tillverkning CG01       

Prekliniska studier CG01       

Toxstudier CG01       

Finansiering       

Källa: Carlsquares bedömning 

 

Prognoser och värdering 
Förvärvet av Panion innebär att vi justerar vår värderingsmodell. Vi har antagit en 

värdering för Panion på cirka 26 MSEK, motsvarande ca 24 MSEK för 

CombiGenes andel. Detta baserat på en antaganden om en toppförsäljning på 35 

MUSD, en sannolikhet till lansering om cirka 18 procent och att projektet 

licensieras ut efter genomförda kliniska studier till ett värde om 40 MUSD (tio 

procent av det värdet vi har antagit för CG01). Vi har här antagit royalties på 

framtida försäljning om 20 procent.  

Vi har höjt värdet för CG01 ganska tydligt då vi justerat för nedlagda kostnader. 

Därtill har vi antaget ett större värde på en potentiell licensaffär (400 MUSD istället 

för tidigare 260 MUSD). Detta för att bättre reflektera referensvärden i liknande 

globala affärer: 

Licensaffärer inom genterapi 

                

Bolag Partner Substans Indikation Klinisk fas Antal program Värde (MUSD) Per program (MUSD) 

Regenxbio Biogen Plattform Ögon, skelett, CNS Preklinisk 7 2000 286 

Bamboo Pfizer Flera CNS Preklinisk 4 688 172 

Voyager AbbVie AAV-antikropp Alzheimer Preklinisk 3 1179 393 

Voyager Neurocrine VY-AADC CNS I 4 1865 466 

Oxford Medica Axovant AXO-Lenit-PD Parkinson Preklinisk 1 842,5 843 

Medelvärde per program           432 

Medianvärde per program           393 

Källa: Bolagsuppgifter och Carlsquare 

 

Vi räknar tills vidare inte med lipodystrofi-projektet i vår värdering. Det då projektet 

är i tidig fas och ingen data ännu har genererats. På några års sikt har projektet 

emellertid förutsättningar att ge ett bra värdetillskott. Vi bedömer att det finns ett 

ganska stort intresse för nya behandlingar mot allvarliga blodfettsrubbningar från 

större bolag som Novo Nordisk, Pfizer och Novartis. I slutet av 2018 förvärvade 

exempelvis Novo en option att köpa nederländska Staten Biotechs antikropp-

sprojekt ST-5058 mot hypertriglyceridemi för upp till 430 MUSD.  
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Vi har samtidigt höjt diskonteringsräntan något till 14,3 procent (tidigare 13,9) 

baserat på en generellt höjt marknadsriskpremie enligt PwC:s Riskpremiestudien 

2019. Den högre diskonteringsräntan uppvägs i vår värderingsmodell av en 

starkare dollar.  

Utspädning sänker värdet per aktie på kort sikt 
Nedan redovisas vår värdering av summan av delarna i CombiGene baserat på 

riskjusterade motiverade projektvärden. 

Värdering av summan av delarna i CombiGene  

            

  Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV (MSEK) 

Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

CG01/Epilepsi  Preklinisk 1400 140 2,2 
7 % chans t lansering, 15 % royalty, 400 MUSD 
milst.,lansering 2026 

CaniGene Pilotstudie 32 24 0,4 Se ovan 

Overhead     -20 -0,3 6 mnkr/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld   10 0,2 Per 2019-12-30 (P) 

Totalt     154 2,4 65 miljoner aktier 

Antaget finansieringsbehov   25     

Totalt efter utspädning   179 1,8   

 Källa: Carlsquare 

 

Baserat på antaganden vi redovisat ovan beräknar vi ett motiverat värde på 154 

MSEK för CombiGene jämfört med tidigare 119 MSEK. Bakom höjningen ligger 

mer optimistiska antaganden om CG01 och att vi nu inkluderar CaniGene i 

portföljen. Till följd av utebliven finansiering från teckningsoptionsprogrammet och 

då vi ser en högre ökningstakt i kostnader spår vi som vi nämnt ovan ett 

kapitalbehov på cirka nio månaders sikt. För att ta höjd till detta antar vi en 

emission till liknande villkor som den senaste emissionen 2018. Det motiverade 

värdet per aktie sjunker till 1,8 kronor per aktie från 2,3 kronor per aktie på grund 

av utspädningseffekter från aktiebudet till Panions aktieägare och antagen 

kommande finansiering.  

• I ett optimistiskt scenario (BULL), på sex till nio månaders sikt, antar vi 

att en utlicensiering av GG01 kan ske redan efter preklinisk fas. Vi antar 

också ett snabbare marknadsupptag där 50 procent av 

toppförsäljningen uppnås tre år efter lansering. Vi beräknar ett 

riskjusterat motiverat värde på omkring 335 MSEK eller 3,7 kr per aktie 

efter utspädning.  

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) räknar vi med halverad penetration 

för CG01 och därmed halverad toppförsäljning jämfört med 

basscenariot till följd av konkurrens från andra behandlingsmetoder som 

neurostimulans/Deep Brain Stimulation. Vi räknar med att utvecklingen 

av CaniGene avbryts och projektet får därmed inget specifikt värde i vår 

modell. Det motiverade värde hamnar då på 1,1 kronor per aktie efter 

antagen utspädning.  
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

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 Carlsquare. Carlsquare 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 Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


