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EU-stöd ett 

tydligt lyft 

 

En företrädesemission tillsammans med ett stort EU-stöd ska 

finansiera den återstående prekliniska utvecklingen av epilepsi-

projektet CG01. Finansieringsbeskeden kombinerat med positiva 

studieresultat och en låg emissionskurs talar för att teckna.  

Genterapibolaget CombiGene gör en nyemission om ca 31 MSEK 

före kostnader för att intensifiera utvecklingen av läkemedels-

kandidaten CG01 för behandling av läkemedelsresistent epilepsi. 

Tillsammans med ett beviljat omfattande forskningsstöd från EU-

kommissionen (3,36 MEUR) ger det finansiering för att göra CG01 redo för kliniska 

studier på två till tre års sikt. En låg emissionskurs (0,90 kronor per aktie) talar för 

att betydligt större intresse denna gång än för den senaste emissionen i början av 

året. EU-stödet ger förutom finansiering viktig ytterligare validering åt CG01-

projektet. Emissionen är därtill garanterad till 75 procent.  

Som tidigare meddelats har CombiGene framgångsrikt genomfört en preklinisk 

långtidsstudie där CG01 undersökts i en djurmodell för kronisk epilepsi. Resultaten 

indikerar att CG01 har avsedd effekt vad gäller att reducera frekvens och längd på 

epilepsianfall och inga biverkningar har rapporterats. Studien har nyligen 

presenterats på en stor internationell epilepsikongress. Tillsammans med tidigare 

prekliniska undersökningar ger resultaten tillförsikt inför den fortsatta prekliniska 

utvecklingen. Vi ser en betydande potential för CG01 som behandling av svår 

läkemedelsresistent epilepsi som möjlig ersättning till kirurgi. Den höga pris-

sättningen av genterapibehandlingar ger därtill stöd till en möjlig toppförsäljning väl 

över en miljard USD. CG01-projektet är i preklinisk fas och en ganska lång väg 

återstår innan lansering kan bli aktuell. Med långsiktig finansiering på plats kan dock 

CombiGene ta viktiga steg för att realisera potentialen. 

Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde i basscenariot på 2,1 kronor per aktie 

efter full utspädning i pågående emission (tidigare 3,5 kr). Bakom förändringen 

ligger å ena sidan ett tydligt höjt värde för epilepsiprojektet CG01, å andra sidan en 

stor utspädning per aktie efter genomförd emission. 

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK   2016 2017 2018P 2019P 

Nettoomsättning 0,0 3,0 0 0 

Rörelseresultat -9 -9 -9 -9 

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

Nettokassa   3 5 24 15 

Källa: CombiGene (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  
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 Datum: 7 september 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: CombiGene AB 

Lista: Spotlight Stock Market 

Vd: Jan Nilsson 

Styrelseordförande: Arne Ferstad 

Marknadsvärde: 24 MSEK (före emission) 

Senast: 1,4 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.  

 

Bolaget har nyligen beviljats ett omfattande 

forskningsstöd för huvudprojektet CG01.  

 

Risker och 

svagheter: 

Tillförsel av CG01 har ännu inte visat 

terapeutisk effekt i människa. Det återstår 

en ganska lång preklinisk utveckling innan 

studier i människa kan påbörjas.  

 

 

  

Värdering efter 

fulltecknad 

emission: 

Bear 

1,5 kr 

Bas 

2,1 kr 

Bull 

5,8 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Jan Nilsson har lång erfarenhet som 

befattningshavare inom bland annat klinisk utveckling. 

Det erhållna EU-stödet är en tydlig fjäder i hatten. 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 17,5 

procent av kapitalet. Förmågan att delta i pågående 

företrädesemission är okänd. 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 genomför en företrädesemission för att 

finansiera ett viktigt steg i den prekliniska utvecklingen. 

Emissionen är garanterad till 75 procent. Ett omfattande 

EU-stöd finansierar upp till 70 procent av CG01-projektet 

de kommande tre åren. Det höjer betyget.     

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.  

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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EU-stöd ett tydligt lyft 
CombiGene genomför en företrädesemission för att finansiera den fortsatta 

prekliniska utvecklingen av epilepsiprojektet CG01. Under maj fick bolaget besked 

att bolaget beviljats ett omfattande forskningsstöd för utveckling av CG01 från 

EU:s Horizon 2020-program enligt ” SME Instrument Phase 2 grant”. Bidraget 

uppgår till 3,36 MEUR och löper under 36 månader. Bidraget är villkorat av att 

CombiGene själva finansierar trettio procent av projektet, alltså motsvarande 1,4 

MEUR. Detta villkor är den viktigaste anledningen till emissionen. Stödet från EU 

förser CombiGene inte bara med långsiktig finansiering för CG01-projektet utan 

även validering av forskning och affärsidé.  

Emissionen kan maximalt inbringa cirka 31 MSEK före emissions- och 

garantikostnader. Därutöver ger bolaget ut teckningsoptioner av serie 2018/2019 

som kan ge ett ytterligare tillskott på 15 MSEK vid teckning i augusti 2019. Varje 

befintlig aktie ger rätt att teckna två nya aktier och 0,4 teckningsoptioner. 

Teckningskursen i företrädesemissionen är 0,9 kronor per aktie och lösenpriset för 

teckningsoptionerna minst 2 kr och maximalt 2,5 kr. Emissionen är garanterad till 

75 procent.  

Forskningsstödet kombinerat med den pågående emissionen förser bolaget med 

långsiktig finansiering. Det innebär en scenförändring för CombiGene som tidigare 

i likhet med många andra mindre utvecklingsbolag tvingats förlita sig på 

återkommande mindre emissioner, med osäkert utfall, för sin verksamhet. Mot 

denna bakgrund framstår teckningskursen om 0,90 kronor, motsvarande en 

premoneyvärdering på cirka 15 miljoner kronor, som mycket attraktiv enligt vår 

bedömning. Baksidan är att gamla aktieägare som väljer att inte teckna drabbas av 

en betydande utspädning (67 procent).  
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Drygt hälften av emissionslikviden är öronmärkt för CG01-projektet. Resten är 

avsett för övrig forskning, affärsutveckling och löpande kostnader. Närmast ligger 

fokus på att etablera tillverkningsmetod enligt det samarbete med brittiska Cell and 

Gene Therapy (CGT) Catapult som meddelades i början av året. CGT Catapult är 

ett delvis statligt finansierat ”centre of excellence” som byggts upp i syfte att stärka 

den brittiska cell- och genterapibranschen. Exempelvis har 55 miljoner GBP 

investerats i en tillverkningsanläggning. CGT samarbetar redan med ett flertal 

utvecklingsföretag inom genterapi. Det är naturligt att CombiGene söker 

samarbete med internationella aktörer då tillverkningskapacitet saknas på 

hemmaplan. 

Vi räknar med att CombiGenes kostnader kommer att öka de närmaste åren i takt 

med att höjd aktivitet i fråga om prekliniskt arbete och GMP-produktion inför 

kliniska studier. I våra prognoser har vi räknat med att forskningsstödet från 

Horizon 2020 kommer att successivt avräknas mot nedlagda kostnader. Det 

innebär i sin tur att vi bedömer att rörelseförlusten kommer att ligga stabilt under 

2018 och 2019.  

Ett delsyfte med emissionen är affärsutveckling. Vi gissar att det handlar om att 

utröna möjligheter till att expandera portföljen genom att licensiera in eller förvärva 

andra projekt i tidig utveckling. Vid sidan av svåra neurologiska sjukdomar finns det 

tydliga tillämpningar för genterapi inom exempelvis ögonsjukdomar och 

cancerbehandling. CombiGene besitter god kunskap om genterapi vilket gör 

bolaget till en intressant partner. Om bolaget lyckas knyta till sig lovande projekt till 

ett rimligt pris kan det ge CombiGene fler ben att stå på och medföra ett 

värdedrivande nyhetsflöde framöver.  

Bedömd tidsplan för CombiGene 

            

Händelse H2 2018 H1 2019 H2 2019 H1 2020 H2 2020 

Etablering tillv. process CG01           

GMP-tillverkning CG01           

Preklinisk utveckling CG01           

Toxstudier CG01           

Affärsutveckling           

Teckningsperiod TO 5           

Källa: Jarl Securities bedömning 

 

Långtidsstudie ger ”proof of principle” 
CombiGenes läkemedelskandidat CG01 är en virusvektor som laddats med 

terapeutiska gener. Det vill säga att det är ett virus (i detta fall ett så kallat adeno-

associerat virus (AAV)) som har tömts på sina egna gener. Dessa har ersatts av 

gener dels för Neuropeptid Y (NPY), en signalsubstans i hjärnan, dels för en 

receptor för NPY kallad Y2.  

CombiGenes måltavla NPY är förknippad med kontroll av energibalanser och 

övervikt men tycks även kunna ha en roll att reglera epilepsi. Genom att via 

injektion av virusvektorn tillföra genen för NPY till hjärncellerna är 
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målsättningen att förmå hjärnan att öka frisättningen av denna signalsubstans. 

NPY verkar genom att binda till ett antal receptorer. En av dessa är Y2-receptorn 

som har en roll i att hämma frisättningen av den stimulerande signalsubstansen 

glutamat. Glutamatöverskott anses vara starkt förknippat med epilepsianfall. En 

komplicerande 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 epileptiska anfall. 

CombiGenes hypotes är därför att samtidig tillförsel av gener för att uppreglera Y2-

receptorn ökar möjligheterna att förebygga anfall.  

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. 

Under 2017 genomfördes en långtidsstudie i råttor med kemiskt inducerad epilepsi 

som modell för kronisk temporallobsepilepsi. Nio veckor efter konstaterad epilepsi 

delades råttorna upp i två randomiserade grupper där ena gruppen fick CG01 och 

den andra en tom virusvektor. Under vecka 4 till och med vecka 6 efter behandling 

studerades djuren för symptom. Behandling med CG01 gav signifikant färre anfall 

och signifikant kortare anfallsduration jämfört med kontrollgruppen. Enligt 

CombiGene blev vissa av djuren anfallsfria.  

Resultaten har nyligen presenterats vid kongressen 13th European Congress on 

Epileptology i Wien, under rubriken ”Antiepileptic properties of combinatorial NPY 

and Y2 receptor gene therapy in a chronic model of temporal lobe epilepsy”.  

Fortsatta prekliniska studier kan ge intressant 
nyhetsflöde 
Dessa resultat indikerar att CG01 har avsedd effekt i en randomiserad studie 

under längre tid vilket är en betydelsefull milstolpe. Fortsatta prekliniska studier 

kommer att genomföras inom kort med målet att inleda en registreringsgrundande 

preklinisk toxicitetsstudie 2019. Det kan noteras att inga biverkningar 

rapporterades från långtidsstudien vilket är ett gott tecken. Exempelvis 

observerades ingen viktförändring vid behandling med CG01, vilket annars vore en 

tänkbar biverkning mot bakgrund av att Neuropetid Y anses ha en roll i reglering av 

födointag. Ännu har inga detaljerade data från studien kommunicerats, exempelvis 

hur mycket frekvensen av anfall minskade eller hur stor andel som svarade på 

behandlingen, vilket i viss mån försvårar bedömningen.  

Ytterligare utredning i läkemedelsresistent epilepsi möjligt 
spår 

Bolaget har inte kommunicerat om och i så fall vilka övriga prekliniska studier man 

avser att göra under de kommande åren för att eventuellt ytterligare stärka 

preklinisk evidens. Vad avser effektstudier förefaller en djurstudie med 

läkemedelsresistenta studieobjekt som ett möjligt och naturligt nästa steg. 
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Forskargruppen bakom bolaget har tidigare visat att tillförsel av NPY ger en 

antiepileptisk effekt i mänsklig hjärnvävnad från läkemedelsresistenta patienter 

(Ledri, M., et al ” Differential Effect of Neuropeptides on Excitatory Synaptic 

Transmission in Human Epileptic Hippocampus”, The Journal of Neuroscience, 

July 1, 2015: 35(26):9622–9631). Däremot har ännu inga sådana studier 

genomförts med själva läkemedelskandidaten CG01. Ingen direkt jämförelse har 

heller gjorts med befintliga antiepileptiska behandlingar. Även om en sådan studie 

vore intressant är kanske mindre relevant och lägre prioriterad i sammanhanget 

eftersom målgruppen för CG01 är läkemedelsresistenta patienter.  

Tillförsel av NPY ger antiepileptisk effekt i hjärnvävnad från läkemedelsresistenta patienter 

 

Källa: CombiGene 

 

Marknad och prognos 
Prevalensen (förekomsten) av epilepsi uppskattas ligga mellan 0,5 och 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. Ungefär 

två tredjedelar 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 oprovocerade anfall. 

Läkemedelsbehandling inleds med monoterapi, det vill säga en typ av 

antiepileptikum. Om två påföljande monoterapier inte ger tillfredsställande 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 läkemedelsresistenta. För dessa patienter kan i dagsläget kirurgi 

vara ett alternativ. Kirurgi är främst aktuellt för patienter där anfallen är av lokal 

natur, detta för att undvika alltför stora och drastiska ingrepp i hjärnan. 
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Varför blir vissa läkemedelsresistenta?  
Orsaken är inte klarlagd men det finns flera hypoteser (Kwan, P., et al, ” Current 

Concepts: Drug-Resistant Epilepsy” N Engl J Med 2011;365:919-26).  

• En är ”transporthypotesen” vilket kortfattat innebär att systemiska 

behandlingar inte tränger igenom blodhjärnbarriären i tillräcklig grad på 

grund av att transportprotein i denna vävnad är överaktiverade hos 

vissa patienter och ”pumpar ut” främmande molekyler. CG01 kommer 

runt detta problem eftersom det injiceras direkt i hjärnan.  

• En annan hypotes är att sjukdomsmålen (receptorerna i hjärnan) 

förändras och blir okänsliga för behandlingen. Det är svårt att bedöma i 

vilken grad detta kan vara en potentiell utmaning även för CG01 

eftersom sjukdomsmålet NPY inte är desamma som för konventionella 

behandlingar. CG01 syftar också till att generera nya receptorer för NPY 

vilket allt annat lika borde kunna mildra problematiken. Hypotesen kan 

vidare möjligen ifrågasättas då läkemedelsresistenta patienter 

genomgått flera behandlingar med olika läkemedel, med (förmodat) 

olika verkningsmekanism, utan att svara på dessa.  

• En tredje hypotes är att vissa patienter helt enkelt inte svarar på 

konventionell antiepileptisk behandling då delvis andra mekanismer, 

som dessa läkemedel inte kommer åt, spelar in i sjukdomsutvecklingen. 

Tillförsel av NPY är ett nytt sätt att angripa epilepsi och det återstår att 

bevisa effekt i människa, även om tecknen hittills är lovande. 

CG01 genterapi med ny verkningsmekanism i läkemedelsresistenta patienter 

 

Källa: CombiGene 

 

En mer skonsam behandling än kirurgi 
Forskningen bakom CG01 har varit inriktad på så kallad temporallobsepilepsi 

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

hjärnans temporallob (tinninglob). Det är en generellt svårbehandlad form av 

epilepsi.  

Prevalensen av temporallobsepilepsi är inte fullständigt utredd men forskning tyder 

på att dessa svarar för omkring en fjärdedel av hela 
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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. 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. Endast en mindre 

andel av de som teoretiskt kan anses lämpliga för kirurgisk behandling utreds 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, 1990¬2008, 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.  

Färre behandlingar ger hög prissättning för genterapi 

CG01 är genterapi och de få genterapier som nått marknaden har en betydande 

prislapp. Det ska ställas i relation till att de förväntas verka under betydligt längre 

tid än konventionella läkemedelsbehandlingar med endast enstaka insatser under 

patientens livslängd. Terapier som Yescarta, Kymriah (blodcancer) och Luxturna 

(sällsynt ögonsjukdom) har listpriser mellan 375 000 och 850 000 USD i USA. 

Givet strukturen med led av mellanhänder i USA erhåller läkemedelsbolagen 

omkring 60 procent i snitt av dessa listpriser (Weintraub, A.,” Drug discounting to 

insurers soars from 28% to 41% in 5 years, with no end in sight: report”, Fierce 

Pharma, Jan 23, 2018). Baserat på tumregler för prissättning av särläkemedel 

enligt Evaluate Pharma Orphan Drug Report 2018 antar vi att CombiGene kan 

erhålla ett pris på 307 000 USD per behandling, efter rabatter, för CG01 i USA. Vi 

antar ett globalt snitt på 274 000 USD och en toppförsäljning på cirka 1,4 miljarder 

USD för CG01. Ett väsentligt högre prisantagande ger en uppjusterad prognos om 

toppförsäljning jämfört med vår tidigare analys (då vi antog 800 MUSD).  

Vi har räknat med att det tar tio år att nå förväntad toppförsäljning och att halva 

toppförsäljningen nås efter fem år. Detta baserar vi på att genterapi som injiceras i 

hjärnan kräver behandling av neurokirurger och sålunda ställer högre krav på 

vårdapparaten än exempelvis tablettbaserade behandlingar.  
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Implantat främsta konkurrent? 

Nyligen har medicinteknikjätten Medtronic fått godkännande av amerikanska FDA 

för användande av Deep Brain Stimulation, som tillägg till medicinsk behandling, 

för refraktär eller läkemedelsresistent epilepsi. Deep Brain Stimulation är ett 

implantat som fungerar som ett slags pacemaker som avger elektriska impulser till 

hjärnan. Godkännandet var baserat på resultat i en kontrollerad klinisk studie på 

110 patienter samt sju års uppföljning. I den kliniska studien uppvisade 

behandlingen en 40-procentig nedgång i antalet anfall (median) och en andel 

”responders” (dvs de som upplever minst en halvering av antalet anfall) på cirka 

30 procent. Efter sju år var andelen ”responders” 75 procent.  

I synnerhet långtidsresultaten får anses som goda. Deep Brain Stimulation är 

samtidigt ett invasivt ingrepp då elektroder måste opereras in i hjärnan och 

implantatet är permanent. Implantat bär också med sig infektionsrisk. Därtill kan 

implantat försvåra möjligheter att använda uppföljande bilddiagnostik i form av MR.  

Värderingsansats 
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 

CombiGene 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 sanno-

likheten att utveckling samt försäljning faktiskt blir som i antaget scenario. Vi 

modellerar med sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA 

enligt Biotechnology Innovation Organization (BIO) (2016). Vi har generellt använt 

en diskonteringsränta på 13,9 procent (tidigare 14,3 procent). Detta baserat på en 

riskfri ränta på 0,5 procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 10,3 

procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2018 och utgörs av en 

marknadsriskpremie på 6,4 procent och ett storleksbaserat tillägg på 3,9 procent. 

Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online.  

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.   
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Licensaffärer inom epilepsi och genterapi 

              

Bolag Partner Substans Indikation Klinisk fas 
Antal 

program 

Värde 

(MUSD) 

CURx Ligand Captisol/Topiramate Epilepsi II 1 21 

Bial Eisai Zebinix Epilepsi Godkännande 1 95 

Bial Sepracor BIA 2-093 Epilepsi III 1 175 

Neuronex Acorda DZNS Epilepsi III 1 133 

Regenxbio Biogen Plattform Ögon, skelett, CNS Preklinisk 7 2000 

AGTC Biogen XLRS/XLRP Ögonsjukdomar I 2 472,5 

uniQure BMS   Hjärt/kärlsjukdomar Preklinisk 10 2307 

Voyager Sanofi Flera CNS Preklinisk 3 845 

Bamboo Pfizer Flera CNS Preklinisk 4 688 

Voyager AbbVie AAV-antikropp Alzheimer Preklinisk 1 1119 

Medelvärde per program         253 

Källa: Bolagsuppgifter och Jarl Securities 

 

Från urvalet ovan beräknar vi ett värde på i genomsnitt 253 MUSD per program 

avseende förskotts- och milstolpsersättningar. Det är ett något högre värde jämfört 

med vår tidigare kartläggning (225 MUSD) vilket är relaterat till affären mellan 

Voyager Therapeutics och AbbVie som träffats sedan vår senaste analys.  

Sannolikheter att nå marknad 
Nedan presenteras historisk sannolikhet till godkännande för olika kliniska faser 

inom neurologiområdet. Det saknas data specifikt för epilepsi. 

Historisk sannolikhet till lansering för läkemedel inom neurovetenskap 

 

Källa: Biotechnology Innovation Organization och Jarl Securities 

 

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 

(ungefär dubbelt så hög sannolikhet) och dessa kan fungera som vägledning även 

för genterapi. Vi räknar med en sannolikhet till lansering om cirka sju procent för 

CG01 då projektet befinner sig i tidig fas och prekliniska toxicitetsstudier ännu inte 

påbörjats.  
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Höjt värde för CG01, emission ger utspädning 
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 87 5,1 
7 % chans t lansering, 15 % royalty, 253 MUSD milst., 
lansering 2026 

Panionavtal   32 2 0,1 15 % chans t lansering, 3,5 % royalty 

Overhead     -9 -0,6 3 mnkr/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld   4 0,2   

Totalt     83 4,8 17,2 miljoner aktier 

Pågående emission   25   34,4 miljoner aktier 

Efter utspädning   108 2,1 51,6 miljoner aktier 

 Källa: Jarl Securities 

 

Baserat på antaganden vi redovisat ovan beräknar vi ett motiverat värde på 83 

MSEK för CombiGene. Justerat för full utspädning i pågående emission motsvarar 

det 2,1 kronor per aktie. Jämfört med vår senaste analys (3,5 kr) är det en tydlig 

sänkning då den betydande utspädningen motverkar ett högt värde på 

forskningsportföljen.   

• I ett optimistiskt scenario (BULL) antar vi att en utlicensiering kan ske 

redan efter preklinisk fas. Vi antar också ett snabbare marknadsupptag 

där 50 procent av toppförsäljningen uppnås tre år efter lansering. Det 

ger en tydlig hävstång i vår modell och ett riskjusterat motiverat värde 

på omkring 300 MSEK eller 5,8 kr 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 

Deep Brain Stimulation. Det motiverade värde hamnar då på 1,5 kronor 

per aktie.   
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CombiGene värderas lägre än jämförelseobjekt 

I tabellen nedan har vi jämfört CombiGene med ett antal jämförelseobjekt listade 

på svenska marknadsplatser.  

 

Forskningsvärde (börsvärde minus nettokassa) och klinisk fas för ett urval av svenska bioteknikföretag med fokus på cell- 

eller genterapi och/eller neurovetenskap 

            

Bolag Kurs Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 
Forskningsvärde 

(MSEK) 
Fas 

Alzinova 30,3 167 -15 152,2 Preklinisk 

Idogen 3,4 71 -32 39,3 Preklinisk 

Panion 1,5 36 -3 33,7 Preklinisk 

Xintela* 3,2 123 -17 105,7 Preklinisk 

CombiGene* 1,4 72 -29 43,3 Preklinisk 

Medel (exklusive CombiGene)     82,7   

Median (exklusive CombiGene)     72,5   

Implicit börsvärde, CombiGene* 2,0 101,4       

Källa: Thomson Reuters. Jarl Securities* Beräknat efter genomförd emission   

 

Vi beräknar ett medianvärde för forskningsvärdet i gruppen ovan på 72 miljoner 

kronor. Justerat för den pågående emissionen motsvarar det ett börsvärde på 101 

miljoner kronor för CombiGene, eller 2,0 kronor per aktie efter full utspädning i 

pågående nyemission.  
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Disclaimer 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser 

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska inte hållas ansvariga 

för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på 

grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger 

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument 

och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

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

analyserade bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

