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Potential till 
reducerad risk 

 

ExpreS2ion tillhandahåller en plattform för nästa generationens 

vaccin, inkluderat terapeutiska vaccin. Med ett stärkt erbjudande 

kan licensintäkter med hög marginal öka. Värdet av projekten i det 

samägda dotterbolaget bedöms inte vara fullt diskonterade. 

ExpreS2ion Biotech Holding AB är verksamma inom forskning och 

läkemedelsutveckling och har utvecklat en patenterad uttrycks-

plattform baserat på S2-celler med en bevisad förmåga att fram-

ställa komplexa proteiner anpassade för vaccin och immunterapi med klinisk poten-

tial. Bolaget genererar intäkter genom konsultarvoden, utlicensiering av nyttjande-

rätten till plattformen liksom försäljning av tillbehör. Bland referenskunderna finns 

välkända läkemedelsbolag som Novartis och Roche, vilket också påvisar 

plattformens kapacitet. Bolaget har vidareutvecklat sitt erbjudande vilket också 

väckt ett stort intresse bland befintliga och potentiellt nya kunder. Vi tror att ett 

starkare erbjudande tillsammans med de försäljningsinsatser som bolaget gör kan 

bidra till fortsatt god tillväxt under de kommande åren till god marginal.  

       Som en del av affärsmodellen måste kunder ingå kommersiella avtal om dessa 

önskar gå vidare till klinisk utveckling med ett protein utvecklat och producerat med 

hjälp av bolagets plattform. Det innebär att bolaget tar en del av den potentiella 

uppsidan som traditionella läkemedelsutvecklingsbolag ofta förknippas med, men 

utan motkrav på att finansiera utvecklingen. I dag har bolaget flera kända ”partner-

projekt” varav ett malaria-projekt med Jenner Institute är det längst framskrida där 

en fas I/IIa-studie avslutats som påvisar immunicitet och måttlig men signifikant 

effekt. Via det samägda bolaget AdaptVac drivs även egna projekt. Det längst 

framskrida projektet AV001 har uppvisat tydlig tumörhämmande effekt i prekliniska 

studier. AV001 är ett terapeutiskt cancervaccin för behandling av HER2-positiv 

bröstcancer, en marknad som väntas uppgå till omkring 10 miljarder USD. Vid 

fortsatta framsteg mot kliniska studier bör projektet bli attraktivt för större potentiella 

partners och vi bedömer att en licensaffär skulle kunna uppgå till flera hundratals 

MUSD i totalt värde. Dock kommer ytterligare finansiering att behövas för att 

slutföra den prekliniska utvecklingen.  

       Genom att addera värdet av plattformen till de uppskattade värdena i de egna 

projekten liksom kända partnerprojekt beräknas ett motiverat värde i basscenariot 

till 8,2 kronor för de kommande 6–12 månaderna.  

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK  2017 2018 2019P* 2020P* 2021P* 

Nettointäkter 10 9 13 23 36 

EBITDA -8,6 -14,3 -11,8 -3,5 5,0 

EV/Sales 6,9x 7,7x 5,2x 2,9x 1,9x 

EV/EBITDA - - - - 13,6x 

* Exkluderat intäkter och kostnader i AdaptVac. Källa: ExpreS2ion Biotech och Carlsquare 
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Datum: 21 november 2019 

Analytiker: Markus Augustsson, Carlsquare 

Niklas Elmhammer, Carlsquare 

  

Företagsnamn: ExpreS2ion Biotech Holding AB 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Steen Klysner 

Styrelseordförande: Martin Roland Jensen 

Marknadsvärde: 64 MSEK 

Senast: 4,7 SEK 

Kort om ExpreS2ion 

Biotech: 

ExpreS2ion har utvecklat en patenterad 

uttrycksplattform baserat på S2-celler med 

en bevisad förmåga att framställa komplexa 

proteiner med klinisk potential. Fokus ligger 

främst på infektionssjukdomar och cancer. 

Bolagets affärsmodell möjliggör för åter-

kommande licensintäkter samtidigt som 

bolaget via kommersiella avtal behåller en 

del av den stora potentiella uppsidan i 

läkemedelsutvecklingsbolag.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget har vidare utvecklat ExpreS2-

plattformen vilket breddar marknaden och 

möjligheterna. Vi tror att detta kan bidra 

med god tillväxt redan under de kommande 

kvartalen.  

 

Plattformen genererar återkommande 

intäkter vilka tillsammans med konsult-

arvoden samt försäljning av förbruknings-

varor är på god väg att täcka de löpande 

kostnaderna och mer därtill. Via kommer-

siella avtal kan bolaget erhålla royalty-

intäkter utan att bära utvecklingsrisk.  

 

Det samägda bolaget AdaptVac utvecklar 

bl. a. AV001, ett cancervaccin för 

behandling av HER2-positiv bröstcancer. I 

prekliniska cancermodeller har substansen 

visar tydlig tumörhämmande effekt. Avsikten 

är att licensiera ut projektet redan innan 

klinisk fas. Ett utlicensieringsavtal är en 

trigger.  

  
Risker och 

svagheter: 

Bolaget saknar i dag intäkter som täcker de 

löpande kostnaderna för att driva 

verksamheten. 

 

AdaptVac bedöms vara i behov av 

ytterligare finansiering för att slutföra den 

prekliniska utvecklingen, vilket sannolikt 

kommer krävas innan en utlicensieringsaffär 

blir aktuell.  

  

  

Värdering: Bear 

3,9 kr 

Bas 

8,2 kr 

Bull 

16,5 kr 

    

    

 Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Dr Steen Klysner har över 30 års erfarenhet från 

Biotech och läkemedelsindustrin och är bolagets vd 

sedan 2016. Steen har tidigare haft ledande positioner 

på bolag som Allergopharma (en del av Merck Group), 

Nordic Vaccine liksom Pharmexa. Styrelseordförande 

Dr. Martin Roland Jensen är tillsammans med COO, Dr 

Charlotte Dyring, och CSO, Dr Wian de Jong, 

medgrundare till företaget. Personer i styrelse och 

ledning kompletterar varandra väl med olika relevanta 

expertisområden.  

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  

 

ExpreS2ion Holding ApS är den största ägaren i 

moderbolaget ExpreS2ion Biotech Holding AB som i sin 

tur äger 100 procent av ExpreS2ion Biotechnologies 

ApS där tillgångarna finns. Styrelseledamot dr Allan 

Rosetzsky är privat och via bolag ExpreS2ions störta 

enskilda ägaren med en ägarandel om 10,5 procent av 

aktiekapitalet. Ledningsgruppen har exponering via 

teckningsoptioner. Det bör ge dem ett finansiellt 

incitament att agera i aktieägarnas intresse. I övrigt är 

ägarbilden spridd.  

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 
 

 

Per den 30 september 2019 fanns 2,6 miljoner kronor i 

kassan. Därefter har bolaget ingått ett avtal om ett 

brygglån på upp till 8 miljoner kronor i form av konvertibler. 

Det skapar ett visst finansiellt utrymme i det korta 

perspektivet. Vi bedömer att bolaget har ett kapitalbehov 

för att finansiera vidare utveckling av AV001 i AdaptVac. 

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  

 

Bolagets uttrycksplattform för komplexa proteiner har ett 

stort användningsområde och görs än mer attraktiv efter 

senaste utveckling med HighMan-S2™. Plattformen är 

bevisad vilket påvisas av pågående samarbeten med stora 

kommersiella aktörer som exempelvis Roche, Merch eller 

Sanofi. Det är vår bedömning att bolaget är på god väg att 

skapa lönsamhet, bara via plattformsintäkter. 

Delägarskapat i AdaptVac adderar ytterligare potentiell 

uppsida som enligt vår bedömning inte till fullo avspeglas i 

aktiekursen. AdaptVac söker partners för sitt längst 

framskrida projekt, AV001. Ett licensavtal är en potentiell 

trigger.  

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Bolaget har återkommande intäkter från konsulttjänster, 

utlicensiering av användarrättigheter till plattformen och 

förbrukningsvaror. Dessa intäkter täcker dock i dag inte 

de löpande kostnaderna till fullo. Kravet på att bolaget 

genererar finansiering till de partnerledda- liksom 

delägda utvecklingsprojekt reduceras då dessa många 

gånger finansieras med forskningsbidrag. Det håller 

också tillbaka risken i relation till många ”vanliga” 

biotech-bolag. Insynen i bolagets samarbetsavtal och 

studieresultat är begränsad vilket ökar osäkerheten i 

våra antaganden.  

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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Kort om ExpreS2ion Biotechnologies 
ExpreS2ion Biotechnologies ApS (ExpreS2ion eller bolaget) grundades 2010 som 

en avknoppning från det danska läkemedelsbolaget Affitech A/S. Verksamheten 

kretsar kring den patenterade plattformen, ExpreS2 (plattform eller teknologin). 

Denna nyttjar S2-celler från insekter för att snabbt och kostnadseffektivt framställa 

komplexa proteiner speciellt anpassade för vacciner, immunterapi eller diagnostik. 

Med plattformen som grund erbjuder bolaget sina kunder en rad olika tjänster och 

produkter, från framodling av cellinjer till produktion av eftersökta protein liksom 

utlicensiering av nyttjanderättigheter till plattformen och dess tillbehör som cellinjer 

och expressionsvektorer (plattformsintäkter).  

Plattformen ExpreS2 är väl bevisad och har framgångsrikt framställt över 300 

proteiner för kunder, partnerprojekt och delägda utvecklingsprojekt. Den första 

kunden signerades redan samma år som bolaget grundades, 2010. Sedan dess 

har affären växt och i dag finns en mängd kunder och samarbetspartners 

bestående av forskningsinstitut och läkemedelsbolag i Europa, Nordamerika, 

Australien liksom Asien. Bland referenskunderna finns välrenommerade universitet 

och forskningsinstitut som Harvard Medical School, Imperial College London och 

Jenner Institute (University of Oxford) liksom mindre till stora läkemedelsbolag som 

Idorsia, Roche, Janssen och Novartis. 

ExpreS2ion är med andra ord inget traditionellt läkemedelsutvecklingsbolag utan 

tillhandahåller tjänster, teknik och produkter för forskning och läkemedels-

utveckling i tidig fas. Samtidigt som den löpande verksamheten genererar 

återkommande plattformsintäkter möjliggör affärsmodellen för bolaget att ta del av 

den stora potentiella uppsidan som finns i läkemedelsutvecklingsbolagen, i många 

fall utan krav på att bolaget bidrar med finansiering. Således kan ExpreS2ion ses 

som en mindre riskfylld investering än ett traditionellt kapitalkrävande 

läkemedelsutvecklingsbolag med hög utvecklingsrisk. 

Vaccin 
Infektionssjukdomar orsakas av smittoämnen i form av bland annat parasiter, 

bakterier eller virus som sprids via exempelvis djur, luft eller vatten. Influensa, 

malaria, hepatit B, vattkoppor, HIV, mässling och påssjukan är exempel på 

infektionssjukdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ExpreS2ion Biotechnologies ApS ägs till 100 
procent av ExpreS2ion Biotech Holding AB.  

Bolaget handlas sedan 2016 på Nasdaq 
First North och tog i samband med listningen 
in 18 miljoner kronor. Sedan dess har 
bolaget tagit in ytterligare cirka 25 
miljoner kronor (6 + 19) i två övertecknad 
nyemission. I oktober 2019 togs ett 
brygglån upp i form av konvertibler till ett 
värde om totalt fem miljoner kronor före 
administrationsavgifter. Den månatliga 
räntan uppgår 1,5 procent och lånet skall 
betalas tillbaka senast den 31 maj 2020. 
Ytterligare ett konvertibellån om tre 
miljoner har beviljats. Detta konvertibellån 
löper också till en ränta om 1,5 procent. De 
båda konvertiblerna kan under löptiden 
lösas in mot aktier till en rabatt om 10 
procent mot VWAP över de föregående 15 
senaste handelsdagarna. 
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För många infektionssjukdomar finns förebyggande vaccin. Dessa gör kroppen 

mer eller mindre immun mot infektionssjukdomen efter vaccination. Konventionella 

vaccin innehåller en aktiv substans i form av inaktiva alternativt helt avdödade 

mikroorganismer eller framrenade delar från bakterier eller virus. När kroppen 

tillförs vaccinet stimuleras immunförsvaret mot det främmande ämnet. Efter denna 

process känner immunförsvaret igen smittoämnet och kan därmed snabbt 

producera stora mängder antikroppar vid ett eventuellt nytt/faktiskt angrepp.  

Det finns också terapeutiska vacciner som är en form av immunterapi som syftar till 

att bota eller minska symptom hos patienter som redan insjuknat. Det genom att 

injicera vaccin som aktiverar immunförsvaret och angriper det främmande 

smittoämnet. Terapeutiska vacciner kan exempelvis användas för att behandla 

vissa typer av cancer, exempelvis används Provenge (Dendreon) för behandling av 

spridd prostatacancer.  

ExpreS2 
Som tidigare nämnts innehåller konventionella vaccin i många fall en aktiv substans 

som liknar ett sjukdomsalstrande patogen fast i form av avdödade eller försvagade 

mikroorganismer. För exempelvis influensavaccin utgör den aktiva substansen hela 

virus framställda i hönsägg som sedan avdödas i laboratoriet. Att framställa och 

modifiera de sjukdomsalstrande mikroorganismerna är en tidskrävande process 

(influensavaccin tar upp mot sex månader). ExpreS2ion fokuserar dock på en 

modernare form av vaccin, så kallade rekombinanta proteinvaccin. Vid nyttjande 

av rekombinanta tekniker används endast den immunogena delen av skadeämnet, 

vilket skapar utökade möjligheter och gör många gånger substanserna säkrare 

och mer effektiva. Rekombinanta vaccin har uppstått som en effekt av framsteg 

inom forskningen och är betydligt mer tidseffektiva att framställa.  

ExpreS2 är som tidigare nämnts bolagets uttrycksplattform för produktion av 

rekombinant protein. För utveckling och tillverkning av rekombinant protein för 

användning i vacciner eller andra biologiska läkemedel används cellkulturer från 

exempelvis däggdjur eller insekter. Utmaningen är att dessa celler i de flesta fallen 

inte naturligt producerar det protein som eftersöks och att det inte går utvinna det 

önskade proteinet i tillräcklig mängd.  

Ett rekombinant DNA består av DNA från två olika organismer som kombinerats för 

att koda för det eftersökta proteinet. Dessa framställs i laboratorier och förs in i 

värdcellernas kärnor genom så kallade vektorer som är en bärare bestående av 

transportmolekyler som transporterar det rekombinanta DNA:t in i en cell. För att 

cellerna ska uttrycka (tillverka) det eftersökta proteinet måste det främmande 

DNA:t innehålla sekvenser som gör att det kan översättas till olika former av RNA 

som i sin tur styr syntesen (tillverkning) av proteinet i cellens ribosomer.  

ExpreS2 bygger på användning av S2 celler framtagna från fruktflugor (också 

kallad Drosophila Melanogaster). Dessa celler i kombination med bolagets 

kompetens, patenterade expressionsvektorer, reagenser och odlingsmedel gör 

plattformen tidseffektiv samtidigt som den producerar stabila proteiner med klinisk 

potential. Detta påvisas inte minst av de etablerade aktörerna bland bolagets 

referenskunder som nyttjar plattformen i både forskningssyfte liksom i klinisk 

utveckling med kommersiellt syfte. 
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Inlicensierade tekniker och HighMan-S2™ 
För att maximera potentialen i plattformen har ett licensavtal med ERS Genomics 

ingåtts. Detta ger bolaget rätt att använda och kommersialisera produkter på egen 

hand eller tillsammans med kunder eller partners baserade på ERS Genomics 

CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologin. Denna teknologi underlättar arbetet med 

att exakt modifiera gener i en cell på nya sätt som möjliggör för bolaget att vidare 

utveckla plattformen och vidga dess användningsområde. 

Inlicensieringen av CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologi har också bidraget till 

att bolaget i oktober 2019 kunde lansera en helt ny cellinje, HighMan-S2™ 

tillhörande produktgruppen GlycoX-S2™. HighMan-S2™ cellinje är en modifierad 

S2 cellinje med förbättrade immunologiska egenskaper. Det innebär nya 

möjligheter inom både förebyggande och terapeutiska vacciner vilket ökar 

marknadspotentialen för plattformen. Intresset bland befintliga och potentiella 

kunder har också enligt bolaget varit stor. 

Det är bolagets avsikt att fortsätta utveckla nya produkter för att ytterligare 

förbättra sitt erbjudande.  

Patent 
Bolagets utestående patentansökan ”Improved Protein Expression System” har 

registrerats på bolagets huvudmarknader inkluderat Nordamerika, Asien (med 

Kina, Indien och Japan) liksom flertalet länder inom EU. Patentet täcker bolagets 

expressionsvektor för S2-celler liksom metoden och processer relaterade till 

ExpreS2 och innefattar därmed plattformen i sin helhet. I USA löper patentet fram 

till 2032. Genom vidare utveckling av plattformen kan patent förlängas. Bland 

annat har bolaget lämnat in en patentansökan för HighMan-S2TM. 

Flexibel affärsmodell  

Plattformsintäkter ger stabilitet… 
Den främsta intäktskällan i dag är konsultarvoden, intäkter från försäljning av 

förbrukningsmaterial och återkommande licensintäkter (plattformsintäkter). Då 

bolaget redan är en etablerad spelare med fina och återkommande referenskunder 

skapas viss trygghet i intäktsflödet. Genom vidare utveckling av teknologin 

(exempelvis HighMan-S2TM) ökar tillväxtpotentialen för plattformsintäkter som bör 

kunna täcka bolagets löpande kostnader. Det är också vår bedömning att bolaget 

är på god väg dit. 

…men kan ta del av potentiell god uppsida via 
avtal 
Som nämnts finns även möjligheter för bolaget att ta del av den stora potentiella 

uppsidan som traditionella läkemedelutvecklingsbolagen ofta är förknippade med. 

Det då de kunder som tar vidare en substans utvecklad och producerad med 

bolagets plattform till klinisk utveckling måste ingå avtal som ger ExpreS2ion rätt till 

milstolpebetalningar och/eller royalties (2-5 procent) utan motkrav på 

finansieringsbidrag.  

Med ovan sagt kan bolaget affärsmodell delas upp i två steg. I det första steget 



 

8 
 

GRUNDANALYS  

EXPRES2ION BIOTECH 
21 november 2019 

agerar bolaget konsult och levererar tjänster så som att framställa efterfrågat 

protein mot en fast eller löpande serviceavgift. Alternativt licensierar kunden 

nyttjanderättigheter till plattformen och betalar löpande för nyttjande av tillhörande 

produkter. 

Steg ett ger värdefulla återkommande intäkter 
Hur avtalen formuleras vid utlicensiering av nyttjanderättigheter till plattformen 

varierar. Dock har bolaget tre huvudkategorier av avtal som är vanligt 

förekommande. I den ”enklaste” form av samarbete signeras ett så kallat, ”Material 

Transfer Agreement”, som styr kundens möjligheter att nyttja plattformen. Det mot 

en avgift för ExpreS2 test-kit. 

I en andra avtalsform, ”Research License Agreement”, erhåller kunden även rätten 

att genomföra grundläggande forskning på de celler som ingår i ExpreS2-

plattformen för att producera eftersökt protein. Även i dessa fall erhåller ExpreS2ion 

en licensavgift liksom ersättning för tillhörande förbrukningsmaterial. 

Steg två med bra potentiell uppsida 
Givet att kunden vill gå vidare till klinisk utveckling med protein framställt med 

bolagets plattform initieras det andra steget. Det medför att ett kommersiellt avtal 

ingås med betydligt större potentiell uppsida. 

Den tredje vanligt förekommande avtalsformen är därmed ett så kallat 

”Commercial License Agreement” som ger kunden rätt att genomföra klinisk 

utveckling och kommersialisera produkter med den aktiva substansen bestående 

av protein framtaget med hjälp av bolagets plattform. Under denna avtalsform 

fortsätter bolaget erhålla plattformsintäkter, men erhåller också möjligheter till 

utvecklingsvillkorade milstolpesersättningar och försäljningsvillkorade royalty-

intäkter. 

…eller på egen hand 
Det skall också nämnas som ett alternativ att bolaget på egen hand kan leda ett 

utvecklingsprojekt. Denna modell ökar den potentiella uppsidan men är givetvis 

mer riskfylld då den stora utvecklingsrisken inklusive finansiering ligger på bolaget. 

I dag bedrivs heller inga egenledda projekt men det kan bli aktuellt i framtiden.  

Joint venture - AdaptVac 
Ytterligare ett alternativ är att bolaget tar ett direkt delägarskap i patent eller i 

projekt. Det sistnämnda kan innebär ett ökat krav på finansieringsbidrag men ger 

också bolaget större möjlig uppsida då en större andel av det potentiella värdet i 

projektet(en) tillfaller ExpreS2ion. 

Delägarskap kan exempelvis komma via ett Joint venture-bolag med 

kunden/partnern där relevanta tillgångar läggs. Ett exempel på ett befintligt Joint 

venture-bolaget är AdaptVac som ExpreS2ion etablerade tillsammans med 

NextGen Vaccines ApS år 2017. ExpreS2ions ägarandel i AdaptVac uppgår till 50 

procent. 

Med grundandet av AdaptVac kan fördelar dras genom att kombinera bolagets 

ExpreS2 med NextGens virus-like particle (VLP)-teknologi för att skapa specifika 
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antigen (i detta fall ett i form av ett protein). Det breddar möjligheterna inom 

vaccin, då främst med fokus på immunterapi och terapeutiska vacciner för 

exempelvis cancer och allergier. 

I AdaptVac har bolaget egna (delägda) projekt inom bland annat bröstcancer men 

utvecklar även projekt inom hjärtkärlsjukdomar och veterinärmedicin.  

Tre av fyra projekt i AdaptVac finansieras med bidrag av olika slag. Bland annat 

erhöll bolaget i oktober 2019 ett danskt InnoBooster-bidrag om 1,2 miljoner kronor 

som stöd till bröstcancerstudier i hundar. I februari 2019 tilldelades AdaptVac 3,6 

miljoner kronor av Dansk Innovationsstiftelse för deltagande i ett vaccinprojekt med 

syftet att förebygga avvänjningsdiarré (PWD). Projektet kan bidra till ett reducerat 

antibiotikabruk inom grisindustrin.  

Projekt-pipeline med möjligheter 
I dag har bolaget direkt delägarskap i sju offentliggjorda och pågående projekt. Det 

längst framskrida är VAR2CSA, ett placentalt malariavaccin. I början på 2019 

presenterades resultat från en klinisk fas I a/b-studie. Se illustration nedan. 

Projekt med direkt delägarskap 

 

Källa: ExpreS2ion Biotechs andra kvartalsrapport, 2019 

 

Bolaget har ytterligare tre projekt plus ett okänt antal ännu inte offentliggjorda 

projekt som kan generera intäkter, då i form av milstolpebetalning och 

försäljningsrelaterade royalty-intäkter (partnerprojekt). Se illustration på 

nästkommande sida.  
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Projekt med möjlighet till licensintäkter 

 

Källa: ExpreS2ion Biotechs andra kvartalsrapport, 2019 

 

Det är vår bedömning att AdaptVacs AV001-projekt har den största kommersiella 

potentialen och adderar mest värde till ExpreS2ion.  

AdaptVac, AV001 – ett potentiellt cancervaccin 
Adaptvacs längst utvecklade projekt är AV001, ett cancervaccin för behandling av 

HER2-positiv bröstcancer. Patienter med denna form av bröstcancer har tumörer 

med ett högt uttryck av ett protein kallat human epidermal growth factor receptor 2 

(HER2). Det ger en aggressiv sjukdom och dessa patienter svarar generellt dåligt 

på kemoterapi och antihormonella behandlingar. 20–25 procent av alla 

bröstcancerpatienter får HER2-positiv bröstcancer.  

Stort medicinskt behov… 

Behandlingen av dessa patienter fick ett stort genombrott när Genentech 

framgångsrikt utvecklade en antikropp trastuzumab (Herceptin) mot en del av 

HER2. Herceptin, som fick marknadsgodkännande 1998, är en av de mest 

framgångsrika riktade cancerbehandlingarna någonsin. Uppemot 50 procent av 

alla tumörer svarar på behandlingen. Trots detta finns det fortfarande ett stort 

medicinskt behov för dessa patienter givet att inte alla svarar på trastuzumab och 

då behandlingen är förknippad med risk för allvarliga biverkningar, bland annat 

hjärtsvikt.  

…och bra storlek på marknaden 

Antalet nya fall av bröstcancer i USA och de fem största marknaderna i EU väntas 

ha uppgått till 533 000 under 2018, varav uppskattningsvis 76 000 

diagnostiserades som HER2-positiva (Källa: Roche/Genentech). Marknaden för 

HER2-positiv bröstcancer förväntas uppgå till omkring 10 miljarder USD 2025 

jämfört med omkring 6,4 miljarder USD 2015 (Källa: Global Data). Även om 

patenten för trastuzumab har löpt ut väntas nya potentiellt mer effektiva HER2-

antikroppar som antikroppskonjugat, liksom så kallade Tyrosinkinashämmare, 

driva på tillväxten. I takt med att nya behandlingar närmar sig marknad har 

intresset för området ökat. I mars 2019 ingick AstraZeneca och Daiichi Sanyo ett 

joint venture rörande ett antikroppskonjugat kallat DS-8201 (trastuzumab 

deruxtecan) bestående av en anti-HER2 antikropp och ett cellgift. AstraZeneca 

betalade 1,35 miljarder USD i förskott och därtill upp till 5,55 miljarder USD i 

möjliga milstolpsbetalningar för en andel om 50 procent av projektet.  
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AV001, ett antigen med VLP-teknik 

Cancervaccin av olika typer undersöks också som potentiella behandlingar för att 

skapa immunitet mot HER2. Än så länge finns endast tidiga kliniska data, men 

lovande observationer har exempelvis gjorts med ett vaccin baserat på att 

patientens egna dendritceller behandlas ex vivo och sedan återförs i patienter. 

Nackdelen är att autolog cellterapi som detta är ett exempel på med nödvändighet 

blir en dyr och komplicerad behandling.  

AV001 innebär en enklare administreringsform och bygger alltså på virusliknande 

partiklar (VLP). Till dessa har ett särskilt HER2-bärande antigen har fästs. När 

AV001 injiceras i kroppen fungerar VLP-delen som adjuvans och ger upphov till en 

immunreaktion och kroppen skapar då egna antikroppar mot HER2. Det är en 

utmaning att framställa VLP:er med kapacitet att bära stora antigen som 

exempelvis HER2-proteiner. För att adressera detta utnyttjar AdaptVac en 

teknologi kallad SpyTag/SpyCatcher som möjliggör att större antigen kan bindas till 

VLP:er. Förenklat bygger det på att dela ett protein i två delar (tag och catcher) 

som sedan fusioneras med antigenet respektive VLPn. När VLPn och fusionerat 

antigen sedan blandas binder proteindelarna till varandra vilket gör att VLP:n får en 

tät yta av antigen.   

Schematisk bild av AdaptVacs metod för framställning av vaccin baserade på virusliknande partiklar med antigen 

 

Källa: Presentationsmaterial, AdaptVac 

 

Det finns godkända VLP-baserade profylaktiska vaccin för livmoderhalscancer. 

AV001 är tänkt som ett terapeutiskt vaccin det vill säga för behandling av patienter 

som redan drabbats av bröstcancer.  
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Tydlig tumörhämmande effekt i prekliniska cancermodeller 

AV001 har uppvisat lovande prekliniska resultat:  

• Möss som vaccineras med AV001 producerar antikroppar mot HER2 

som binder till mänskliga HER2-positiva tumörceller.  

• Profylaktisk vaccinering med AV001 i en så kallad transgen 

cancermodell (möss som bär gener för mänskligt HER2) minskade 

uppkomsten av tumörer med 50–100 procent och dämpade tillväxten av 

implanterade tumörer från människa i en annan modell 

• Försök på cellinjer från tumörer som är resistenta mot trastuzumab tyder 

på att AV001 hämmar deras tillväxt.  

• Sammanfattningsvis ger resultaten hopp om att AV001 kan erbjuda 

behandlingsmässiga fördelar.  

I dagsläget är det ännu öppet vilken i målgrupp AV001 är tänkt att användas. Nya 

behandlingar riktar sig framför allt mot patienter som har fått återfall efter, eller inte 

svarar på, förstahandsbehandling med trastuzumab plus kemoterapi. Nedan 

redovisar vi förväntad försäljning på ett antal läkemedel/kandidater antingen 

godkända för eller i sen klinisk utveckling för andra linjens behandling vid HER2-

positiv bröstcancer.  

Antagen toppförsäljning för andra linjens behandling av HER2-positiv bröstcancer 

   

Behandling Försäljning 2024P (MUSD) 

DS-8201 1800 

Kadcyla 1400 

Tucatinib 268 

Margetuximab 440 

Nerlynx 697 

Medel 921 

Median 697 

Källa: EvaluatePharma, Carlsquare 

 

Vi beräknar ett medianvärde på omkring 700 MUSD och använder det som ett 

preliminärt antagande om toppförsäljning för AV001 i detta tidiga skede. Ett möjligt 

användande i ”första linjen” skulle kunna mångdubbla potentialen. Konkurrensen 

på området kan samtidigt förväntas hårdna.  

AdaptVacs föredragna strategi är att licensiera ut projekt redan innan klinisk fas. 

Nedan har vi listat ett antal licensaffärer med inriktning mot HER2-positiv cancer 

eller cancervaccin: 
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Referensaffärer för AV001 

              

Bolag Partner Projekt Indikation Fas 
Värde 

(MUSD) 
Upfront (MUSD) 

Puma Biotechnology Pierre Fabre neratinib Cancer Godkänd 405 60 

Abclon Henlius 
AC-101/anti 

HER2 
Solida tumörer Preklin. ? 11 

Zymeworks BeiGene ZW25/ZW49 Solida tumörer I 430 40 

MacroGenics Zai Lab Margetuximab Cancer III 165 25 

BioNTech Roche 
IVAC 

Mutanome 
Cancer Preklin. 310   

Advaxis Amgen ADX-NEO Cancer Preklin. 540 65 

Mersana Takeda XMT-1522 Solida tumörer Preklin. 810 40 

Inovio AZN INO-3112 
Livmoderhals, huvud & 

hals 
I 727,5 27,5 

Bavarian Nordic BMS Prostvac Prostatacancer III 975 60 

CureVac BI CV9202 Prostata, lungcancer I 549 41,3 

Pfizer 
Puma 

Biotechnology 
neratinib Cancer II 188 0 

Rigontec Merck RGT100 Cancer I 548 137 

Merck Kga Idera TLR9-agonist Cancer I 400 40 

Medel         504 46 

Median         485 40 

Källa: Carlsquare 

 

Vi beräknar ett medianvärde på 485 MUSD. Med hänsyn till att AV001 är ett 

prekliniskt projekt antar vi en förskottsbetalning på fem procent eller omkring 25 

MUSD.  

AdaptVac, AV00X – Vaccin för att sänka dåligt 
kolesterol 
Under slutet av 2018 offentliggjordes ett vaccinprojekt AV00X inom 

hjärtkärlsjukdomar. AV00X är riktat mot ett enzym kallat PCSK9 som reglerar 

nivåer av LDL-kolesterol, så kallat ”dåligt kolesterol”. LDL-kolesterol är en viktig 

orsak till åderförkalkning och hjärtkärlsjukdomar. Antikroppar som hämmar PCSK9 

har visat sig sänka nivån av LDL-kolesterol med upp till 60 procent och minska 

risken för ”kardiovaskulära händelser” (som död, hjärtinfarkt och stroke) med 

omkring femton procent.  

Dagens antikroppsbehandlingar riktade mot PCSK9 är dyra, kräver återkommande 

injektioner och många patienter utvecklar resistens. Ett vaccin skulle teoretiskt 

kunna innebära färre behandlingar och därmed ett mer patientvänligt alternativ.  

AdaptVac är inte ensamt om detta angreppsätt. Det österrikiska bolaget Affiris har 

genomfört en fas I-studie med ett peptidbaserat vaccin. Behandlingen uppges ha 

varit väl tolererad. I studien uppnåddes en statistiskt signifikant om än ganska 

blygsam LDL-kolesterolsänkande effekt (-13 procent jämfört med placebo).  

Enligt Global Data bedöms marknaden för PSCK9-antikroppar uppgå till tre 

miljarder USD år 2024. Jämfört med andra blodfettssänkande läkemedel som 

statiner är det en förhållandevis låg uppskattning. Förmodligen dämpas 
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förväntningarna av att dagens anti-PSCK9-behandlingar är dyra och krångliga att 

administrera samtidigt som någon riktigt slående klinisk effekt ännu inte har kunnat 

demonstreras.  Klinisk utveckling av kardiovaskulära läkemedel är mycket 

kostsam, vilket gör att samarbete med större partners rörande AV00X är en 

nödvändighet.   

AdaptVac - Två projekt för veterinärmarknaden 
AVV001 är en veterinärprodukt inriktad mot HER2-positiv bröstcancer hos hundar. 

Även om veterinärmarknaden är betydligt mindre än marknaden för humana 

läkemedel är i gengäld kraven på kliniska studier väsentligt mindre omfattande. 

Kostnaden för att ta ett veterinärläkemedel till marknaden kan därmed begränsas.  

AdaptVac utvecklar även ett vaccin (AVV002) för att motverka avvänjningsdiarré 

(PWD) hos grisar när de övergår från mjölk till spannmålsbaserad diet och 

smågrisarnas immunsystem inte är färdigutvecklat. Detta är ett stort problem för 

grisproduktion då många djur som drabbas avlider och då åkomman är mycket 

smittsam. Antibiotika och/eller zinkoxid är behandlingar i dagsläget. Då ingendera 

av dessa metoder anses hållbara finns ett stort behov av nya behandlingar. 

AdaptVac ser en försäljningspotential på 100 MEUR för ett PWD-vaccin.  

I vår värdering av AdaptVac räknar vi tills vidare endast med AV001-projektet. 

Övriga projekt är tidiga och vi saknar ännu tillräcklig evidens och validering för en 

värderingsansats.  

Partnerprojekt, VAR2CSA - Malariainfektion vid 
graviditet med Köpenhamns Universitet 
Allvarligare form av malaria orsakas ofta av den encelliga parasiter tillhörande 

Plasmodium-arten. Infektion initieras när myggor suger blod och samtidigt injicerar 

Plasmodium-sporozoiter via saliv. Dessa migrerar sedan till levern där de i 

levercellerna förökar sig via multipeldelning till tusentals merozoiter. Det medför att 

levercellerna till slut sprängs och än fler merozoiter kan angripa ytterligare 

leverceller. I nästa skede kommer merozoiter ut i blodomloppet och invaderar de 

röda blodkropparna (erytrocyter) vilket framkallar de första symtomen på 

sjukdomen. Efter en viss tid sprängs även erykrocyterna vilket innebär att 

merozoiterna, tillsammans med toxiska nedbrytningsprodukter kommer då ut i 

blodet och sjukdomen fortlöper. Inkubationstiden är mellan en och fyra veckor och 

ger upphov till illamående, kräkningar, diarré liksom svår feber. Malaria kan ha en 

dödlig utgång.  

Sjukdomen är utbredd i framförallt Afrika men även i andra tropiska och 

subtropiska områden. Enligt ”World Malaria Report”, publicerad av WHO i 

november 2018 uppgick andel malariafall till 219 miljoner stycken år 2017 i mer än 

90 länder. Det är en ökning med två miljoner fall från föregående år. Totalt antal 

dödsfall som registrerats i malaria-drabbade regioner uppgick år 2017 till 435 000. 

Trots sjukdomens höga prevalens i vissa drabbade regioner är marknaden 

förhållandevis liten. Enligt en rapport från analysfirman Polaris Market Research 

värderades den globala marknaden år 2018 till 12,3 miljoner USD (cirka 118 

miljoner kronor). Marknaden förväntas dock växa i genomsnitt med 33,2 procent 

per år fram till 2026.  
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Malariainfektion vid graviditet (PAM) drabbar som namnet implicerar gravida 

kvinnor. Vid PAM etablerar och förökar sig parasiten i moderkakan. PAM är 

livshotande för både mor och foster liksom det nyfödda barnet (låg födelsevikt och 

prematuritet). PAM kan drabba kvinnor som redan erhållit en förebyggande 

vaccination. Det då immunförsvarets kapacitet att försvara sig mot malariainfektion 

av okänd anledning reduceras under graviditet. WHO uppskattar att runt 35 

miljoner gravida kvinnor i afrikanska länder söder om Sahara är i behov av 

ytterligare ett vaccin. 

VAR2CSA är en antigen som möjliggör för Plasmodium falciparum-parasiten att 

etablera sig och föröka sig i moderkakan som i sin tur ger upphov till 

sjukdomstillståndet. Genom en vaccinkandidaten PAMVAC, som är en CAR2CSA-

baserade proteinantigen, är avsikten att skapa ett förebyggande vaccin för kvinnor 

i utsatta områden. 

Utvecklingen av PAMVAC har letts av Köpenhamns Universitet i samarbete mellan 

flera olika parter inkluderat, Université d'Abomey-Calavi, European Malaria Vaccine 

Initiative och Institut de Recherche pour le Developoppement. ExpreS2ion, som 

tillsammans med Köpenhamns universitet äger patentet på vaccintekniken, har 

bidragit med kunskap för att framställa vaccinkandidaten PAMVAC med även varit 

med och utvecklat produktionscellinjen och tillverkningsprocessen.  

I mitten på 2016 inleddes en kontrollerad och randomiserad klinisk fas Ia/b-studie 

med de primära målen att utvärdera säkerhet och immunogenicitet (PAMVAC:s 

förmåga att stimulera produktion av specifika antikroppar mot antigenet). I januari 

2019 kunde bolaget meddela att PAMVAC var immunogent hos alla deltagare. 292 

biverkningar identifierades hos de 36 patienterna. Av dessa kunde tio stycken 

klassificeras som en tvåa på en femgradig skala, vilket betyder att incidenten eller 

biverkningen var måttlig. Två klassificerades som en trea vilket motsvarar en ”svår” 

biverkning.  

Studien finansieras av EU-programmet FP7-Health-2012-Innovation, den danska 

National Advanced Technology Foundation, Independent Research Fund 

Denmark, det tyska federala utbildningsministeriet liksom av Research Bill & 

Melinda Gates Foundation. 

Partnerprojekt, RH5.1 - Vaccinkandidat, med 
Jenner Institute 
RH5.1 är en rekombinant malariaantigen som utvecklats baserat på ett 

rekombinant RH5.1-protein producerat med ExpreS2-plattform. Utvecklingen har 

letts av välrenommerade Jenner Institute, Oxfords Universitet.  

RH5-antigenet uttrycks av malariaparasiten under infektion och hjälper parasiten 

att tränga in i de röda blodkropparna (erytrocyterna). Avsikten med vaccin 

innehållande RH5.1-antigen är att förmå immunförsvarets antikroppar att blockera 

invasionen av röda blodkroppar och därmed stoppa sjukdomsutvecklingen.  

Under hösten 2018 presenterades resultat från en fas I/IIa-studie där RH5.1 

administrerades tillsammans med en adjuvans (AS01B) från GlaxoSmithKline. En 

doseskaleringsstudie i friska frivilliga visade att vaccinet är säkert. För att utvärdera 

effekt fick en grupp av femton försökspersoner först injektion med RH5.1 för att 
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därefter få en kontrollerad malariainfektion. Gruppen jämfördes med en annan 

grupp (n=15) som enbart fick kontrollerad malariainfektion. En måttlig men 

signifikant effekt på parasitmultipliceringshastigheten observerades liksom tecken 

på ett varaktigt antikroppssvar vid upprepad infektion.  

Avsikten med projektet är att inleda en större fas II-studie för att optimera resultatet 

baserat på förste studie. Parallellt eller därefter kan en eventuell utlicensieringsaffär 

bli aktuell. 

Övriga projekt i tidig utveckling 
Proteinet PfRips har en avgörande roll för parasitens livscykel i kroppen och 

därmed sjukdomens fortskridande. Walter & Eliza Hall Institute of Medical 

Research (WEHI) har med hjälp av ExpreS2 utvecklat ett rekombinant PfRips-

protein som i djurmodell visar att antikroppar kan hindra merozoiter från att 

invadera röda blodkropparna, vilket också kan stoppa sjukdomens fortlöpande. 

Projektet är fortfarande i tidig preklinisk fas och beroende av ytterligare 

bidragsfinansiering.  

ExpreS2ion är även samordnare för projektet OptiFemVac som drivs tillsammans 

med Abera Bioscience och Köpenhamns Universitet. Syftet är att utveckla 

kostnadseffektiva vacciner som riktar sig till kvinnors reproduktions- och 

spädbarnshälsa. Huvudfokus ligger på vaccin mot zikavirus. Projektet erhöll i mars 

2017 Eurostars-finansiering om totalt 750 000 miljoner euro. Dessa täcker 

projektrelaterade kostnader under en period på 36 månader med start i april 

2017.Ytterligare bidragsfinansiering kommer rimligtvis behövas för att ta projektet 

vidare.  

Ytterligare en möjlig väg för att hindra malariainfektion i människa är att förhindra 

etablering av infektion i mygg, som livnär sig till infekterade människor. Ett sådant 

preparat kan därmed stoppar överföringscykeln. I denna process har ytproteinet 

Pfs48/45 en viktig roll. Genom att hitta en formulering som får immunförsvaret att 

producera antikroppar som binder till Pfs48/45 kan också en ny form av effektivt 

vaccin skapas. Åter är projektet i tidig fas och finansieras med forskningsbidrag. 

Bolaget har i dag också ett kommersiellt utlicensieringsavtal med det franska 

bolaget Abivax som driver ABX544-programmet. Det med målet att utvecklas till 

ett antiserum innehållande neutraliserande antikroppar som är immuniserande mot 

Ebola-antigen. Avsikten är att ett antiserum skall ha omedelbar effekt vilket 

efterfrågas vid utbrott av epidemier. Senaste ebolaepidemin ägde rum i Afrika år 

2014/15 och skördade runt 11 000 dödsoffer. Abivax driver i dag fem projekt i 

klinisk fas och fyra projekt i preklinisk fas, varav ABX544-programmet är det längst 

framskrida.  

Antaganden, prognoser och 
värderingsansats 
Vi har värderat ExpreS2ion Biotech som summan av forskningsverksamheten (som 

genererar vad vi kallar för ”plattformsintäkter”) samt AdaptVac och de längst 

utvecklade projekten inom malaria. Värderingen av forskningsverksamheten 

bygger på våra prognoser enligt ovan. 
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Forskningsverksamheten 

Utveckling skapar tillväxtmöjligheter 

Nyligen släpptes den tredje kvartalsrapporten för 2019. För kvartalet redovisades 

en nettoomsättning på 3,2 miljoner kronor. Det motsvarar en tillväxt om 45 procent 

på årsbasis, alltså relativt samma kvartal föregående år. Under tre första kvartal 

har bolaget genererat en nettoomsättning på totalt 10,2 miljoner kronor, 

motsvarande en tillväxt 37,5 procent på årsbasis.  

Innevarande fjärde kvartal har historiskt visat sig säsongsmässigt svagt. Vi 

modellerar därför med sekventiellt fallande intäkter vilket renderar i en antagen 

nettoomsättning för helåret 2019 på 13,2 miljoner kronor. Det motsvarar en stark 

tillväxt om 48 procent vilket kan jämföras med en negativ tillväxt om cirka -9 

procent år 2018. 

Som bekant har bolaget vidareutvecklat sitt erbjudande med nya produkter som 

gör plattformen mer attraktiv. Bland annat har bolaget introducerat HighMan-S2™ 

som underlättar skalbar produktion av proteiner med förbättrade immunologiska 

egenskaper för båda förebyggande och terapeutiska vacciner. Enligt bolaget har 

detta skapat ett ökat intresse för bolagets plattform på marknaden och bör kunna 

driva tillväxten de kommande kvartalen. Det är också bolagets avsikt att fortsätta 

utveckla nya plattformen för att bibehålla en attraktiv position. Därför modellerar vi i 

basscenariot med en nettoomsättning (från plattformsintäkter) om 23,0 miljoner 

kronor en stark tillväxt om höga 75 procent under 2020.  

Nedan visas våra prognoser för plattformsrelaterade intäkter fram till år 2024. 

Antagna plattformsintäkter på årsbasis i tre scenarion och prognostiserade plattformsintäkter på kvartalsbasis i 

basscenariot 

   

Källa: ExpreS2ion Biotech och Carlsquare 

 

I basscenariot har vi antagit en genomsnittlig tillväxttakt per år om 36 procent 

under perioden 2019 – 2024. Motsvarande siffra i bear- och bull-scenariot är 27 

procent respektive 40 procent.  

En bit kvar till Break-even 

För det tredje kvartalet 2019 redovisades en bruttomarginal på 77 procent. Denna 

har under årets tre första kvartal varierat mellan 57 procent och 87 procent och 

påverkas rimligtvis av produktmixen. En hög andel licensintäkter kan antas höja 
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bruttomarginalen medan konsulttjänster som medför materialförbrukning håller 

tillbaka bruttomarginalen.  

Inkluderat posten ”Resultat i gemensamt styrda bolag” redovisade ExpreS2ion 

under det tredje kvartalet 2019 ett EBITDA-resultat på -2,6 miljoner kronor. Det är 

en klar förbättring mot samma period förgående år och beror främst på ökade 

intäkter. Vi räknar inte heller med några större förändringar kostnadsbasen under 

de kommande kvartalen. Över tid räknar vi dock med att personalstyrkan kommer 

behöva utökas.  

Givet licensintäkter med hög bruttomarginal är det heller inte orimligt att bolaget 

över tid kan redovisa marginaler över branschstandard. I vårt basscenario gör 

bolaget ett positivt EBITDA-resultat under 2021, då endast inräknat plattforms-

intäkter och exkluderat posten ”Resultat i gemensamt styrda bolag” (för att 

undvika att dubbelräkna dessa i värderingen. I samma scenario har vi antagit en 

hållbar EBITDA-marginal över tid på cirka 30 procent. I bull- och bear-scenariot 

räknar vi med en hållbar EBITDA-marginal på cirka 35 procent respektive cirka 20 

procent.  

Graf nedan visar prognoser för EBITDA-resultat exkluderat ”Resultat i gemensamt 

styrda bolag”. 

Antagna EBITDA-resultat, exkluderat ”Resultat i gemensamt styrda bolag” på årsbasis i tre scenarion och 

prognostiserade plattformsintäkter på kvartalsbasis i basscenariot 

   

Källa: ExpreS2ion Biotech och Carlsquare 

 

DCF-värdering 

I en ansats att värdera forskningsverksamheten har vi applicerat en DCF-modell. 

Med denna metod beräknas ett rörelsevärde i basscenariot till cirka 44 miljoner 

kronor. I bull-scenariot beräknas det totala rörelsevärdet till cirka 76 miljoner 

kronor och i bear-scenariot till cirka 10 miljoner kronor. Se tabell nedan. 
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DCF-värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

Wacc 14,3% 14,3% 14,3% 

CAGR, 2019P - 2020P 31,1% 36,1% 40,3% 

Tillväxt, evighet 2,0% 2,0% 2,0% 

Långsiktig EBIDA-marginal 20,2% 30,4% 35,1% 

Rörelsevärde (EV), MSEK 9,8 44,2 76,1 

Antal aktier, miljoner 13,6 13,6 13,6 

Per aktie, kronor  0,7 3,3 5,6 

Källa: Carlsquare 

 

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

ränta på noll procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 11 procent. Den 

senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2019 och utgörs av en 

marknadsriskpremie på 6,8 procent och ett storleksbaserat tillägg på 4,2 procent. 

Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online. 

AdaptVac 

Cancerprojektet främsta värdedrivare 

I vår värdering av AdaptVac har vi som nämnts ovan tills vidare endast tagit 

hänsyn till cancerprojektet AV001. Vi har antagit att en utlicensiering sker efter 

preklinisk fas till ett värde motsvarande 485 MUSD varav 25 MUSD i 

förskottsbetalning. Vi har antagit att AdaptVac får rätt till royaltyersättningar 

motsvarande 7,5 procent av försäljningen. Vi har räknat med en sannolikhet till 

lansering på drygt tre procent, givet en ganska låg historisk sannolikhet till 

lansering för cancerprojekt och då regulatoriska toxikologiska studier ännu inte har 

inletts.   

Malariaprojekt 

FDA-program kan driva intresse  

Marknaden för malariavaccin väntas uppgå till omkring 135 MUSD år 2026 (Källa: 

Polaris Market Research). Om vi antar en marknadsandel på 25 procent för RH5.1 

motsvarar det således en försäljning på 34 MUSD.  

• I vår värdering av RH5.1 vi antagit att projektet kan utlicensieras till ett 

värde om 13,5 MUSD i möjliga förskotts- och milstolpetalningar varav 

ExpreS2ion erhåller 35 procent. Vi antar vidare att ExpreS2ion erhåller 

3,5 procent i royalties på framtida försäljning.   

• För VAR2CSA (gravida kvinnor) har vi antagit en målpopulation på 35 

miljoner gravida kvinnor i regioner söder om Sahara (WHO) och en 

potentiell marknad på 70 MUSD. En antagen penetration på 50 procent 

renderar en försäljning på 35 MUSD. Vi antar att projektet kan 

utlicensieras till ett värde om 7 MUSD i möjliga förskotts- och milstolps-

ersättningar. I likhet med RH5.1 antar vi att ExpreS2ion erhåller 3,5 

procent royalties och 35 procent av förskotts- och milstolpesbetalningar.  
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• För malariaprojekten har vi antagit en sannolikhet till lansering på 28 

procent. Detta mot bakgrund av att dessa har avancerat till tidig klinisk 

fas och därtill en relativt hög historisk sannolikhet till lansering för 

läkemedelsprojekt mot infektionssjukdomar, jämfört med exempelvis 

cancerområdet.   

Även om den kommersiella marknaden för malaria är relativt liten jämfört med 

andra indikationer på vaccinmarknaden finns det flera incitament som kan locka 

potentiella partners. I USA finns exempelvis ett program där läkemedel mot ett 

antal ”försummade” sjukdomar, till exempel malaria, vid FDA-godkännande ger 

utvecklaren en så kallad ”priority review voucher”. Det är en rätt till en prioriterad 

granskning av en enskild ny läkemedelsansökan. Denna rätt kan säljas vidare. Ett 

femtontal sådana transaktioner har gjorts de senaste fem åren till värden mellan 68 

och 350 MUSD (Källa: www.prorityreviewvoucher.org). Därtill kan satsningar på att 

utveckla behandlingar mot sjukdomar som är endemiska i utvecklingsländer ge en 

betydande goodwill och det finns även möjlighet till ett omfattande ekonomiskt stöd 

från statliga och privata välgörenhetsinstitutioner.  

Sammanfattning värdering 
Nedan sammanfattar vi vår värdering av summan av delarna i ExpreS2ion Biotech:  

Värdering av summan av delarna i ExpreS2ion Biotech, BAS 

          

  Toppförsäljning (MUSD) Riskjusterat NPV (MSEK) Per aktie (kronor) Antagande 

ExpreS2ion AB   44 3,3 Se ovan 

AdaptVac, AV001 700 85 6,2 50 % andel 

Malariaprojekt 70 14 1,0 RH5.1, VAR2CSA 

Nettokassa/-skuld   -5 -0,4 Per 2019-09-30  

Totalt    138 10,1 13,6 milj. aktier 

Antaget finansieringsbehov   18     

Efter utspädning   156 8,2   

Källa: Carlsquare 

 

Sammantaget beräknar vi ett riskjusterat motiverat värde på 138 miljoner kronor 

för ExpreS2ion i basscenariot.  

Per den 30 september 2019 uppgick kassan till 2,6 miljoner kronor. Efter 

periodens slut har bolaget ingått ett avtal om bryggfinansiering på upp till åtta 

miljoner kronor med löptid till den 31 maj 2020. Därtill finns 1,6 miljoner utestående 

teckningsoptioner med lösenpris 6 kronor per aktie som kan inbringa 9,6 MSEK 

före kostnader vid fullt utnyttjande. Då aktien handlas under lösenpris är denna 

finansieringskälla emellertid osäker i dagsläget.  

Vi bedömer att det finns ett finansieringsbehov under kommande år för 

rörelsekapital och för att driva AdaptVacs AV001-projekt vidare i den prekliniska 

utvecklingen. För att ta höjd för detta har vi antagit ett kapitalbehov i motsvarande 

storlek som den senaste företrädesemissionen 2018. Justerat för bedömd 

utspädning beräknar vi ett motiverat värde om 8,2 kronor per aktie.  
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Utöver högre prognoser för plattformsintäkter har vi i vårt bull-scenario antagit att 

bolaget träffar en utlicensieringsaffär med AV001 på sex till tolv månaders sikt. Vi 

antar också att teckningsoptionerna nyttjas vilket reducerar finansieringsbehovet. I 

det scenariot stiger det motiverade värdet till cirka 290 MSEK eller 16,5 kronor per 

aktie efter antagen utspädning.  

I vårt bear-scenario har utöver lägre plattformsintäkter vi antagit att ingen 

utlicensieringsaffär träffas för AV001 efter preklinisk fas och att bolaget behöver 

göra en fas I-studie på egen hand. Vi antar också sämre villkor i en framtida 

utlicensieringsaffär. Vidare har vi antagit att malaria-projekten avslutas. I detta 

scenario faller det motiverade värdet per aktie till 3,9 kronor per aktie.   
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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. 

Analytikerna Markus Augustsson och Niklas Elmhammer äger inte och får heller 

inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

