
 

 

  



 

 utvecklar en 

unik cancerbehandling 

inom immunonkologi. 

Bolagets cellterapi ilixa-

dencel, som baseras på donerade 

immunceller, är en elegant lösning 

för att mer effektivt aktivera 

patientens immunförsvar mot 

tumörer. Fokus ligger på solida 

cancerformer, och injektion sker 

direkt i tumören. Resultaten hittills 

är lovande vad gäller såväl effekt, i 

form av förbättrad överlevnad, 

som säkerhet, även om studierna 

har varit små. En fas II-studie 

(MERECA) pågår i njurcancer och 

i höst väntas slutliga resultat från 

en tidig studie i levercancer.  

 

inom cancerbehandling är 

efter tidigare motgångar åter på 

frammarsch då dessa metoder kan 

ge viktiga fördelar för patienten 

och har visat tydliga kliniska 

framsteg. De är vanligen dyra att 

framställa men Immunicum har en 

förhållandevis enkel och skalbar 

tillverkningsmetod.  En viktig 

hörnsten i strategin är att kombi-

nera ilixadencel med andra 

cancerbehandlingar. Nyligen pre-

senterades planer på en kombi-

nationsstudie med checkpoint-

hämmare, som spås bli den största 

läkemedelsklassen inom många 

cancersjukdomar framöver. 

 

är en anpassning 

efter det föränderliga landskapet 

inom cancerbehandling och kan 

öka den bedömda målpopu-

lationen för ilixadencel. För att 

sjösätta planerna och även slutföra 

MERECA-studien har styrelsen 

föreslagit en företrädesemission 

(90 procent garanterad) om 223 

miljoner kronor. Kapitalinjektion-

en täcker klinisk utveckling och 

omkostnader till och med 2019. 

Den nya strategin i kombination 

med en låg värdering gör Immuni-

cum till en spännande aktie, om än 

med hög risk. Vi beräknar ett 

riskjusterat värde på 22,5 kronor 

per aktie. Vi rekommenderar att 

Teckna i emissionen.  

 

I 



 

 

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. 

 

 

  



 

 

Immunicum AB (publ) (Immunicum eller bolaget) utvecklar 

cancerbehandlingar mot solida tumörer. Bolaget är verksamt inom 

området immunonkologi, det vill säga behandlingsformer som syftar till 

att förbättra immunförsvarets respons mot cancer. Intresset för 

immunonkologi har skjutit i höjden efter uppmärksammade framsteg i 

forskning och läkemedelsutveckling de senaste åren.  

 

Bolagets längst utvecklade projekt (tidigare benämnt 

INTUVAX®) är en form av cancervaccin där celler från 

. Syftet med behandlingen är att aktivera och 

förstärka patientens immunförsvar mot tumören. Ilixadencel har visat 

 i en tidig klinisk studie och för närvarande 

pågår två kliniska studier i olika cancerindikationer, varav den längst 

gångna är i njurcancerpatienter (fas II). Slutesultat från en nyligen slutförd 

tidig klinisk studie inom levercancer väntas därtill inom kort. 

 

Affärsidén är att avancera läkemedelskandidater genom kliniska fas II-

studier för att sedan licensiera ut rättigheter till ett större läkemedels- eller 

biotechföretag. 

 

En viktig hörnsten i den kliniska strategin är att  de egna 

behandlingarna med dagens  

. Nyligen har bolaget presenterat planer för att studera 

ilixadencel som cancerbehandling i kombination med dagens ledande 

klass av immunterapier, de så kallade checkpointhämmarna.  

 

Sedan start har aktieägarna investerat 273 miljoner i Immunicum. 

Immunicum aviserade i augusti 2017 planer att utöka studier av 

ilixadencel till kombinationer med checkpointhämmare. I samband med 

det angav bolaget ett kapitalbehov på 300 till 400 miljoner kronor för 

kommande tre år. Detta skulle även täcka slutförandet av MERECA-

studien och en fas II-studie i levercancer. Kursreaktionen var tydligt 

negativ, sannolikt beroende på kapitalbehovets storlek i förhållande till 

börsvärdet vid den tidpunkten. I november 2017 föreslog styrelsen en 

företrädesemission på 223 miljoner kronor för att finansiera verksamheten 

till och med 2019, inklusive 

 

• Säkerhetsstudier och dosbestämning för en 

kombinationsbehandling med checkpointhämmare i icke 

småcellig lungcancer, huvud- och halscancer och magcancer 

under 2018 

• En tidig effektstudie under 2019 för ovan nämnda 

kombinationsbehandlingar, varefter bolaget kan avgöra vilken 

eller vilka indikation(er) bolaget ska gå vidare med i en 

uppföljande fas IIb-studie.  

•  

Medlen ska även täcka slutförandet av fas II-studien i njurcancer och fas 

I/II-studien i GIST. Jämfört med tidigare planer har fas II-studien I 

levercancer skjutits upp. Vi bedömer att detta beslut är en följd av att den 

planerade kombinationsstudien med checkpointhämmare även påverkar 

den framtida strategin för levercancerindikationen. Även 

budgetrestriktioner måste givetvis vägas in. 



 

 

Den 25 november 2017 meddelade Immuncium att Nasdaq Stockholms 

bolagskommitté har godkänt Immunicums aktier för notering på 

huvudlistan. Godkännandet är villkorat av att bolaget säkerställer 

tillräckligt rörelsekapital för minst tolv månader framåt. Den aviserade 

företrädesemissionen möjliggör att uppfylla detta villkor. Flytten bör enligt 

vår bedömning öka viljan att investera i Immunicum, då en notering gör 

att aktierna hamnar på radarn hos en bredare bas av institutionella 

investerare.  

 

Nedan redovisar vi den tänkta utvecklingen för Immunicum framöver 

enligt Jarl Securities bedömning. Viktiga värdemätare framöver blir i första 

hand den pågående fas II-studien i njurcancer men även ovan nämnda 

kombination med checkpointhämmare. I närtid ligger fokus på slutresultat 

från levercancerstudien som ska publiceras i en forskningsartikel 

(toplineresultat har redan presenterats).  

 

          

 

Immunicum grundades 2002 som en avknoppning från Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset i Göteborg. Bakgrunden var att bolagets grundare, 

forskare inom det immunologiska området, såg möjligheter att utnyttja 

immunsystemets avstötningsprocesser inom cancerbehandling. Bolaget 

stöptes om 2007/2008 med ny ledning och ett vetenskapligt råd. De 

närmaste åren utvecklades teknologiplattformarna COMBIG och CD70 

och bolaget genomförde en framgångsrik preklinisk utveckling av 

läkemedelskandidaten INTUVAX®. 

 

2012 inleddes den första kliniska studien i njurcancerpatienter och 2013 

listades Immunicum på First North och en klinisk studie i levercancer-

patienter påbörjas. 2015 påbörjades en fas II-studie i njurcancer. Under 

2017 publicerades en forskningsartikel från den första njurcancerstudien 

där lovande resultat vad gäller säkerhet och överlevnad kunde 

presenteras.  

 

Under 2016 genomfördes förändringar i ledningen och bland annat 

tillsattes en ny Vd. En strategisk analys översyn har därefter genomförts 

vilket utmynnat i en målsättning att öka antalet indikationer och 

utvärdera Ilixadencel i ytterligare kombinationsterapier.  

 

Immunförsvaret skyddar normalt kroppen från främmande ämnen och 

mikroorganismer. Det skyddar också mot cancerceller även om 

immunförsvaret har svårare att bekämpa vad som ursprungligen är 

kroppsegna om än skadade och muterade celler.  



 

 

 

Hur bekämpar immunförsvaret cancer? Det kan illustreras med den så 

kallade  som åskådliggörs i figuren nedan. Den består 

av ett antal steg som måste uppfyllas för en effektiv tumöravdödande 

respons från immunförsvaret. I ett första steg handlar det om att döda 

enstaka cancerceller som i dödsprocessen släpper ut ämnen, antigener, 

som är specifika just för dessa celler och som kan kännas igen av immun-

försvaret. Dessa antigener måste sen tas upp av en typ av immunceller, så 

kallade . För att dessa ska mogna krävs samtidiga 

inflammatoriska signaler som stimulerar immunitet, till exempel 

proinflammatoriska cytokiner. De mogna dendritiska cellerna kan därefter 

vandra till lymfkörtlarna och presentera dessa antigen för T-mördarceller. 

Dessa aktiveras att svara på de tumörspecifika antigenen och blir 

cytotoxiska T-lymfocyter (CTL). CTL:erna vandrar via blodet och känner 

med receptorer igen och infiltrerar tumörer som bär på antigenen. 

Cancercellerna dör och nya tumörantigen frisätts varpå cykeln förstärks. 

 

I cancerpatienter fungerar inte denna cykel tillfredsställande vilket kan 

bero på ett flertal faktorer. En möjlig orsak är att tumörantigen inte 

upptäcks alternativt upplevs som kroppsegna av immunförsvaret. T-

cellerna kan även misslyckas att nå fram till tumören. Därtill kan T-

cellernas respons stoppas av den immunhämmande miljön i 

tumörområdet (Chen, S. et al ”Oncology meets Immunology”, Immunity 

39, 2013).  

 
  



 

 

De hittills mest framgångsrika immunterapierna för cancerbehandling, de 

så kallade checkpointhämmarna, har inriktat sig på de senare faserna av 

denna cykel, att montera ned tumörens försvar mot T-celler. Cancervaccin 

eller cancerimmunaktiverare som exempelvis Ilixadencel syftar till att 

verka i den tidiga fasen, att aktivera immunförsvaret och underlätta 

rekryteringen av immunceller. 

 

Cancerbehandlingar baserade på immunonkologi förväntas uppvisa en 

stark tillväxt de närmaste åren. Enligt Global Data (2016) spås 

försäljningen uppgå till 34 miljarder USD 2024 på de sju största 

läkemedelsmarknaderna. Immunonkologibehandlingar kan indelas i flera 

klasser.  

 

Checkpoints är hämmande signalvägar som kroppen normalt använder 

för att reglera immunresponsen. Forskning har visat att cancerceller tar 

över och använder dessa signalvägar för att skydda sig mot 

immunförsvaret. Checkpointhämmare är behandlingar i form av 

antikroppar som blockerar dessa immunhämmande signaler och därmed 

reducerar tumörernas skydd mot attacker från immunförsvaret.  

 

I dagsläget är detta den absolut största klassen inom immunonkologi med 

läkemedel som Ipilimumab (varumärke Yervoy), Nivolumab (Opdivo), 

Pembrolizumab (Keytruda) och Atezolizumab (Tecentriq) i spetsen. 

Tillsammans omsatte dessa behandlingar över sju miljarder USD under 

2016 (inklusive ONO:s försäljning av Opdivo). Global Data spår att 

kategorin kommer att omsätta 24 miljarder USD på de sju största 

läkemedelsmarknaderna 2024.  

 

 

 

Checkpointhämmarna leder utvecklingen inom immunonkologi tack vare 

framsteg i form av dramatiskt förbättrad överlevnad i framför allt 

melanompatienter. I dagsläget är de godkända för sex indikationer. Trots 

framgångarna är det fortfarande en stor andel patienter som inte svarar på 

checkpointhämmare och det finns därför ett behov att komplettera och 

kombinera med andra behandlingar för att förbättra effekten. Per 

december 2016 pågick omkring 700 kombinationsstudier där checkpoint-



 

 

hämmare (PD1 eller PD L1-hämmare som är de ledande verknings-

mekanismerna) ingår. (Cavnar , S. et al,” The immuno-oncology race”, 

Nature Reviews Drug Discovery, vol 16, 2017. I majoriteten av studierna 

kombineras dessa med redan etablerade terapier som målstyrda 

behandlingar, cellgiftsbehandlingar eller strålterapi. 

 

Dessa behandlingar bygger på att skörda T-celler från patienterna, utanför 

kroppen modifiera dessa T-celler genom cell- eller genterapi så att de 

förses förbättrade egenskaper att hitta och attackera cancerceller och 

därefter återinföra immuncellerna i patienten igen. Utvecklingen inom 

området domineras av de omtalade så kallade ”CAR-T”-teknikerna 

(Chimeric Antigen Receptor T-Cell) som visat mycket lovande effekt i 

kliniska studier. Novartis uppnådde exempelvis över 80 procent komplett 

respons i patienter med Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) i kliniska studier.  

 

I slutet av augusti erhöll Novartis FDA-kännande för Kymriah 

(tisagenlecleucel) för behandling av patienter under 25 år med svår eller 

återkommande ALL. Det är utan tvekan en milstolpe inom 

immunonkologi.  

 

Än så länge förefaller behandling av solida tumörer mer utmanande givet 

tuffare fysiska och immunsuppressiva hinder i dessa celler som de 

modifierade T-cellerna måste överkomma. Det verkar även svårare att 

kontrollera oönskade biverkningar i form av attacker på friska celler. 

CAR-T-behandlingarna är mycket dyra (Novartis anger ett pris på 475 000 

USD per behandling) och komplicerade att framställa. De kräver 

dessutom noggrann övervakning av patienterna på grund av risken för 

akuta biverkningar i form av kraftiga immunreaktioner när 

hyperaktiverade T-celler sätts in i patienterna.  

 

Cancervacciner syftar till att aktivera och stärka immunförsvarets respons 

mot cancer i ett tidigt skede genom att på olika sätt introducera 

tumörantigener i kroppen. Vi bedömer att denna grupp ligger närmast till 

hands när det gäller att kategorisera Ilixadencel. Trots att angreppssättet 

är vetenskapligt tilltalande har det visat sig svårt att utveckla terapeutiska 

cancervacciner med bra effekt. Sipuleucel-T (varumärke Provenge) för 

behandling av prostatacancer godkändes redan 2010 i USA. Kliniska 

studier har visat viss förlängd överlevnad men resultaten har varit 

svårtolkade. Svårtolkad effekt i kombination med en dyr och komplicerad 

tillverkningsprocess (så kallad autolog cellterapi där de egna immun-

cellerna behandlas och återinförs) har gjort att försäljningen inte mot-

svarat de initiala förväntningarna. 2015 godkändes Imlygic, ett vaccin 

baserat på ett onkolytiskt virus, för behandling av malignt melanom.  

 

Det finns olika typer av cancervacciner baserat på framställningsmetod. 

De kan vara baserade på celler som tumörceller eller immunceller (som i 

Immunicums fall). De kan bygga på proteiner eller peptider från 

tumörassocierade antigen. Man kan också använda virusvektorer, DNA- 

eller RNA-fragment för att leverera antigen eller förmå kroppen att 

presentera antigen. Det ska tilläggas att det även finns profylaktiska 

vacciner riktade mot virusinfektioner som är viktiga behandlingar för att 

förebygga vissa cancerformer, som exempelvis HPV-vaccin 

(livmoderhalscancer) och Hepatit B-vaccin (levercancer).  



 

 

Några gemensamma kännetecken för terapeutiska cancervacciner är 

(Guo, C et al, ”Therapeutic Cancer Vaccines: Past, Present and Future” 

Adv Cancer Res (2013)): 

 

• : Låg toxicitet och få tecken på autoimmunitet.  

• Patienter som tidigare inte behandlats med  förefaller kunna 

svara bättre på vaccin.   

•  verkar också i många fall skilja sig från det mönster som 

gäller för exempelvis kemoterapi. Cancervacciner som monoterapier 

förefaller paradoxalt kunna leda till längre överlevnad utan att det 

sammanfaller med en tydlig objektiv tumörrespons. Det kan bero på att 

det tar längre tid att etablera en immunförsvarsrespons och talar för att 

cancervaccin fungerar bäst i kombination med andra behandlingar.  

•  i tumörbiopsier kan enligt studier förutse 

överlevnad.  

 

Än så länge har försäljningen av terapeutiska vacciner varit förhållandevis 

blygsam. Försäljningen av Provenge ligger på omkring 300 miljoner USD 

årligen sedan ett antal år tillbaka. Imlygic som godkändes 2015 säljer i 

dagsläget tydligt mindre än så även om Amgen inte särredovisar 

försäljningen av denna behandling.  

 

I dagsläget ligger fokus i högre grad på andra angreppsätt inom immun-

onkologi som checkpointhämmare och T-cellsterapi. Immunicum själva 

pekade i emissionsprospektet 2016 på svagheter hos befintliga cancer-

vacciner, vilket inkluderar otillräcklig immunförsvarsrespons på grund av 

tolerans mot de kroppsegna tumörantigener som ofta används i vacciner, 

utmaningar att hitta effektiv adjuvans/immunförstärkare och svårigheter 

för immunförsvaret att övervinna den immunhämmande miljön i tumören.   

 

Ett problem för cancervaccin har varit att identifiera och leverera lämpliga 

tumörantigen eller förenklat: Vad ska vaccinet bestå av för att få effekt? 

Immunicum hoppas att problemet är en form av gordisk knut och att 

lösningen är att använda . 

 

Immunicum utvecklar huvudsakligen . Begreppet 

vaccin kan vara något missledande i detta fall då till skillnad från vanliga 

profylaktiska vacciner som ges till friska individer i förebyggande syfte ges 

terapeutiska vacciner till redan drabbade patienter för att stärka 

immunförsvarets respons mot cancern. Immunicum använder begreppet 

”cancerimmunaktiverare” för att beskriva sina behandlingar men termen 

cancervaccin används oftare i den medicinska litteraturen.  

 

Utvecklingen av bolagets cancerimmunaktiverare är baserad på två olika 

patenterade teknologier, COMBIG och Ad5PTDf35-adenovirusvektor. 

Vidare har Immunicum utvecklat ett protokoll för expansion av CAR-T-

celler kallat CD70. Det senare är ett verktyg för tillverkare av CAR-T-

terapier men Immunicum bedriver ingen egen utveckling inom området.  

 



 

 

 (” ined Toll-like receptor agonists and nterferon- amma”) är 

en teknik för att aktivera antigenpresenterande immunceller innan de 

injiceras i patient. Detta sker bland annat med hjälp av tillsättning av en 

cocktail av olika vanliga immunfrämjande faktorer och adjuvans. Namnet 

härstammar från ingredienserna i denna cocktail.  

 

Bolagets läkemedelskandidat  bygger på COMBIG. Behandlingen 

består av dendritiska immunceller som skördas från frivilliga friska 

donatorer, behandlas med COMBIG-cocktailen och injiceras i patientens 

cancertumörer.  

 

Syftet med att injicera allogena (främmande) dendritiska celler är att 

använda dem som ett inflammatoriskt adjuvans som rekryterar och 

aktiverar mottagarens egna dendritiska celler. Med hjälp av den ovan 

nämnda immunfrämjande cocktailen förstärks den effekten. Eftersom de 

är främmande så kommer skillnaden i vävnadstyp även att leda till en 

avstötningsprocess som förstärker rekryteringen av patientens egna 

dendritiska celler.  

 

Då Ilixadencel injiceras intratumoralt kommer denna rekrytering av att 

ske inne i tumören där det redan finns höga nivåer av tumörspecifika 

antigener. Detta eftersom adjuvansen (ilixadencel) medför att 

immunförsvaret (i form av icke-specifika NK-mördarceller) attackerar 

tumören vilket frigör antigener som tas upp av patientens egna 

dendritceller. Dessa kan därefter aktivera det specifika immunförsvaret i 

form av en T-cellsrespons styrd mot tumören.  

 

 

 

 var det första projektet inom Immunicum och bygger också på 

COMBIG-plattformen. De viktigaste skillnaderna är att med SUBCUVAX 

laddas dendritcellerna med tumörantigener ex vivo redan innan injektion 

och att administrering sker genom injektion under huden. Syftet är att 

skräddarsy terapeutiska cancervacciner beroende på vilken cancerform 

man vill behandla. Ad5PTDf35-adenovirusvektorn förvärvades 2014 från 

VirEx. Den används vid produktion av SUBCUVAX för att ladda 

dendritceller med tumörspecifika antigener.  



 

 

Immunicum ser även möjligheter att använda teknologin för produktion 

av så kallade onkolytiska virus vilket är en annan teknik inom 

immunonkologi.  

 

 är ett verktyg vid framställning av immunonkologibehandlingar, mer 

specifikt adaptiv T-cellsterapi som exempelvis CAR-T. I dessa tas 

patientens T-celler ut och modifieras för att bekämpa cancer mer effektivt. 

Ett problem är att få T-cellerna att överleva i tillräcklig utsträckning. 

CD70 bygger på att använda dendritceller för att upprätthålla överlevnad 

och har visat sig konkurrenskraftig jämfört med befintliga metoder.  

 

Immunicum har fokuserat utvecklingen på solida tumörer, i första hand 

njurcancer och levercancer. En anledning är att dessa cancerformer är 

tillgängliga för intratumorala injektioner. Det medicinska behovet är stort 

och överlevnaden relativt dålig bland annat då dessa tumörer visat sig 

motståndskraftiga mot cellgiftsbehandlingar. Det är relativt vanligt bland 

läkemedelsbolag att bedriva parallella studier i njurcancer och levercancer 

samtidigt. Nyligen presenterades planer på att genomföra en 

kombinationsstudie med en checkpointhämmare i patienter med huvud- 

och halscancer, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och magcancer.  

 

 

En viktig måltavla för immunonkologi är cancerformer som är mutagena, 

det vill säga uppvisar många mutationer. Teoretiskt ökar det möjligheten 

till immunförsvarsrespons. Grafen ovan visar medianantalet mutationer 

per cancerform och där ligger melanom och lungcancer högst. Även 

huvud- och halscancer och magcancer ligger jämförelsevis högt.  

 

En fas I/II-studie utfördes 2012 till 2013 i tolv patienter med 

metastaserande njurcancer med måttlig till svår prognos. Patienterna fick 

två doser med två veckors intervall. Inga vaccinrelaterade allvarliga 

biverkningar rapporterades. Efter behandling med Ilixadencel avlägsnades 

njuren med primärtumörer kirurgiskt. I fem av tolv fall observerades i 

vävnadsprover en massiv infiltration av T-celler i tumören vilket indikerar 

tumörspecifik aktivering av immunförsvaret.  

 
  



 

 

Studien visade mycket lovande överlevnadsdata. I maj 2017 kunde 

konstateras en medianöverlevnad på 48 månader från start av behandling 

och fem patienter var fortfarande vid liv. Det kan jämföras med en 

medianöverlevnad på omkring 15 månader för en motsvarande 

patientgrupp som får sunitinib. Ingen objektiv tumörrespons kunde 

observeras. I patienter som därefter behandlades med standard-

behandlingen mot njurcancer sunitinib visade dock tre av fyra partiell 

tumörrespons. Det kan tyda på en synergistisk effekt mellan Ilixadencel 

och sunitinib. I en av patienterna försvann metastaser i hjärna och lever 

helt och hållet. Då studien var liten och endast en arm av patienter ingick 

är det dock svårt att dra långtgående slutsatser kring effekt.  

 

 

 

Den paradoxala effekten av förlängd överlevnad trots begränsad objektivt 

mätbar tumörrespons är i linje med vad som observerats i tidigare studier 

av andra cancervacciner. Det understryker att kombinationsterapier 

sannolikt är den mest framkomliga vägen.  

 

En fas II studie i njurcancer (med arbetsnamnet ) startade i maj 

2015 med mål att rapportera toplineresultat 3 kv. 2019. Designen är en 

randomiserad öppen multicenterstudie och planeras inkludera 90 

patienter. Det är en kombinationsstudie med sunitinib där två tredjedelar 

får båda behandlingarna medan en tredjedel utgör kontrollgrupp som 

enbart får sunitinib.  

 

Rekryteringen till studien gick inledningsvis ganska trögt. På senare tid 

har takten ökat och per den 17 november meddelade bolaget att 80 

patienter rekryterats. Målet är att studien ska vara färdigrekryterad under 

2017 och det ser ut att vara en rimlig bedömning. Studien genomförs på 

28 center i Europa och USA.  

 

Att även amerikanska kliniker ingår i studien är viktigt då USA är 

världens största läkemedelsmarknad. Samtidigt har den processen tagit tid 



 

 

då den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA krävt en IND-ansökan 

och då det finns federala restriktioner kring att använda europeiska 

donatorer.  

 

I januari 2016 hade tolv patienter behandlats och histologiska prover 

indikerade högre tumörspecifik aktivering av immunrespons hos de 

patienter som fått behandling med Ilixadencel jämfört med 

kontrollgruppen. I februari 2017 uppgavs att 43 patienter hade rekryterats 

och att nivåerna för infiltration av T-celler i tumörer låg i linje med vad 

som setts tidigare.  

 

I oktober 2013 inledes en fas I/II-studie med Ilixadencel i patienter med 

primär levercancer. Den utgörs av tolv patienter som inte längre svarar på 

behandling och sex som får förstahandsbehandling.   

 

Nyligen rapporterades toplineresultat från studien. Säkerhetsdata 

indikerar att behandlingen överlag tolererats väl. Ett fall av misstänkt 

sepsis rapporterades i en patient som fick kombinationsterapin. Det kan 

vara relaterat till sorafenib då behandlingsrelaterade biverkningar är 

vanliga för denna standardbehandling. Hos nästan 70 procent av 

utvärderbara patienter påvisades en ökning i tumörspecifika T-celler. Det 

är en stark indikation på immunrespons och ger stöd åt ilixadencels 

verkningsmekanism. Överlevnaden varierade mellan 1,6 och 21,4 

månader och tre patienter var fortfarande vid liv.  

 

Den slutliga analysen kommer att publiceras i en forskningsartikel. Mer 

data om gruppen som fick första linjens kombinationsbehandling kommer 

att bli en mycket intressant pusselbit. Detta mot bakgrund av de 

observationer om synergistisk effekt med andra behandlingar som gjordes 

i den första kliniska njurcancerstudien. Immunicum har kommunicerat att 

bolaget avser att gå vidare med en fas II-studie vilket är en positiv signal.  

 

Under 2016 inleddes en fas I/II-studie i samarbetet med Karolinska 

Institutet där Ilixadencel användes som behandling av patienter med 

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en ovanlig cancer som uppstår 

i magtarmkanalens stödjande vävnad. Målsättningen är att rekrytera tolv 

patienter som inte längre svarar på standardbehandling och genomföra en 

studie över en kombinationsbehandling med Sunitinib eller Stivarga vilka 

är så kallade tyrosinkinashämmare.   

 

SUBCUVAX® har utvärderats i prekliniska studier in vitro och i 

djurmodeller för bröstcancer med lovande resultat vad avser begränsande 

effekt på tumörtillväxt. För närvarande görs prekliniska studier i sam-

arbete med Uppsala Universitet där man undersöker möjligheterna att 

använda bolagets adenovirusvektor för att leverera tumörantigener till 

SUBCUVAX®-vaccinet.  

 
  



 

 

SUBCUVAX® är en intuitivt tilltalande och spännande metod. 

Angreppsättet skiljer sig från Ilixadencel då även främmande tumör-

antigen används vilket kan förstärka vaccinets effekt. Nackdelen är att 

SUBCUVAX®-vaccinet är mer komplicerat att framställa då det 

förutsätter att lämpliga tumörantigen kan identifieras, produceras och 

levereras in i de dendritiska cellerna.  

 

Grundpatentet för COMBIG-plattformen har relativt kort återstående 

löptid, till 2023. Det finns dock patentet rörande förbättrad komposition 

av COMBIG som löper till 2031. Det för SUBCUVAX® relevanta 

patentet rörande adenovirusvektorn Ad5PTDf35 räcker till 2033. 

Sammantaget har vi emellertid svårt att bedöma styrkan i patentskyddet 

för COMBIG efter 2023.  

 

Vid sidan av patent har biologiska behandlingar generellt och cellterapier 

specifikt ett gott indirekt marknadsskydd då de är komplicerade att 

framställa och därför svåra att replikera. Ilixadencel är som vi diskuterat 

ovan jämförelsevis enkelt att framställa vilket är en stor fördel ur flera 

perspektiv men kan också möjligen innebära en lägre inträdesbarriär 

jämfört med andra cellterapier.  

 

Andra mekanismer för marknadsskydd, som exempelvis 

särläkemedelsstatus, kan potentiellt förlänga skyddet bortom patentens 

löptid.  
 

Som vi pekat på ovan är framställningen av många immunterapier 

komplicerad och dyr. Det gäller i synnerhet autologa cellterapier, det vill 

säga där patientens egna immunceller tas ut, behandlas och återinförs i 

cancerpatienten. Exemplet Provenge visar på svårigheten att nå 

skalfördelar med autologa cellterapier och tillverkaren Dendreon hade 

problem att nå en bruttomarginal över 50 procent. Det antyder en 

tillverkningskostnad på cirka 50 000 USD per behandling.   

 

COMBIG bygger på donation av allogena dendritiska celler från friska 

frivilliga och kan liknas vid bloddonation. Varje donation ger upp till 100 

doser vilket räcker för behandling av ett 50-tal patienter. Det ger möjlighet 

till skalbar produktion. En viktig fördel är även att det inte behövs någon 

antigenproduktion. Immunicum själva uppger att tillverkningskostnaden 

bedöms ligga på en bråkdel av motsvarande kostnad för Provenge.  

 

Materialet för de kliniska studierna har producerats av 

kontraktstillverkaren Eufets i Tyskland och uppfyller Good Manufacturing 

Practise. Ilixadencel fryses ned efter tillverkning och har en hållbarhet på 

upp till 24 månader vilket möjliggör lagring exempelvis på sjukhus. Innan 

injektion tinas produkten till kroppstemperatur. Den långa hållbarheten är 

ett trumfkort jämfört med autologa cellterapier som i vissa fall produceras 

”just in time”.  

 
  



 

 

Parallellt med den fortsatta kliniska utvecklingen avser bolaget att etablera 

CMC-tillverkning (”Chemistry, Manufacturing and Controls”) vilket är ett 

krav inför registreringsgrundande kliniska prövningar i fas III. Så vitt vi 

förstår är det mest troligt att Immuncium anlitar en kontraktstillverkare 

även för denna del. Att bygga upp egen tillverkning skulle innebära en 

större investering.  

 

Under förutsättning att säkerhet och effekt kan bibehållas genom samtliga 

tillverkningssteg förefaller Immunicums produktionslösning lovande vilket 

är en viktig pusselbit inför förhandlingar med större samarbetspartners.  

 

Njurcancer är relativt svårupptäckt. I en tredjedel av fallen är sjukdomen 

redan metastaserande vid diagnos (www.cancer.org) och var tredje som 

opereras får återfall. Antal nya fall uppgår till 64 000 årligen i USA och 

njurcancer svarar för fem procent av alla cancerfall hos män (lägre andel 

hos kvinnor). Vid lokal sjukdom är kirurgi (helt eller delvis borttagande av 

njuren) förstahandsbehandling. Metastaserande cancer behandlas med 

läkemedel.  

 

Utsikterna för njurcancerpatienter har förbättrats de senaste femton åren. 

Detta beror dels på att sjukvården blivit bättre på att tidigt upptäcka 

sjukdomen då bilddiagnostik vid undersökning av mag- och 

tarmåkommor blivit vanligare och tekniken mer sofistikerad. Dels beror 

det på att läkemedelsbehandlingar blivit mer effektiva vilket medfört att 

överlevnaden även vid metastaserande njurcancer har förlängts.  

 

 

 

Marknaden för läkemedelsbehandling av njurcancer ligger klart över två 

miljarder dollar. Eftersom njurcancer behandlas med läkemedel som även 

används för andra indikationer (exempelvis Avastin och Nexavar men 

även Opdivo) försvårar det i viss mån marknadsuppskattningen. Den 

ledande behandlingen är  (marknadsförd av Pfizer under 

varumärket Sutent) som omsatte cirka 1,1 miljarder USD under 2016. 

Sunitinib är en så kallad tyrosinkinashämmare (TK-hämmare) som 

hämmar aktiviteten hos vissa proteiner som är verksamma vid cancerns 

tillväxt och spridning och motverkar exempelvis att tumören bildar egna 

blodkärl. Eftersom tumörer i njuren karaktäriseras av en mutation 



 

 

(inaktivering av den så kallade VHL-genen) som driver fram 

blodkärlstillväxt har hämmande av denna blodkärlstillväxt varit en 

naturlig strategi för behandling. Just tyrosinkinashämmare är den 

värdemässigt dominerande klassen för behandling vid metastaserande 

njurcancer.  

 

 (Cabometyx) är en ny typ av TK-hämmare som blockerar fler 

receptorer och som under 2016 godkändes som en andra linjens 

behandling för patienter som inte svarat på tidigare behandling med TK-

hämmare. Exelixis som utvecklar Cabozantinib har ansökt om godkän-

nande att användas även som första linjens behandling baserat på bättre 

kliniska resultat jämfört med sunitinib vad gäller respons- och överlev-

nadsdata i en fas II-studie. Behandlingen ska även utvärderas i 

kombination med checkpointhämmare i en kommande fas III-studie.  

 

Immunonkologi spås komma att förändra spelplanen. 2015 godkändes 

Opdivo som första checkpointhämmare i njurcancer, för andra linjens 

behandling av metastaserande njurcancer. För närvarande pågår en fas 

III-studie med en kombinationsbehandling av Opdivo och Yervoy som 

första linjens behandling vid metastaserande njurcancer i jämförelse med 

sunitinib. Toplineresultat från studien släpptes nyligen och visade på 

förbättrad objektiv tumörrespons (41,6 procent jämfört med 26,5 procent 

för sunitinib) men målet om signifikant förbättrad progressionsfri 

överlevnad uppnåddes inte. Resultaten får ses som en besvikelse och i 

dagsläget tycks cabozantinib ha ett visst försprång gentemot 

checkpointhämmarna.  

 

Immunicum är inte det enda cancervaccinbolaget som haft njurcancer i 

sikte. Nyligen misslyckades ett cancervaccin kallat Rocapuldencel-T 

(utvecklat av ) i kliniska prövningar i fas III. Det är en 

individualiserad terapi som bygger på att behandla patientens egna 

dendritceller utanför kroppen med tumörantigen hämtade genom 

tumörbiopsier från patienten. Vi ser det som positivt för Immunicum att 

en potentiell konkurrent inom området faller bort. Samtidigt kan det 

möjligen vara illavarslande att ännu ett cancervaccin misslyckats även om 

angreppsättet var annorlunda. Upplägget i fas III-studien med 

Rocapuldencel-T påminner starkt om Immunicums pågående MERECA-

studie där en kombinationsbehandling med sunitinib jämfördes med en 

kontrollarm med enbart sunitinibbehandlade.  

 

Det som talar för att Ilixadencel ska vara mer framgångsrikt är framför allt 

 jämfört med Rocapuldencel-T i motsvarande 

utvecklingsfas, även om studieunderlaget än så länge är litet.   

 

 och milda biverkningar är också en fördel, till exempel i 

jämförelse med checkpointhämmare. De senare är samtidigt tydliga 

möjliga konkurrenter bland annat då de tycks kunna uppvisa bättre 

synbar tumörrespons jämfört med befintliga behandlingar. Ett huvudbry 

med PD1/PD L1-checkpointhämmare som Opdivo är att studier indikerar 

att de visar betydligt större effekt i tumörer med ett högt uttryck av PD 

L1-molekylen. Det kan skapa problem i pågående kliniska studier, även 

om Opdivo klarade nålsögat vad gäller andra linjens behandling i 



 

 

njurcancer. Att Ilixadencel ges  är en hörnsten i verknings-

mekanismen men medför samtidigt krångligare administration. Detta 

eftersom det ställer högre krav på specialistbehandling vilket kan begränsa 

användningen i viss mån. I fallet njurcancer är detta troligen inget större 

hinder då kirurgiskt ingrepp är vanliga behandling.  

 

Enligt Roche får omkring 30 000 patienter i USA och topp 5 EU-

marknader första linjens läkemedelsbehandling för njurcancer. I vårt 

basscenario räknar vi med en toppförsäljning på omkring  

för Ilixadencel i njurcancer. Detta baserat på en prissättning på upp till 69 

000 dollar per behandling (drygt 100 000 USD USA och hälften i övriga 

världen) och en marknadsandel på 12,5 procent. Vår uppskattning är 

osäker i dagsläget då konkurrentlandskapet på njurcancermarknaden är 

föränderligt. Den nya generationen TK-hämmare, som Cabozantinib ser ut 

att ligga i “pole position” och Immunicum bör därför på sikt undersöka 

möjligheten att kombinera med denna klass. Kombinationsterapier med 

checkpointhämmare kan ge ytterligare möjligheter, men som vi diskuterat 

ovan har klassen ännu inte fått något starkt fotfäste som 

njurcancerbehandling.  

 

Levercancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna globalt, även om 

förekomsten är lägre i Västvärlden. Betydande riskfaktorer är kronisk 

Hepatit B- eller Hepatit C-infektion. I USA uppskattas antalet nya fall till 

omkring 40 000 per år. Primär levercancer (HCC) svarar för majoriteten 

av alla levercancerfall (cirka 85 procent). Förstahandsbehandling är 

kirurgi eller levertransplantation vilket ger goda resultat men dessvärre ger 

levercancer få tidiga symptom och upptäcks därför oftast i ett sent stadium 

när kirurgiska ingrepp inte är möjliga. Det gör levercancer till en av de 

dödligaste cancerformerna.  

 

Det enda godkända läkemedlet mot levercancer, Nexavar, (generiskt 

namn Sorafenib), sålde för 830 miljoner EUR under 2016. Det är dock 

även indikerat mot njurcancer. En ny första linjens behandling, 

Lenvatinib, befinner sig för närvarande i godkännandefas. Det finns flera 

orsaker till bristen på effektiva läkemedel. För det första varierar orsaker 

och genetiska mutationer mer än i andra cancerformer vilket gör det svårt 

att hitta ett lämpligt mål för målstyrda behandlingar. Leverceller är också i 

sig motståndskraftiga mot olika typer av läkemedel och cellgifts-

behandlingar. Slutligen är patienterna som studeras i kliniska studier ofta 

mycket sjuka med tydlig organsvikt vilket ytterligare försvårar att 

åstadkomma förbättringar (Scullederi, M., ”Try and try again”, Nature 

Outlook, (2014)). Det finns andra immunterapier i utveckling för 

behandling av levercancer. Bristol-Myers har lämnat in ansökan om 

godkännande av Opdivo för andra linjens behandling baserat på 

resultaten i studien Checkmate 040. Ett cancervaccin, Pexa-Vec, 

utvärderas i fas III-studier och består av ett modifierat virus som injiceras i 

tumören.  

 

Även om marknaden idag är liten ur kommersiell synvinkel så finns det en 

god potential för en mer effektiv behandling än dagens läkemedels-

behandlingar givet ett stort medicinskt behov. Strategiskt och 

kommersiellt är det av stor betydelse att bli godkänd för första linjens 

läkemededelsbehandling.  

 



 

 

Inoperabel levercancer (ungefär två tredjedelar av fallen) behandlas 

antingen med kemoembolisering (en typ av lokal cellgiftsbehandling) eller 

målstyrd läkemedelsbehandling (vid metastaserad cancer) (Llovet, J., et al, 

“Hepatocellular carcinoma” Nature Reviews Disease Primers, vol 2, 

2016). 

 

Vi bedömer att den senare gruppen utgör den större delen, baserat på 

uppgifter om försäljning och prissättning av sorafenib. Vi antar en 

målpopulation om 50 000 patienter. Om vi räknar med att ilixadencel kan 

nå en penetration på en tredjedel skulle det motsvara en toppförsäljning 

på 1,2 miljarder USD, baserat på samma prisantagande som i njurcancer. 

Om ilixadencel enbart blir godkänd som andra linjens behandling 

bedömer vi en lägre toppförsäljning på 300 miljoner USD.  

 

Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är en sällsynt cancerform som 

uppstår i magtarmkanalen i mjuk bindvävnad (stromaceller). Incidensen 

(antalet nya fall årligen) ligger på tio till 15 fall per en miljon invånare. 

Den primära behandlingen är kirurgi (ungefär hälften av fallen). GIST har 

tidigare ansetts som svårbehandlad i de fall operation inte varit möjlig 

eftersom tumörerna är motståndskraftiga mot cellgiftsbehandling. Numera 

används tyrosinkinashämmare som Glivec och Sunitinib med generellt 

goda resultat.  

 

Eftersom det i majoriteten av fallen finns bra behandlingar, där Glivec är 

förstahandsval, finns behovet främst i fall med långt avancerad sjukdom. 

Det finns förhoppningar om att kunna visa en synergistisk effekt med 

sunitinib i likhet med de tidiga observationer som gjorts i 

njurcancerstudien. Immunicum själva refererar till bedömningar om en 

läkemedelsmarknad på 1,1 miljarder USD totalt för GIST. Det i 

kombination med att det medicinska behovet förefaller mindre jämfört 

med exempelvis levercancer talar för att GIST ur kommersiell synvinkel 

utgör en mindre kompletterande indikation för Immunicums del.  

 

Efter den strategiska översynen har Immunicum aviserat planer att inleda 

en fas I-studie för en kombinationsterapi med Ilixadencel och en 

checkpointhämmare med en korg av olika cancerindikationer. Vilken 

checkpointhämmare har ännu inte avslöjats men givet de indikationer 

som nämns – huvud- och halscancer, icke småcellig lungcancer (NSCLC) 

och magcancer – ligger nivolumab eller pembrolizumab närmast till 

hands. Pembrolizumab är godkänt för såväl huvud- och halscancer och 

NSCLC och är i godkännandeprocess hos FDA för andra linjens 

behandling av magcancer.  

 

Det viktigaste syftet är att  för en kombinationsterapi. En 

viktig poäng är att säkerhetsobservationerna även kan användas för andra 

indikationer, exempelvis njurcancer som ju är den mest framskjutna 

indikationen i dagsläget. Det kan ge Immunicum (eller en framtida 

partner) flexibilitet att välja att gå vidare i en fas III studie med Ilixadencel 

med antingen sunitinib eller en checkpointhämmare eller en kombination.  

 

Därtill ges naturligtvis möjlighet att undersöka . 

Immunicums hypotes är att det finns en synergistisk effekt i att behandla 

patienter med både immunaktiverare och checkpointhämmare. 



 

 

Immunicum är inte ensamma om den synen, en sökning efter 

kombinationer med pembrolizumab eller nivolumab och vacciner ger 77 

träffar på studier i Clinical Trials-databasen.  

 

 

 

Några uppmärksammade kombinationer är Prostvac i kombination med 

Ipilimumab eller Nivolumab (i prostata respektive NSCLC)) och Imlygic 

med checkpointhämmare i melanom. I det senare fallet finns tidiga 

resultat som indikerar att en kombination ger tydligt bättre tumörrespons 

än varje behandling för sig, vilket så klart är lovande för området 

immunaktiverare, så även för ilixadencel (Branca (2016)).  

 

Helt nyligen släppte Immuncium preliminära resultat från en preklinisk 

”proof of principle”-studie avseende en kombinationsterapi med 

ilixadencel och checkpointhämmare (anti-PD-L1). I en musmodell för 

solida cancertumörer var överlevnaden 30 procent efter 28 dagar för 

kombinationsterapin jämför med noll procent för behandling med enbart 

checkpointhämmare. Även om det rör sig om tidiga resultat ger det en 

intressant pusselbit inför kommande studier i människa.  

 

Slutligen ger studien möjlighet att undersöka Ilixadencel i 

. Sammantaget blir vad som tidigare var tre spår för den kliniska 

utvecklingen av Ilixadencel nu sex till åtta möjliga spår.  

 

 är en av de vanligaste cancerformerna med uppåt 222 000 nya 

insjuknade i USA årligen varav 85 % är så kallad icke småcellig 

lungcancer (NSCLC). Det är en svår sjukdom inte minst eftersom cancern 

ofta redan har metastaserat till andra delar av kroppen när diagnos ställs 

(omkring 60 procent av alla fall enligt den officiella amerikanska 

databasen SEER). NSCLC är i absoluta tal den dödligaste formen av 

cancer. Lungcancer metastaserar ofta till skelettet, hjärnan och levern 

vilket försämrar utsikterna för patienten.  

 

Den globala marknaden för NSCLC-läkemedel förväntas enligt flera 

bedömare växa snabbt de kommande åren, även om estimaten spretar 

ganska kraftigt. Enligt Decision Resources väntas marknaden uppgå till 

14,2 miljarder dollar år 2024 (estimat per april 2016) jämfört med 



 

 

omkring sju miljarder USD 2015. Checkpointhämmarna väntas vara den 

främsta drivkraften. Bakslag i kliniska studier för AstraZeneca och Bristol 

Myers på området kan dock komma att dämpa förhoppningarna 

framöver.  

 

 

Ilixadencel administreras med injektion i tumör och det talar för att 

lungcancerpatienter med metastaser i andra åtkomliga organ skulle vara 

den mest lämpliga patientgruppen att behandla. Omkring en fjärdedel av 

avancerade fall uppvisar metastaser i levern (Riihimäki M.et al. 

”Metastatic sites and survival in Lung Cancer”, Lung Cancer 86 (2014)). 

En kombinationsterapi med en checkpointhämmare förutsätter därtill ett 

högt uttryck av PD-L1 (cirka 30 procent av patienterna) åtminstone för en 

behandling i första linjen. Det är emellertid rimligt att anta en något högre 

penetration för checkpointhämmarna framöver, i linje med 

marknadsuppskattningen ovan. Detta eftersom checkpointhämmare i 

vissa fall är indikerat även för lägre uttryck av PD-L1. Med hänsyn till den 

höga prissättningen bedömer vi att det motsvarar ungefär 40 procent 

penetration. Exkluderat patienter med så kallade ALK eller EFGR-

mutationer, som behandlas med andra läkemedel som TK-hämmare, 

hamnar vi på en målpopulation på omkring 15 000 i EU, USA och Japan.  

 

 är relativt ovanligt i västvärlden (antal nya fall årligen uppskattas 

till omkring 28 000 i USA) men vanligare i Asien. Kirurgi är en vanlig 

behandling vid tidig diagnos men i 35 procent av fallen har cancern 

metastaserat vid upptäckt. Magcancer är en heterogen sjukdom och 

uttrycket av PD-L1 varierar mellan olika tumörtyper. Om vi antar att 30 

till 40 procent av tumörerna PD-L1-uttryck (Liu, X., et al, “Antagonizing 

programmed death-1 and programmed death ligand-1 as a therapeutic 

approach for gastric cancer “ Therapeutic Advances in Gastroenterology, 

vol 9, 2016) utmynnar det i en målpopulation på 20 000 i EU, USA, och 

Japan för en kombinationsbehandling.   

 

Omkring 50 000 nya fall av  upptäcks årligen i USA. 

Femårsöverlevnaden är relativt god i Västvärlden (84 procent i USA). 

Kirurgi och strålterapi är vanliga behandlingsmetoder. I 20 procent av 

fallen är sjukdomen metastaserad vid upptäckt vilket försvårar 

behandling. Checkpointhämmarna Pembrolizumab och Opdivo är 

godkända som andra linjens behandling i metastaserad cancer efter 

platinumbaserad cellgiftsbehandling. Marknaden uppskattas till 500 

miljoner USD i G7-länderna men väntas tredubblas de närmaste fem åren 



 

 

återigen drivet av checkpointhämmare som har en bredare indikation i 

detta sjukdomsområde än för exempelvis lungcancer. Möjligheten att ta 

rygg på dessa gör området intressant för Immunicum och vi bedömer att 

målpopulationens storlek är likartad den för lungcancer.  

 

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 Immunicum 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) (2014). 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. 

 

Immunicums strategi är att licensiera ut läkemedelskandidater efter 

genomförda fas II-studier. Vanligtvis är det en viktig vattendelare då det är 

den tidpunkt då effekt (”proof of concept”) i människa kan påvisas. Inom 

immunonkologiområdet i stort har aktiviteten varit hög och faktum är att 

immunonkologi dominerar vad gäller de största licensaffärerna inom 

cancerområdet som helhet. AstraZeneca, Bristol-Myers och Sanofi har 

genomfört iögonfallande inlicensieringar omfattande potentiella förskotts- 

och milstolpesbetalningar på upp till 1,7 miljarder USD. På den svenska 

marknaden kan nämnas affären mellan Alligator Bioscience och Janssen 

(totalt värde upp till 695 miljoner USD) 2015 och Bristol Myers köp av 

svenska Cormorant (totalt värde upp till 520 miljoner USD) 2016.  

 

Nedan listar vi några relevanta affärer inom området cancervaccin och 

immunaktiverare som genomförts under 2014 till 2017. Det bör noteras 

att flertalet affärer rör mer än en indikation.  
  



 

 

 

Vi har värderat Ilixadencel i tre ben. Vi ser det högsta värdet i den längst 

utvecklade indikationen, . Den historiska sannolikheten att nå 

marknaden för fas II-projekt inom njurcancer ligger på drygt 20 procent 

(Hay (2014)). Vi har antagit en något högre sannolikhet bland annat då 

en kombinationsterapi med en checkpointhämmare utgör en extra 

möjlighet vid sidan av en kombination med dagens standardbehandling 

sunitinib. Vi har räknat med att en utlicensiering kan ske efter fas II och 

att behandlingen kan nå marknaden 2023.  

 

Inom  ser vi en liknande försäljningspotential då konkurrensen 

inte är lika stor (dock får en lägre andel läkemedelsbehandling). Det svåra 

behandlingsområdet talar samtidigt för en låg sannolikhet att nå 

marknaden. Bolaget har kommunicerat att man avser att gå vidare med en 

fas II-studie. Den historiska sannolikheten att nå marknaden för fas II-

projekt inom levercancer ligger på nio procent (Hay (2014)). I likhet med 

för njurcancer ovan antar vi en utlicensiering sker efter fas II. Vi 

kalkylerar med att behandlingen når marknad 2024.  

 

Vad gäller  är en bedömning mer osäker. Baserat på 

målpopulationerna vi har identifierat ovan inom NSCLC, magcancer och 

huvud- och halscancer ser vi 200 till 400 miljoner USD per indikation 

som rimliga antaganden om toppförsäljning. Eftersom fas I-studien 

förväntas inkludera patienter från samtliga tre indikationer borde det öka 

sannolikheten till framgång i kliniska utveckling. En biologisk 

läkemedelskandidat inom onkologi generellt har omkring sju procents 

sannolikhet att nå marknaden (enligt BIO 2014) vi antar 20 procent i 

detta fall.  

 

Vi har antagit ett värde på licensaffärer om totalt en miljard USD för 

ilixandel avseende alla befintliga indikationer. Det vore i så fall i linje med 

genomsnittet av vad vi bedömer vara de mest relevanta exemplen på 

affärer ovan (IFM, Rigontec and Merck Kga).   
 

 



 

 

SUBCUVAX®-projektet befinner sig i preklinisk forskningsfas i 

kombination med adenovirusvektorn. Det är fortfarande okänt vilket 

tumörantigen som kan bli lämpligt att använda och därmed vilken eller 

vilka indikationer som kan bli relevanta på sikt. Det gör en bedömning 

osäker i dagsläget. Vår uppfattning är att projektet är mycket intressant 

men det finns större utmaningar i utvecklingen jämfört med Ilixadencel. 

Teoretiskt ser vi andra och möjligen större användningsområden än för 

Ilixadencel bland annat då injektionen sker subkutant. Vi bedömer att det 

finns stor potential och antar en möjlig toppförsäljning på 1,3 miljarder 

USD. Detta baserad på medianen av de 20 bäst säljande 

cancerläkemedlen globalt (2012). I gengäld antar vi en låg chans till 

lansering på grund av tidig utvecklingsfas.  

 

I tabellen nedan summerar vi vår värdering:  

 

  

 

Vi har antagit en toppförsäljning för varje indikation baserat på 

diskussionerna i tidigare avsnitt. Vi har vidare antagit ett totalt värde av 

licensaffärer på en miljard USD (se ovan). Detta är fördelat på respektive 

indikation för att återspegla försäljningspotentialen inom det aktuella 

området.  

 

Sammantaget beräknar vi ett riskjusterat projektvärde på omkring en 

miljard USD. Styrelsen har föreslagit en företrädesemission på 223 

miljoner kronor (27,8 miljoner aktier till emissionskurs om 8 kronor per 

aktie). Justerat för detta så hamnar värdet på 22,5 kronor per aktie.  

 
  



 

 

Vi ser goda möjligheter att höja motiverat forskningsvärde framöver. En 

framgångsrik finansiering i kombination med en uppflyttning till Nasdaqs 

huvudlista, kan göra det befogat att . Andra förväntade 

värdedrivare att se fram emot inom kort är  från fas I/II-

studien i levercancer och möjlig 

 Vi har ännu inte inkluderat CD70-projektet i vår 

värdering då vi räknar med att övriga områden prioriteras högre men det 

kan addera ytterligare värde i framtiden. Om Immunicum inte lyckas resa 

kapital i önskad utsträckning kan det minska antalet affärsmöjligheter och 

bedömd chans till framgång i den vidare kliniska utvecklingen och 

därmed sänka motiverat värde.  

 

Vi bedömer att Immunicums värderas lägre än andra noterade 

bioteknikbolag på nordiska börser sett till forskningsvärdet (se nedan). En 

värdering i linje med andra fas II-bolag skulle motsvara ett börsvärde på 

1,2 miljoner kronor eller 23 kronor per aktie efter utspädning. 

Immunicums värdering har sannolikt pressats av det aviserade 

finansieringsbehovet. Urvalet är begränsat och det minskar relevansen i 

analysen.  

 

 

 

De största ägarna har funnits med i ägarskaran under längre tid. Den 

största institutionella ägaren är Robur fonder.  

 

Det är osäkert i vilken utsträckning de största ägarna kan delta i 

kommande finansiering. En notering på huvudlistan skulle möjliggöra en 

gynnsam spridning av ägandet på fler institutionella händer.  
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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. 
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