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Fokus på start 

av ny studie    

 

Med stärkt kassa har Immunicum fortsatt den kliniska utveck-

lingen och den viktiga njurcancerstudien är fullrekryterad. Ned-

räkning pågår för start av studie där ilixadencel ska kombineras 

och jämföras med ledande immunonkologiska terapier.  

Efter att ha rest 168 miljoner kronor efter kostnader i 

vinterns företrädesemission och därefter tagit klivet 

in på börsens huvudlista kan Immunicum bocka av 

två viktiga strategiska punkter på ”att-göra”-listan för 

att stärka bolagets finanser och profil mot potentiella 

investerare. Kassaförstärkningen möjliggör också ett 

högt tempo i den kliniska utvecklingen. I januari meddelades att fas II-studien för 

njurcancerbehandling (MERECA) är färdigrekryterad, vilket var i linje med 

bolagets tidigare kommunicerade plan. Immunicums plan är att kunna slutföra 

och rapportera resultat från MERECA under tredje kvartalet 2019. Utfallet lär få 

stor betydelse för utsikterna för bolagets huvudprojekt ilixadencel, då behand-

lingen för första gången direkt jämförs med dagens standardbehandling sunitinib.  

Kursutvecklingen sedan emission har varit medioker och trots en viss åter-

hämtning under den senaste tiden handlas aktien fortfarande under emissions-

kurs. Troliga förklaringar är att garanter fick ta större delen av emissionen och en 

relativ stiltje i nyhetsflödet i kombination med en ganska svag och svängig 

utveckling för sektorn som helhet. Under 2018 ligger stort fokus på att starta en 

inledande flerindikationsstudie i cancersjukdomar med en kombinations-

behandling av ilixadencel och den ledande katergorin av immunonkologiska 

terapier, de så kallade checkpointhämmarna. Det talar för ett ökat och potentiellt 

kursstödjande nyhetsflöde under andra halvåret 2018.  

Vi bedömer att Immunicum är en aktie med en betydande potential men också 

hög risk. 2019 blir antagligen en vattendelare i detta avseende då såväl resultat 

från MERECA som flerindikationsstudien väntas presenteras. Då vinterns 

emission inte blev fulltecknad finns ett troligt finansieringsbehov under 2019.    

Utfall och prognoser, basscenario 

              

MSEK   2015/2016 2016 2017 2018P 2019P 

Nettoomsättning 0,0 0,0 0 0 0 

Rörelseresultat -44 -61 -81 -114 -112 

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

Nettokassa   129,0 113 129 83 -29 

Källa: Immunicum och Jarl Securities 

6,7 kr
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Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Immunicum AB 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC SMALL CAP 

Vd: Carlos de Sousa 

Styrelseordförande: Michael Oredsson 

Marknadsvärde: 342 MSEK 

Senast: 6,72 SEK 

Kort om 

Immunicum: 

Immunicum AB utvecklar cancer-

behandlingar mot solida tumörer. Bolagets 

längst utvecklade projekt ilixadencel (tidigare 

benämnt INTUVAX®) utgörs av celler från 

främmande individers immunsystem som 

injiceras i tumören. Syftet med behandlingen 

är att aktivera och förstärka patientens 

immunförsvar mot tumören. För närvarande 

pågår två kliniska studier i olika 

cancerindikationer, varav den längst gångna 

är i njurcancerpatienter (fas II). 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

ilixadencel har ett potentiellt stort 

användningsområde som del i 

kombinationsbehandlingar inom flera 

cancersjukdomar. 

 

ilixadencel har visat lovande säkerhets- och 

effektresultat i tidiga kliniska studier. 

 

Ilixadencel är en behandling baserad på 

cellterapi vilket ger säkerhetsfördelar. 

Tillverkningen bygger på donerade 

immunceller vilket talar för att skalfördelar 

kan uppnås.  

 

Risker och 

svagheter: 

Immunicum utvecklar behandlingar inom 

utmanande sjukdomsområden. 

Konkurrensen inom flera områden är 

betydande.  

 

ilixadencel kräver injicering i tumören. 

 

Den kliniska utvecklingen kan drabbas av 

förseningar om patientrekrytering inte kan 

genomföras i önskad takt.  

 

  

Värdering: Bear 

4,5 kr 

Bas 

21,7 kr 

Bull 

39,2 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Den nye Vd:n Carlos de Sousa är relativt färsk i sin roll 

men har lång branscherfarenhet. Det senaste året har 

ledning och styrelse förstärkts med internationell 

specialistkompetens.  

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  

 

Ägandet är spritt. Det finns ett behov av större 

institutionella aktörer för att ge stabilitet i ägarbilden.   

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 
 

 

Bolaget hade likvida medel om 168 miljoner kronor per 

den 31 mars 2018. Vi bedömer att det täcker 

kapitalbehovet till första halvan av 2019. 

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  

 

Immunicum kan behandla flertalet solida tumörer vilket ger 

en stor adresserbar marknad. Troligt behov av 

kombinationsterapi och injektionsform begränsar i viss 

mån potentiell användning.  

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 siktar på att behandla svåra sjukdomar vilket 

ger hög risk. Bolaget är i dagsläget mycket beroende av 

en produktkandidat. Den under vintern genomförda 

finansieringen och flytt till huvudlistan kan successivt 

sänka den bedömda risken framöver. 

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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Investment case 
Efter vinterns kapitalresning har Immunicum finansiering att driva viktiga kliniska 

projekt vidare. Den viktigaste värdedrivaren är sannolikt den pågående fas II-

studien i njurcancer, där bolagets behandling ilixadencel kombineras med 

standardbehandlingen sunitinib. Immunicum rapporterade i början av året att 

studien nu är fullrekryterad och resultat väntas under tredje kvartalet 2019. 

Tidigare kliniska studier har indikerat tydligt förbättrad överlevnad och det ger 

tillförsikt.  

Under året planerar Immunicum dessutom att inleda en klinisk studie där 

ilixadencel ska kombineras med så kallade checkpointhämmare vid behandling av 

tre olika nya cancerindikationer. Externa studier pekar på möjliga synergier med att 

kombinera behandlingar som aktiverar immunförsvaret mot cancer (vilket 

ilixadencel är ett exempel på) och terapier som monterar ned tumörers skydd mot 

immunförsvaret (som ovan nämnda checkpointhämmare). Då dessutom 

checkpointhämmare väntas bli en standardbehandling inom många 

cancersjukdomar framöver kommer denna studie ge en viktig vägledning för 

ilixadencels möjligheter på cancermarknaden.  

Då ilixadencel har ett möjligt användningsområde i en rad olika solida tumörer är 

potentialen betydande, trots en tilltagande konkurrens. Tidigare kliniska studier 

visar på en gynnsam biverkningsprofil.  

Vi beräknar ett motiverat värde på motsvarande 21,7 kronor per aktie. Beroende 

på utfall i ovan nämnda kliniska studier ser vi ett möjligt värderingsspann på 4,5 

kronor till 39,2 kronor vid slutet av 2019. Det pekar på en stor potential men också 

en hög risk. Vi bedömer att värderingen i dagsläget hämmas av en svag ägarbild, 

då garanter fick ta större delen av vinterns emission. Det ger samtidigt ett utrymme 

för återhämtning i kursen, i takt med att vi ser ett tilltagande nyhetsflöde under 

resten av året med fokus på start av en flerindikationsstudie under andra halvåret.  
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Bedömd tidplan för Immunicum 

                

Händelse Indikation H1 2018 H2 2018 H1 2019 H2 2019 H1 2020 H2 2020 

Ilixadencel studieresultat fas I/II Levercancer             

Ilixadencel fas II Njurcancer             

Ilixadencel fas I/II GIST             

SUBCUVAX Preklinisk utveckling Cancer             

Ilixadencel + checkpointh. fas I/II Lung-, mage-, huvud/halscancer             

Ilixadencel fas II Levercancer             

Finansiering               

Källa: Jarl Securities bedömning. Mörkblått markerar pågående aktivitet, ljusblått förväntad aktivitet 

  

Finansiering räcker troligen en bit in i 2019 
Emissionen i december tecknades till 45 procent vilket innebar att garanter fick ta 

resterande del av det garanterade beloppet upp till 90 procent av emissionen. En 

förklaring till den låga teckningsgraden är att Immunicum har saknat starka 

huvudägare. Att garanter fick ta en stor del av emissionen, omkring 100 miljoner 

kronor, har sannolikt bidragit till att kursen har handlats under emissionskurs efter 

emissionen.  

Syftet med emissionen var att ta bolagets projekt till viktiga kliniska milstolpar. Det 

rör slutförande av MERECA-studien för metastaserad njurcancer, slutförande av 

fas I/II-studien för behandling av GIST och nå en första beslutspunkt i den 

planerade flerindikationsstudien med ilixadencel i kombination med checkpoint-

hämmare.   

Under det första kvartalet 2018 uppgick kostnaderna till 28 miljoner kronor jämfört 

med 21 miljoner kronor motsvarande period 2017. Ökningen berodde på högre 

kostnader för forskning och utveckling vilket i sin tur var relaterat till förberedelser 

för den kommande flerindikationsstudien (se nedan), produktionskostnader och 

den pågående fas II-studien i njurcancer. Kassan uppgick till 168 MSEK per den 31 

mars 2018.  

Kostnaderna ökar snabbare än vi räknat med, även om det kan vara vanskligt att 

dra slutsatser från ett enskilt kvartal. Då vi förutspår ökad klinisk aktivitet framöver i 

linje med bolagets planer och då emissionen inte blev fulltecknad ser vi en risk att 

bolaget kommer att behöva resa kapital något tidigare än vi tidigare trott. Ur 

riskhänseende vore en finansiering innan avläsningen av MERECA-resultaten 

(vilket väntas 3 kv. 2019) lämplig med hänsyn till den stora betydelse utfallet har 

för bolagets bedömda värde.  
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Flerindikationsstudie i fokus 
För närvarande pågår förberedelser för en flerindikationsstudie där ilixadencel i 

kombination med checkpointhämmare ska undersökas i patienter med icke-

småcellig lungcancer, magcancer och huvud- och halscancer. Syftet är att utreda 

möjligheterna att kombinera ilixadencel med de immunonkologiska terapier som 

ser ut att dominera många cancerterapier framöver samt även användningen inom 

nya indikationer. Den första delen av studien (fas I) syftar till att undersöka 

säkerhet.  

Tänkt studiedesign för flerindikationsstudien (kombinationsbehandling med ilixadencel och checkpointhämmare) 

 

 

Källa: Immunicum 

 

Efter säkerhetsdelen planeras en mindre effektstudie för att bestämma vilka 

indikationer som ska väljas för en fullt genomförd fas II-studie (futilitetsanalys). Här 

ska kombinationsbehandlingen jämföras med behandling med 

checkpointhämmare som monoterapi. Till exempel har checkpointhämmare visat 

en objektiv tumörrespons på omkring 20 procent i tidigare behandlade patienter 

med lungcancer. Vi känner dock ännu inte till det specifika upplägget eller de 

primära målsättningarna i Immunicums studie.  

Nya terapier inom njurcancer kan rita om kartan 
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 sunitinib 

(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 metastaserad 

njurcancer. Marknaden väntas växa tydligt de närmaste åren, då nya behandlingar 

har fått marknadsgodkännande.  
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En kombination av checkpointhämmarna Opdivo och Yervoy godkändes i april 

2018 av FDA som behandling av tidigare obehandlad njurcancer i patienter med 

måttlig till svår prognos. Det visar att konkurrensen tilltar på området. En viktig 

framgång är att den fas III-studie (CheckMate-214) som legat till grund för FDA:s 

beslut visade på att behandlingen gynnade överlevnad jämfört med 

standardbehandlingen sunitinib oavsett uttryck av PD-L1.  

I december 2017 godkändes cabozantinib som behandling i första linjen. 

Cabozantininb är i likhet med sunitinib en så kallad TK-hämmare men med en 

bredare verkningsmekanism. Under 2017 startade en fas III studie med 

kombinationsterapi mellan BMS checkpointhämmare och cabozantinib kallad 

CheckMate 9ER. Givet studieresultaten för dessa behandlingar var för sig ser 

utsikterna teoretiskt sett lovande ut för att detta kan bli den nya standard-

behandlingen på ett par års sikt. Det återstår dock att bevisa i den pågående 

studien (troliga resultat 2020) och toxicitet har varit en viss utmaning när det gäller 

kombination av TK-hämmare och checkpointhämmare. Även kombinationsterapier 

där Mercks checkpointhämmare Keytruda ingår utvärderas i ett flertal kliniska 

studier   

Den tilltagande konkurrensen höjer ribban för ilixadencel som njurcancer-

behandling. Dock var en svaghet i den nämnda CheckMate-214-studien att ingen 

signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad nåddes jämfört med sunitinib. 

Om MERECA-studien visar lovande resultat i denna aspekt skulle det kunna stärka 

möjligheterna. Att checkpointhämmare blir en etablerad behandling i första linjen i 

njurcancer kan vidare ge utrymme även för ilixadencel under förutsättning att 

Immunicums planerade kombinationsstudie med checkpointhämmare visar 

lovande tecken på säkerhet och effekt.  

I MERECA utvärderas ilixadencel i kombination med sunitinib. För att möjliggöra en 

stark position på marknaden lär det sannolikt behövas vidare studier för att 

utvärdera ilixadencel i kombination med antingen cabozantinib eller Opdivo/Yervoy 

som alltså visat starkare resultat än sunitinib och som troligen successivt kommer 

att ersätta sunitinib som standardbehandling.   

Affärer kan tyda på stigande intresse för 
immunaktiverare 
Bristol-Myers Squibb och Nektar Therapeutics offentliggjorde i början av året ett 

samarbete för att utveckla kombinationsbehandlingar baserade på BMS 

checkpointhämmare och Nektars behandling NKTR-214. Värdet på affären 

uppskattas till hela 3,63 miljarder dollar i förskottsbetalningar och möjliga 

milstolpesersättningar (visserligen utslaget på mer än 20 indikationer). NKTR-214 i 

kombination med nivolumab (Opdivo) har visat lovande resultat i tidiga försök i 

människa i lungcancer, njurcancer och melanom.  

NKTR-214 simulerar produktionen av T-celler och kan sägas vara en modifierad 

form av ett immunfrämjande protein, cytokinet IL-2, och ges intravenöst. Liksom 

ilixadencel syftar NKTR-214 att stimulera immunförsvaret om än med en annan 

verkningsmekanism. Avtalet med Bristol-Myers understryker intresset för att 

kombinera immunstimulerande behandlingar med behandlingar som monterar ned 

tumörernas försvar mot T-celler.  
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Vidare har Merck och Janssen under 2018 förvärvat bolag som utvecklar 

immunonkologiska behandlingar baserade på onkolytiska virus. Affärerna uppgick 

till 394 respektive 1040 MUSD. Generellt är syftet med onkolytiska virus också att 

aktivera immunförsvarets respons mot cancer genom att tränga in i cancerceller 

och döda dessa och därigenom frisläppa tumörantigen vilket ökar chansen för en 

immunrespons. Administrering kan ske genom injicering i tumören men det 

utvecklas även metoder för enklare administrering, vilket i sin tur förutsätter att 

man finner en väg för de onkolytiska virusen att undkomma patientens egna 

immunförsvar. 

Värderingsansats 
En investering i läkemedelsutveckling är mycket riskfylld och karaktäriseras av 

dess binära natur, i den meningen att antingen erhåller läkemedelskandidaten ett 

godkännande, eller så gör den det inte. Vår föredragna metod är att värdera 

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.  

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

utvecklade indikationen, njurcancer. 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 2024.  

Inom levercancer ser vi en större försäljningspotential då konkurrensen inte är lika 

stor (dock får en lägre andel läkemedelsbehandling). Det svåra behandlings-

området 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 2026 (tidigare 

antagande 2024).  
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Vad gäller övriga indikationer är en bedömning mer osäker. Baserat på 

målpopulationerna vi har identifierat tidigare inom icke småcellig lungcancer, 

magcancer och huvud- och halscancer (se tidigare analys 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kapitalinjektion-expansion) 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 ilixadencel 

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

vad vi bedömer vara de mest relevanta exemplen på affärer inom området. Nedan 

sammanfattar vi vår värdering av summan av riskjusterade värden av bolagets 

projekt.  

Värdering av summan av delarna i Immunicum 

            

Indikation Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

Ilixadencel, njurcancer II 550 506 9,9 
28 % chans till lansering, 15 % royalty, 330 MUSD 
milstolpar 

Ilixadencel, levercancer I 1200 215 4,2 
9 % chans t lansering, 15 % royalty, 420 MUSD 
milstolpar 

Ilixadencel, 

checkpointkombo 
 400 282 5,5 

20 % chans t lansering, 10 % royalty, 250 MUSD 

milstolpar 

SUBCUVAX Preklinisk 1300 55 1,1 
4 % chans t lansering, 7,5 % royalty, 250 MUSD 

milstolpar 

Overhead     -119 -2,3 34 mnkr/år t o m 2022 

Nettokassa     168 3,3 Per 2018-03-31  

Totalt     1107 21,7 51 miljoner aktier 

Källa Jarl Securities 

 

Jämfört med den senaste analysen har vi justerat ned värdet en aning, till 

motsvarande 21,7 kronor per aktie (tidigare 22,5 kronor. Sänkningen är främst 

relaterad till levercancerindikationen, då vi har senarelagt den vidare utvecklingen i 

väntan på bolagets planer för projektet tydliggörs.  

Bolagets plan är att kunna presentera effektresultat från såväl MERECA 

(njurcancer) och flerindikationsstudien under andra halvåret 2019. Dessa 

avstämningar kommer att få mycket stor betydelse för det bedömda värdet av 

projektportföljen.  

I ett positivt scenario blir båda studierna tydliga framgångar. Störst hävstång fram 

till den tidpunkten ser vi i njurcancerprojektet. Vi räknar då med ett värde på 2,5 

miljarder kronor för projektportföljen. Som vi har beskrivit ovan bedömer vi att det 

är sannolikt att Immunicum kommer att försöka resa kapital under 2019 innan 

studieresultaten presenteras, för att minska finansiell risk. Justerat för antagen 

utspädning hamnar värdet på 39,2 kronor per aktie. 

I ett pessimistiskt scenario visar varken MERECA eller flerindikationsstudien på 

effektfördelar jämfört med standardbehandling. Vi räknar med att 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kapitalinjektion-expansion
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den vidare utvecklingen i det läget fokuseras på levercancer och SUBCUVAX. I 

likhet med det optimistiska scenariot antar vi att en förebyggande finansiering har 

genomförts. Efter utspädning beräknar vi ett motiverat värde på 4,5 kronor per 

aktie.  

Relativ kursutveckling för Immunicum 

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Immunicumaktien har haft en svag utveckling den senaste tolvmånadersperioden, 

sannolikt relaterat till att ett stort kapitalbehov kommunicerades i slutet av 

sommaren 2017. Frågan adresserades i samband med företrädesemissionen i 

december. Vi har ovan jämfört utvecklingen med sektorn som helhet, här illustrerat 

av XBI (SPDR S&P Biotech (ETF)). Sedan början på mars befinner sig sektorn i en 

kortsiktigt nedåtgående trend samtidigt som Immunicums kurs visat tecken på viss 

återhämtning.  

Om 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 Ilixadencel (tidigare benämnt INTUVAX®) är en 

form av cancervaccin där celler från främmande individers immunsystem injiceras i 

tumören. Syftet med behandlingen är att aktivera och förstärka patientens 

immunförsvar mot tumören. Ilixadencel har visat lovande säkerhets- och 

effektresultat i en tidig klinisk studie och för närvarande pågår två kliniska studier i 

olika cancerindikationer, varav den längst gångna är i njurcancerpatienter (fas II).  
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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 kombinera de egna behandlingarna 

med dagens standardbehandlingar eller andra immunonkologiska behandlingar. 

Här ingår planer för inledande kliniska studier med ilixadencel som 

cancerbehandling i kombination med dagens ledande klass av immunterapier, de 

så kallade checkpointhämmarna.  

Historik  
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.  

En palett av immunonkologiska verktyg 
Immunicum utvecklar huvudsakligen terapeutiska cancervacciner. 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.  

• COMBIG (”COMBined Toll-like receptor agonists and Interferon-

Gamma”) 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.  
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Bolagets läkemedelskandidat ilixadencel 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.  

 

Verkningsmekanismen för Ilixadencel  

 

Källa: Immunicum årsredovisning 2016 

 

• SUBCUVAX® 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.  

• CD 70 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 
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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. 

Ägare och ledning 
Ledning 

Carlos de Sousa tillträdde i oktober 2016. Han efterträdde tidigare Vd:n Jamal El-

Mosleh som innehaft posten sedan 2007. De Sousa har en bakgrund som läkare 

och från seniora positioner inom läkemedels- och bioteknikindustrin på bolag som 

Nycomed/Takeda, Pfizer, Novartis, BBB Therapeutics och Zealand Pharma. Han 

äger 132 230 aktier.  

Styrelse och Ägarstruktur 
Ordförande Michael Oredsson har bakgrund som verkställande direktör för 

Bioinvent, Probi, Biosignal och Nutripharma. Han efterträdde tidigare ordförande 

Agneta Edberg vid bolagsstämman den 25 april 2018.   

Ägarbilden förändrades i samband med vinterns stora emission. De tidigare 

storägarna späddes ut i samband med denna och ingen ägare har för närvarande 

över tio procent av kapitalet. Bland de nya ägarna på tio-i-topp finns aktörer som 

fungerade som garanter i företrädesemissionen.   

Tio största ägarna, 2018-03-31 

    

  %, kapital 

Avanza Pension 7,7% 

Martin Lindström 5,9% 

Holger Blomstrand Byggnads AB 5,8% 

Nordnet Pensionsförsäkring 5,1% 

Aagcs Nv Re Aacb Nv Re Euro Ccp 3,3% 

Rothesay Ltd 2,9% 

Lars Wingefors 2,3% 

Ålandsbanken I Ägares Ställe 1,8% 

Swedbank Robur Fonder 1,4% 

MP Pensjon PK 1,2% 

Källa: Immunicum 
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

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

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i 

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

som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

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

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

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

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

möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också 

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

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

indikation för framtida avkastning. 

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

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

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

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

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

svensk eller utländsk lag eller författning. 

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

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

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

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

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

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

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

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

