
 

 

  



 

 från den 

genomförda fas I/ 

IIa-studien i ryggen 

avser Follicum att 

gå vidare med utveckling av en 

behandling mot håravfall. Studien 

indikerar att produktkandidaten 

FOL-005 har en positiv effekt på 

hårtillväxt och att en hög andel 

svarar på behandlingen utan några 

säkerhetsproblem. Nästa steg är en 

fas II-studie på skalp för att 

konfirmera tidigare resultat på lår, 

parallellt med att en användar-

vänlig formulering färdigutvecklas. 

Dessa projekt blir viktiga 

värdemätare under kommande år. 

Därtill har Follicum nyligen inlett 

ett projekt inom diabetes-

behandling. Utvecklingen är i ett 

tidigt skede men kan ge stora 

möjligheter på sikt.   

 

den fortsatta 

utvecklingen genomför Follicum 

en företrädesemission om 23 

miljoner kronor före emissions-

kostnader till en kurs på 2,20 

kronor. Dessa medel räcker 

ungefär ett år. Förhoppningsvis 

kan den kommande skalpstudien 

ge positiva och värdehöjande 

besked. Det skulle underlätta 

möjligheterna att finansiera 

fortsatta studier där en optimerad 

formulering kan utvärderas i större 

patientgrupper. 

 

 är mycket vanligt 

förekommande i befolkningen 

finns det en betydande potential 

vid en framgångsrik utveckling 

och lansering. I dagsläget hämmas 

marknaden bland annat av att 

befintliga behandlingar tar lång tid 

att verka och att en relativt låg 

andel svarar på behandlingarna. Vi 

beräknar ett riskjusterat motiverat 

värde på 4 kronor per aktie, det vill 

säga tydligt över dagskurs. Då 

resultaten är tidiga och behöver 

bekräftas i kommande kliniska 

studier blir en värdering med 

nödvändighet osäker i dagsläget. 

Vi anser att en låg emissionskurs 

talar för att teckna.  

 

M 



 

 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 

är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och 

tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

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

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

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

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

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

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

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

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

 

Follicum AB (publ) (Follicum eller bolaget) utvecklar 

hårväxtmodulerande behandlingar. Bolagets produktkandidat FOL-005 är 

en syntetisk peptid som bygger på proteinet osteopontin. En fas I/IIa 

klinisk studie indikerar att behandlingen är säker och främjar hårväxt vid 

behandling på låret. Bolaget genomför nu en företrädesemission för att 

finansiera en konfirmerande fas II-studie där verkan på skalpen ska 

undersökas.  

 

Affärsmodellen är att licensiera ut hela eller delar av FOL-005 till ett 

läkemedelsföretag eller en finansiell aktör. Någon tidplan har inte 

presenterats. I normalfallet kan en licensaffär träffas efter att effekt kunnat 

påvisas i kontrollerad fas II-studie. Vi bedömer att en sådan milstolpe 

rimligen ligger några år bort. Under den kommande tolvmånaders-

perioden kan Follicum ta viktiga potentiellt värdehöjande steg på vägen. 

Det inkluderar skalpstudien, en ny användarvänlig produktformulering 

och utredning av verkningsmekanism.  

 

De paradoxala resultaten där såväl hårväxtfrämjande som hårhämmande 

effekter har observerats i tidigare prekliniska studier skapar sannolikt viss 

osäkerhet. En otydlig verkningsmekanism är inte ovanlig bland hårväxt-

modulerande behandlingar och Follicum arbetar med att klarlägga sam-

banden. Om kommande skalpstudie kan bekräfta att FOL-005 tydligt 

främjar hårtillväxt även på huvudet finns det en stor potentiell uppsida.  

 

Follicum är ett litet bolag med begränsade fasta kostnader men den 

fortsatta utvecklingen är resurskrävande och kommer att kräva ökade och 

troligen återkommande kapitalinsatser från aktieägarna. Pengarna från 

den pågående företrädesemissionen ger viss arbetsro men nya insatser 

kommer att behövas troligen i slutet av 2018. 

 

Pågående företrädesemission genomförs till en låg kurs och till en lägre 

värdering än den senaste emissionen. Givet framsteg i den kliniska 

utvecklingen anser vi sammantaget att villkoren är attraktiva för 

investerare som är villiga att acceptera den höga risken. Kursdrivande 

förväntade händelser det närmaste halvåret är förutom slutförande av 

nyemissionen ett godkännande och start av studie för behandling av 

skalpen.  

 

Fröet till bolaget såddes år 2004 när forskarna Anna Hultgårdh och 

Pontus Dunér av en slump upptäckte att ett visst modifierat protein 

stimulerade hårväxt på möss. År 2011 bildade forskarna tillsammans med 

Lund University Bioscience AB bolaget Follicum AB med syftet att forska 

om läkemedel för att reglera hårväxt. Under 2014 till 2016 utvecklades 

läkemedelskandidaten FOL-005 och ett antal prekliniska studier utfördes 

med avseende på säkerhet och effekt med lovande om än något mot-

stridiga resultat avseende påverkan på hårtillväxt. Resultat på mänsklig 

hud indikerade en tydligt hårväxthämmande effekt medan studier på möss 

pekade på att hårtillväxt främjades. Under denna period etablerades 

samarbeten med ledande internationell expertis inom hårforskning. 

Baserat på dessa samarbeten har Follicum byggt upp ett kvalificerat 

vetenskapligt råd med syfte att strategiskt diskutera forskningen i företaget 

för att maximera utvecklingspotentialen i projektet. 



 

 

Samarbetsavtal slöts under 2015 med PolyPeptide Group och Recipharm 

AB för tillverkning av peptiden och formulering av produkten inför 

kliniska studier. En klinisk studie initierades 2016 i samarbete med 

universitetssjukhuset Charité i Berlin. Under 2017 slutfördes denna studie 

och arbetet med en ny topikal formulering av FOL-005 påbörjades. Under 

året har dessutom offentliggjorts en satsning på diabetes. Det projektet 

befinner sig i forskningsfas i samarbete med Lunds Universitet och 

finansieras till större delen via forskningsstöd.  

 

Sedan start har aktieägare investerat omkring 76 miljoner kronor i bolaget 

(före pågående företrädesemission).  

 

Nedan anger vi den tänkta utvecklingen framöver med avseende på 

viktiga värdepåverkande händelser.  

 

              

 

Från januari 2016 till februari 2017 genomfördes en fas I/IIa-studie vid 

Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC) vid 

universitetssjukhuset Charité i Berlin med syfte att undersöka säkerhet 

och effekt på hårväxt vid behandling (injicering) med FOL-005.  

 

Studiedeltagarna i multipeldosdelen fick behandling på fem ställen på 

låret (se bild till höger), varav fyra utgjordes av olika doser av FOL-005, 

och ett av placebo. Därtill lämnades ett ställe obehandlat som referens. 

Studien utgjordes av två grupper om 16 personer vardera, varav den ena 

fick behandling två gånger per vecka medan den andra fick behandling tre 

gånger per vecka. Behandlingen pågick i tre månader. Behandlingen var 

väl tolererad och biverkningarna var begränsade till viss irritation vid 

injektionsställen (ingen skillnad med placebobehandlingen).  

 

I april meddelade bolaget att en genomsnittlig hårtillväxt på åtta procent 

(statistiskt signifikant effekt) för en av doserna hade observerats. För 

samma dos var responsen 80 procent. Resultatet var något överraskande 

eftersom utgångspunkten mot bakgrund av de prekliniska studierna var att 

behandlingen förväntades hämma hårtillväxt. Dosresponsen var klock-

formad, det vill säga effekten var lägre för såväl låg som hög dos jämfört 

med mellandosen som hade störst påverkan. Det skulle kunna tyda på att 

behandlingen kan ha både en agonistisk och antagonistisk effekt beroende 

på dos vilket de prekliniska observationerna antyder.  

 
  



 

 

Resultaten motiverar en fortsatt utveckling av en behandling mot 

håravfall. Det är samtidigt svårt att göra en jämförelse med befintliga 

behandlingar på marknaden. Detta eftersom FOL-005 hittills endast 

undersökts på låret och behandling har skett mer sällan jämfört med 

standardbehandlingar som appliceras dagligen, ofta två gånger per dag. 

Studien med FOL-005 pågick endast under tre månader. Dessutom har 

administrering skett via injicering medan exempelvis minoxidil appliceras 

topikalt ofta som ett skum. Om vi trots det dristar oss till att tolka 

resultaten förefaller effekten på hårtillväxt måttlig jämfört med minoxidil 

(formulering fem procent). Minoxidil har i kliniska studier visat en ökning 

med 10 till 13 procent. (Olsen, E. et al, ” A multicenter, randomized, 

placebo-controlled, double-blind clinical trial of a novel formulation of 

5% minoxidil topical foam versus placebo in the treatment of andro-

genetic alopecia in men”. Journal of the American Academy of 

Dermatology. 2007;57(5):767–74). Däremot är andelen som svarade på 

behandlingen tydligt högre för FOL-005 (minoxidil har knappt 40-

procentig respons enligt studier). 

 

Med utgångspunkt i dessa resultat avser Follicum att under kommande år 

utföra en explorativ fas II-studie för att studera effekt på skalpen vid 

injicering. Det är tydligt att håret på skalpen har andra egenskaper än 

kroppshår. Bland annat är tillväxtfasen för huvudhår mycket längre.   

Det blir en viktig värdemätare under 2018. I dagsläget saknas detaljer 

kring studiens utformning. Ungefär hälften av emissionslikviden är avsedd 

för den kliniska prövningen vilket tyder på en omfattning i linje med eller 

något större än den genomförda fas I/IIa-studien.  

 

Parallellt avser bolaget att utveckla en topikal (lokal) formulering av FOL-

005 anpassad för en slutlig marknad. Bolaget utvärderar för närvarande 

ett pulver, en kräm eller en gel. En slutlig formulering kommer att kräva 

nya säkerhets- och effektstudier de kommande åren.  

 

Det är avgörande att utvecklingen av en topikal formulering blir 

framgångsrik. Utmaningar handlar om att utveckla en formulering som 

effektivt kan tränga fram till hårsäcken och att säkerställa stabilitet.  

 

Manligt håravfall har en stark koppling till testosteron. Testosteronets roll 

ligger bakom den värdemässigt hittills bäst säljande läkemedels-

behandlingen mot manligt håravfall, Finasteride. Den utvecklades av 

Merck ursprungligen för behandling av prostataförstoring men redan tidigt 

kände Mercks forskare till att det motverkade håravfall som en sidoeffekt. 

Finasteride hämmar enzymet 5-alfa-reduktas som omvandlar testosteron 

till DHT. DHT har hög affinitet till receptorer i körtlar i prostatan och kan 

orsaka förstoring i prostatan och orsakar samtidigt även förminskade 

hårsäckar i skalpen.  

 

Det första läkemedlet som godkändes mot håravfall var dock minoxidil, 

först lanserat under varumärket Rogaine. Verkningsmekanismen när det 

gäller hur håravfall motverkas är fortfarande inte helt kartlagd, men 

hypotesen är att Rogaine ökar blodflödet till hårsäckarna.  

 



 

 

Hur FOL-005 verkar är inte heller helt kartlagt. Generellt förefaller det 

dock kunna påskynda övergången mellan olika faser i hårets tillväxtcykel. 

Extern forskning argumenterar för att osteopontin, det vill säga proteinet 

som den syntetiska peptiden FOL-005 bygger på, också kan ha en roll i att 

skydda hårroten när hårsäcken övergår från tillväxtfas till vilande fas. 

Liksom i Rogaines fall upptäcktes FOL-005 av en slump vid forskning 

kring andra behandlingar. Att FOL-005 inte direkt handlar om testo-

steronets roll talar för att det kan användas även av kvinnor.   

 

Marknaden för behandling av håravfall är svåruppskattad då en stor del 

utgörs av generika. Exempelvis är patentet för minoxidil utgånget sedan en 

längre tid. Större delen av marknaden i värde räknat utgörs därför av 

kirurgiska behandlingar. Bolaget Cassiopea, som utvecklar en behandling 

mot håravfall (för närvarande i fas III) som syftar till att blockera effekten 

av DHT på hårsäckarna, uppskattar att den globala marknaden för 

androgen alopeci (håravfall betingat av DHT) uppgick till 2,5 miljarder 

USD 2014 varav 600 miljoner USD utgjordes av läkemedelsförskrivningar. 

Det kan synas lågt mot bakgrund att den stora grupp, uppåt 20 procent 

(högre andel bland män), av befolkningen som är drabbad av håravfall. 

Bedömningen får dock visst stöd av att Propecia (Finasteride) nådde en 

toppförsäljning på 450 miljoner USD 2011 som varumärkt läkemedel 

(försäljningen har tappat tydligt sedan dess efter patentutgång). Det ska 

påpekas att andra bedömningar pekar på betydligt större marknader men 

skattningarna verkar ofta bygga på prevalens snarare än faktisk 

försäljning.  

 

 

 

Förklaringen till att marknaden inte nått förväntad storlek ligger sannolikt 

i att dagens behandlingar inte upplevs som tillräckligt effektiva och tar 

lång tid att verka. En stor andel påbörjade behandlingar fullföljs inte av 

dessa anledningar. Det förhållandevis låga försäljningsvärdet per 

behandling är också en hämsko åtminstone så länge följsamheten är dålig. 

Givet dessa marknadsförutsättningar ligger ribban ganska högt för en ny 

behandling avseende effekt och användarvänlighet. En riktigt effektiv 

behandling skulle dock högst sannolikt få ett varmt välkomnande och i 

det läget skulle marknadsuppskattningarna ovan bli irrelevanta.  

 
  



 

 

Vi bedömer att en möjlig toppförsäljning i linje med vad Propecia 

uppnådde är ett optimistiskt men inte orimligt antagande även för FOL-

005, givet vad vi känner till i dagsläget. Studier indikerar att Propecia har 

en måttlig effekt på hårtillväxt på kort sikt (cirka 10 procent) men god 

effekt långsiktigt (24 procent) (Mella, J. et al,” Efficacy and Safety of 

Finasteride Therapy for Androgenetic Alopecia, Arch. Dermatol. vol 

146:10 (2010)) FOL-005 kan potentiellt adressera en större målgrupp då 

även kvinnor kan bli aktuella för behandling (Propecia är däremot 

kontraindikerat för kvinnor). Det senare är dock ännu inte bekräftat i 

säkerhetsstudier och vi har som sagt inte heller några data vad gäller 

faktiskt effekt vid behandling på skalpen.   

 

Under året har Follicum presenterat ett pågående projekt för utveckling av 

en behandling mot diabetes. Follicum deltar i ett större program som 

kommer att genomföras vid Lunds universitet med ett anslag om upp till 

cirka 100 miljoner kronor fördelat över flera år. Follicum deltar i projektet 

tillsammans med Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, 

Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö. 

 

Än så länge har inte särskilt mycket avslöjats om projektet. Bakgrunden är 

dock observationer som gjort vid prekliniska studier rörande FOL-005s 

verkningsmekanism. Bolaget har undersökt effekt In Vitro i β-celler och i 

Langerhanska öar från möss. Försöken indikerar en tydlig stimulering av 

insulinproduktion (se nedan). Nyligen erhölls också anslag från Novo 

Nordisk Foundation för vidare forskning kring effekt och 

verkningsmekanism. En patentansökan för diabetesområdet har också 

lämnats in.  

 

 

 

Projektet befinner sig i forskningsfas. Forskningen bedrivs externt och 

finansieras av anslag vilket minimerar den finansiella bördan för Folli-

cums del. Det gör det samtidigt svårt att bedöma en tidsplan. Sannolikt 

handlar det om ett par år innan substansen kan testas i människa.  



 

 

För närvarande används inkretiner som behandling för att stimulera 

insulinproduktion hos diabetiker som har ofullständig blodglukoskontroll 

efter tidigare behandling av blodsockersänkare. Marknaden för 

inkretinbaserade behandlingar, som exempelvis GLP-1-agonister, är 

mycket stor och spås uppgå till 22,8 miljarder USD 2019 enligt BCC 

Research. Det pekar på en mångmiljardpotential i dollar räknat för en ny 

bättre behandling på området. GLP-1-agonister har biverkningar som 

exempelvis förhöjd risk för inflammation i bukspottskörteln. Vägen till 

marknaden är samtidigt lång och kostsam och förutsätter att Follicum kan 

övertyga potentiella större partners att utveckla projektet vidare, troligen 

redan innan klinisk fas.  

 

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 Follicum som summan av bedömda 

riskjusterade och diskonterade värden på projekten i portföljen. Vi utgår 

från scenarion där projekten når marknaden. Milstolpesbetalningarna och 

royaltyintäkter riskjusteras för att avspegla sannolikheten att utveckling 

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

sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA enligt 

Biotechnology Industry Organization (BIO) (2016). Vi har generellt 

använt en diskonteringsränta på 14,2 procent. Detta baserat på en riskfri 

ränta på 0,8 procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 10,3 

procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2017 och utgörs 

av en marknadsriskpremie på 6,5 procent och ett storleksbaserat tillägg på 

3,8 procent. Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt 

Damodaran Online. 

 

Vad gäller sannolikheten för  att nå marknaden har vi 

inget statistiskt underlag. Vi har därför använt området ”Other” från BIO-

rapporten ovan vilket inkluderar dermatologi.  

 

 

 

Sannolikheten till lansering för en kandidat i fas II ligger här på 24 

procent. Med hänsyn till att den slutliga formuleringen inte är 

färdigutvecklad eller testad har vi justerat antagen sannolikhet till 

lansering till 20 procent för FOL-005.  



 

 

Follicums målsättning är att licensiera ut FOL-005 efter genomförda fas 

I/IIa-studier. Vad gäller håravfall och oönskad hårväxt så är de licens-

affärer vi spårat få till antalet. Nedan redovisas värden avseende 

förskottsbetalningar och milstolpsersättningar för utvalda licensaffärer: 
 

 

Det kan noteras att två av ovanstående avtal rör enskilda regioner. Om vi 

schablonartat höjer dessa värden med en faktor på tre för att återspegla ett 

värde på de globala rättigheterna stiger medelvärdet till 65 miljoner USD. 

 

Inom  bedömer vi den historiska sannolikheten till lansering för ett 

projekt i fas I ligger på omkring 13 procent. Detta baserat på området 

endokrinologi enligt data från BIO. Med hänsyn till att Follicums 

diabetesprojekt befinner sig i forskningsfas har vi antagit en sannolikhet 

på tre procent till lansering.  

 

 

 

Vi har utgått från att Follicum strävar att licensiera ut projektet efter 

genomförd preklinisk utveckling. Nedan listar vi några genomförda 

licensaffärer för prekliniska projekt inom diabetesområdet. Vi beräknar ett 

medianvärde på 219 miljoner USD.  
  



 

 

 

Nedan sammanfattar vi vår värdering av summan av riskjusterade värden 

av bolagets projekt.   

 

  

 

Våra antaganden för respektive projekt baseras på diskussionen ovan. För 

håravfallsprojektet har vi antagit att en utlicensiering kan ske efter en 

utökad fas II-studie med en royaltysats på 15 procent. Avseende 

diabetesprojektet antar vi en tidigare utlicensiering, efter preklinisk fas, 

vilket vi räknar med ger en lägre royaltyandel. Vår värdering av summan 

av delarna summerar till cirka 87 miljoner kronor. Justerat för likvid från 

pågående emission stiger värdet till 108 miljoner kronor. Utslaget på 

antaget aktier antal efter genomförd emission (26,7 miljoner) motsvarar 

det ett värde per aktie på 4 kronor.  

 

Vi ser ett utrymme att höja motiverat värde vid start av den explorativa 

studien för behandling av skalpen. Vid en framgångsrik studie kombinerat 

med en färdigställd ny formulering bedömer vi därtill att det motiverade 

värdet på FOL-005-projektet kan dubblas med vår värderingsmodell. 

Därtill kan eventuella framsteg i diabetesprojektet addera ytterligare 

värde. Det ska samtidigt vägas mot att ett finansieringsbehov förväntats 

uppstå på tolv månaders sikt vilket kommer att ge en utspädningseffekt.  

 

Det är svårt att hitta bra jämförelseobjekt för Follicum. Om vi studerar 

mindre svenska noterade bolag verksamma inom mans- och kvinno-

relaterade sjukdomar och hälsoproblem (A1M Pharma, Initiator, Karessa 

och Peptonic) har de ett genomsnittligt börsvärde på 60 miljoner kronor. 

Det vill säga i linje med hur Follicum värderas justerat för pågående 

emission. Vi anser dock att en sådan jämförelse ger ganska svag väg-

ledning med hänsyn till att klinisk fas och strategi skiljer sig kraftigt 

mellan bolagen.  



 

 

Follicum har två storägare i form av Sunstone Capital och Lund 

University Bioscience AB. Bolagets grundare äger vidare tillsammans via 

bolag knappt 5,4 procent. Vd äger också 1,4 procent via bolaget Callipa.  

Sunstone är en Venture Capital-firma baserad i Köpenhamn. Andra 

innehav utgörs av bland annat Boozt, Nuevolution och Alligator 

Bioscience.  

 

Ägarbilden ser vid en första anblick stark och stabil ut jämfört med många 

andra bolag på Aktietorget. Insynspersoner och grundare har ett ganska 

stort ägande vilket är ett plus i ett utvecklingsbolag. Baksidan av myntet är 

att ”Free Float” i Follicumaktien är begränsad vilket försämrar 

likviditeten.  

 

Ett antal av ägarna har, genom teckningsförbindelser, förbundit sig att 

teckna motsvarande cirka fem miljoner kronor i den förestående 

företrädesemissionen. Därutöver har ett konsortium av externa investerare 

ingått garantiförbindelser uppgående till 14,3 MSEK. Ingen av de två 

största ägarna har dock lämnat någon teckningsförbindelse och det är 

därmed osäkert i vilken grad de kommer att delta i företrädesemissionen. 

Det kan medföra att garanter kan behöva träda in i deras ställe.  

 

  

 

Jan Alenfall har en doktorsexamen och över 25 års erfarenhet av 

farmaceutisk utveckling och forskning, däribland forskning gällande nya 

botemedel för immunologiska sjukdomar och cancer. Alenfall var bland 

annat chef för preklinisk och klinisk utveckling i Bioglan. Han har även 

varit forskningschef på Probi AB. 

 

Fredrik Buch är leg. läkare och med. dr. med över 20 års erfarenhet från 

ledande positioner i globala läkemedelsbolag. Buch har varit chef för 

klinisk forskning och biostatistik inom urologi, gynekologi, och 

autoimmuna sjukdomar vid Pharmacia-Upjohn och har även tjänstgjort 

som medicinsk chef på svenska Hoechst AB och Squibb Skandinavien. 

Buch var tidigare partner i HealthCap,  

 



 

 

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

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

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

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

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

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

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

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

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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