
 

 

 



 

 utvecklar läke-

medel med fokus på 

cancer och auto-

immuna sjukdomar. 

De två längst gångna projekten är 

Fractalkine-projektet och ROR-

projektet. Bolaget avser att ha 

minst ett program i klinisk fas inom 

ett år. I april meddelades att bolaget 

ansökt om att få påbörja en klinisk 

fas I-studie med Fractalkine-

projektets läkemedelskandidat, 

KAND567. Studien avses genom-

föras i samarbete med holländska 

QPS. GMP-produktion för att 

påbörja studien har säkerställts.  

 

 potentiella 

användningsområden. Dels som 

kombinationsbehandling för att 

effektivisera behandling av cancer 

med cytostatika. Substansen har i 

prekliniska studier även påvisat 

förmåga att hämma cancer-

tumörers tillväxt. Japanska Eisai 

har presenterat data från en klinisk 

studie som påvisar att blockering av 

fractalkine systemet har effekt på 

autoimmuna sjukdomar som 

Crohns sjukdom och reumatoid 

artrit hos svårbehandlade patienter. 

Resultatet ger kliniskt stöd åt 

Kancera läkemedelskandidat, 

KAND567. Tidigare har projektet 

endast underbyggts med positiva 

prekliniska data i djurmodell.  

 

fortlöper.

KAN0441571 har påvisats förmåga 

att få cancerceller att självförstöras. 

Projektet är det näst längst gångna 

och en förbättrad formulering, i 

termer av effektivitet och var-

aktighet i kroppen öppnar för 

behandling av flertalet nya cancer-

former. 

 

 bull-scenario och ett 

offensivt bull-scenario har vi 

beräknat ett motiverat prisintervall 

för aktien. I dag handlas aktien mot 

intervallets mittpunkt och vi 

behåller rekommendationen Öka. 

Sannolikheten för att lyckas med 

läkemedelsutveckling är låg, även 

om Kancera stegar i rätt riktning. 

Osäkerheten i våra prognoser och 

och övriga antaganden är hög och 

därmed är också risken i en 

investering i Kancera hög.  
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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. Lång-

siktighet 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. 

 

 

 



 

 

Kancera (bolaget) grundades i maj 2010 av forskare från cancercentrum 

på Karolinska Institutet, iNovacia AB och en grupp privata investerare. 

Verksamhetens främsta fokus är att utveckla läkemedelskandidater som 

har potential att komplettera befintliga behandlingsmetoder av cancer, 

bota, eller förhindra utvecklingen av cancer. Bolaget har 15 anställda och 

verksamheten är belägen vid Karolinska Institutet Science Park i Solna. 

 

Bolaget har för avsikt att generera intäkter genom utlicensieringsavtal där 

tilltänkta inkomstkällor är (i) initial engångsersättning (ii) ersättningar vid 

uppnådda utvecklingsmål och försäljningsrelaterade milstolpar (iii) 

royaltyintäkter från framtida försäljning. Utlicensieringsavtal med en stor 

internationell partner kan komma tecknas redan under preklinisk 

utveckling, alternativt i eller efter avslutad klinisk fas I. Värt att notera är 

att det under de senaste åren tecknats alltfler avtal redan i preklinisk fas. 

Denna trend är klart fördelaktigt för Kancera. 

 

Kanceras utvecklingsportfölj består av fyra utvecklingsprojekt plus 

ytterligare ett projekt som huvudsakligen finansieras av EU. Bild nedan 

ger en överblick av bolagets utvecklingsprojekt och dess fortskridande. 

Projektet med bolagets fractalkine-hämmare är det längst framskrida och 

som tidigare nämnts har en ansöka lämnats in för att påbörja en klinisk 

fas I-studie. 

 

 

 

Celler som fått skador på sin arvsmassa, alltså mutationer i arvsmassan, 

påbörjar en process som resulterar i ett cellulärt självmord och dom 

omkringliggande friska cellerna skadas inte av denna process. 

Cancerceller har dock utvecklat en motståndskraft mot cellulärt 

självmord, vilket gör att cancerceller lever vidare trots skador. 

 

ROR är en tillväxtfaktor som finns utanpå samt i cancerceller och är en 

bakomliggande faktor som förhindrar cancercellens förmåga att 

självförstöras. Med upptäckten kom idén om att formulera en effektiv 

ROR1-hämmare som omprogrammerar cancercellerna och därmed 

återställa dess förmåga att självförstöras. 

 



 

 

ROR-projektet är bolagets längst framskridna egenupparbetade 

utvecklingsprojekt. Efter studier på 200 cancerprover med 1 000 olika 

varianter av ROR1-hämmare genererades slutligen bolagets första 

läkemedelskandidat, KAN0439834. Den första kandidaten har 

vidareutvecklats till befintlig version, KAN0441571. Den sistnämnda har 

förbättrade egenskaper rörande effektivitet och varaktighet i kroppen. De 

förbättrade egenskaperna breddar möjligheterna och öppnar för be-

handling av en mängd olika cancertyper. Vidare är läkemedelskandidaten 

en småmolekylär substans vilket kräver en mindre komplex 

tillverkningsprocess och är därmed också förhållandevis billigt att 

producera.  

 

Bolaget har ännu inte beslutat om vilken kandidat som bolaget kommer ta 

vidare till klinik men oavsett finns det potential att skapa nya och mer 

effektiva behandlingar av flera svårbehandlade cancersjukdomar. 

Däribland kronisk lymfatisk leukemi och solida tumörer på pankreas och 

i lunga, tarm samt bröst. 

 

Som framgår av Cancerfondens beskrivning är det vid kronisk lymfatisk 

leukemi lymfocyternas (en sorts vita blodkroppar) bildning som rubbas. 

Enligt cancerfonden diagnostiseras cirka 500 personer per år i Sverige och 

i Europa och USA är motsvarande siffra cirka 30 000. Det saknas 

fortfarande läkemedel som kan få sjukdomen att dra sig tillbaka under en 

längre period utan att ha potentiella negativa effekter på de friska 

organen. Därmed är en småmolekylär substans med lindrigare 

biverkningar och tilltalande riskprofil efterfrågat. 

 

Även om bolagets läkemedelskandidat(er) i ROR-projektet har påvisat 

effekt på solida tumörer har vi valt att fokusera på marknaden för KLL. 

Enligt analysbolaget Markets and Markets värderas marknaden för KLL 

till runt 2,2 miljarder dollar för G8-länderna år 2020. 

 

I februari 2015 slutförde bolaget en andra effektstudie i en djurmodell 

försedd med behandlingsresistent KLL. Denna gång behandlades en mus-

modell med en förbättrad kristallinformulering av KAN0439834. Studien 

påvisade att efter behandling hade antalet leukemiceller minskat i 

genomsnitt med 50 procent.  

 

Den toxikologiska utvärdering som gjorts på sammanlagt tio organ kunde 

inte påvisa några skador på vävnader. Utvärderingen gav inte heller några 

tecken på sidoeffekter på levern som uppmätts i en tidigare studie. Dock 

noterades en mild sidoeffekt i njurarna. 

I april 2016 meddelade bolaget att en ny serie ROR-hämmare utvecklats, 

däribland KAN0440550. Denna substans har i studier påvisat god effekt 

och med bra förmåga att hitta fram till cancercellerna. Dessutom har 

denna formulering vid oralt intag uppvisat koncentrationsnivåer i blodet 

som bedöms vara tillräckliga för att vara effektiv mot flertalet cancer-

sjukdomar, däribland lymfom och solida tumörer. I och med den 

önskvärda koncentrationsnivån öppnas möjligheter för att substansen kan 

ges i tablettform, vilket en klar fördel jämfört med läkemedel som 

administreras exempelvis intravenöst. 

 



 

 

I september 2016 presenterades ytterligare studieresultat som påvisar att 

bolagets senaste version ROR-hämmare, KAN0441571, har potential att 

behandla Richter’s syndrom, ett sällsynt tillstånd som kan drabba 

patienter som lider av cancer på lymfsystemet (lymfom). 

 

Fractalkine är en immunreglerande faktor, så kallad kemokin, som skickar 

signaler via CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos 

immunceller liksom cancerceller. Nivåerna av Fractalkine-molekyler och 

CX3CR1-receptorer har visats vara förhöjda i flera inflammatoriska 

sjukdomar, i cancer och i kroniska smärttillstånd. Dessutom tyder 

publicerad forskning på att Fractalkine är den bakomliggande faktorn till 

att pankreascancer (cancer i bukspottkörteln) letar sig fram till och omger 

nerverna. Detta är en del av cancerformens spridningsprocess och en 

bidragande faktor till de smärtor som uppkommer i samband med 

sjukdomen. Forskning visar även att fractalkine medverkar till 

uppkomsten av benmetastaser vid bröstcancer. 

 

Vidare har det i djurmodeller visats att en reducerad mängd fractalkine 

inte är avgörande för immunförsvarets funktioner, vilket indikerar att en 

fractalkine-hämmare möjligen inte medför allvarliga biverkningar. 

 

 (bukspottkörtelcancer) drabbar främst personer över 65 och 

i Sverige diagnostiseras cirka 900 personer per år. Motsvarande siffra för 

Europa och USA är cirka 100 000. Möjlig behandling innefattar kirurgi 

(om cancern inte spridits) i kombination med strålbehandling och 

cytostatika. Dock är överlevnadsgraden mycket låg. Transparency Market 

Research uppskattar den globala marknaden för cancerformen till 1,2 

miljarder dollar.  

 
 

I samband med (Acturum) förvärv av AstraZenecas 

forskningsanläggning i Södertälje förvärvades även utvecklingsprojektet, 

AZD8797. Substansen avser att hämma fractalkine-signalering och 

utvecklades för behandling av multipel skleros, alltså MS. Den befintliga 

studiedokumentationen rörande fractalkine-hämmaren innefattar 

läkemedelsegenskaper, säkerhet, toxikologi samt produktion. 

 

I september 2015 meddelande Kancera att ett avtal inletts med Acturum. 

Avtalet rörde vidareutveckling av AZD8797 för indikationer 

pankreascancer. Till en början uppskattades utvärderingsperioden ta upp 

till två år. Dock har genomförda studier redan nu genererat så pass goda 

resultat rörande autoimmuna sjukdomar, tumörers tillväxt, immunförsvar 

ochcancermedierad smärta och att Kancera beslutat att förvärva projektet. 

Substansen går under betäckning . Förvärvet kommer att 

genomföras mot en betalning om totalt sex miljoner aktier. Betalningen är 

fördelad på tre tillfällen om 2 miljoner aktier var. Den första betalningen 

är villkorad till den nu inlämnande av ansökan om att påbörja kliniska 

studier.  

 

Bolaget avser nu att löpande genomföra studier med ändamålet att hitta 

ytterligare användningsområden för fractalkine-hämmaren. Studier som 



 

 

genomförts i samarbete med kirurger vid Klinikum rechts der Isar har 

påvisat att KAND567 har förmåga att reducera smärta i samband med 

inflammation i pankreas. Studien visar också att smärtsignaler via 

ryggmärgen som en effekt av cancer eller kemoterapi möjligen kan slås ut.  

 

I december presenterades resultat från en doseringsstudie med substansen 

i musmodell.  Syfte är att identifiera den minsta möjliga koncentration 

som krävs för att reducera smärta vid kemoterapi. Resultatet visade att en 

dosering med 125 mg/kg hade effekt redan efter första behandlingen med 

KAND567. Till detta indikerar studieresultatet att utvecklingen av 

nervskada orsakade av cellgiftsbehandlingen motverkades. 

 

Det japanska läkemedelsbolaget Eisai har utvecklat monoklonala 

antikroppar (E6011) som hämmar immunologiska liksom inflammatoriska 

processer och cancercellers spridning genom att blockera fractalkines 

förmåga att binda till receptorn (CX3CR1) på immuncellerna.  

 

Eisai har nu presenterat det slutgiltiga resultatet från en klinisk fas I/II-

studie som bland annat påvisar att E6011 har effekt på de autoimmuna 

sjukdomarna, Crohns sjukdom och reumatoid artrit (ledgångsreumatism). 

Det innebär för att Kanceras Fractalkine-projekt underbyggs av kliniska 

data från människa. Att blockerandet av fractalkine systemet har positivt 

effekt på autoimmuna sjukdomar har tidigare bara påvisats i djurmodeller. 

 

KAND567 har fördelar mot Eisais antikroppar, E6011. Dels då bolagets 

kandidat som småmolekylär substans kan ta sig till vävnader utanför 

blodkärlen. Dels administreras bolagets substans oralt jämfört E6011 som 

injiceras. Det skapar logistiska fördelar för sjukvården.  

 

I april meddelande Kancera att en ansökan om att påbörja en klinisk fas 

I-studie med läkemedelskandidaten KAND567 lämnats in. Studien 

kommer genomföras tillsammans med det holländska kontraktsbolaget 

QPG som bedriver oberoende forskning kring eventuella nya läkemedel, 

inkluderat beredning av läkemedel och analyser i linje med GLP (Good 

Laboratory Practice) liksom GCP (Good Clinical Practice). 

 

Studien avses alltså genomföras i Holland och antas inkludera 80 friska 

patienter. Syftet med studien är att säkerhet samt hur olika doseringar av 

substansen tas kroppen tar upp, hur den fördelas mellan organ och hur 

den utsöndras. Till detta kommer även effekten av födointag att studeras. 

 

Tillverkning enligt GMP (Good Manufacturing Practice) är säkerställd för 

KAND567. Dock är det alltid en risk kopplad till att skala upp produk-

tion. Dock är denna risk mindre för en småmolekylär substans än för till 

exempel en biologisk läkemedelskandidat. 

 

Även om nedprioriterat sedan senaste uppdateringen har Kancera för 

avsikt att lämna in en ansökan om särläkemedelsstatus för KAND567. För 

vilken indikation är ännu oklart. En godkänd ansökan skulle innebära en 

snabbare och mindre kostsam utveckling med underlättade regulatoriska 

krav. Skulle läkemedelskandidaten gå hela vägen till marknaden skulle 

Kancera få marknadsexklusivitet i 7 år i USA och 10 år i Europa, 



 

 

oberoende kvarvarande löptid på patent. En godkänd ansökan skulle 

alltså vara positivt även för aktien. 

 

Det är European Medicines Agency (EMA) liksom amerikanska Food and 

Drug Administration (FDA) som har möjlighet att tilldela särläkemedels-

status och Breakthrough Therapy Designation (BTD) för nya substanser 

som täcker udda behandlingsområden eller som helt saknar möjlighet till 

behandling. Mellan juli 2012 och maj 2015 har FDA mottog och granskat 

210 ansökningar varav 78 godkändes, alltså 37 procent. 

 

Inom PFKFB3-projektet arbetar Kancera med att utveckla en läkemedels-

kandidat som försvagar cancerceller och därmed gör traditionella 

behandlingar som strålbehandling mer effektiv. Indikationen är solida 

tumörer i pankreas, lunga, tarm och bröst. Vidare uppskattas av analys-

företaget Gbi Research marknaden för solida tumörer i Asien till 2,3 

miljarder dollar 2019. Denna siffra kan sannolikt mer än dubblas för att 

uppskatta den globala marknaden.  

 

Kancera har i samarbete med Professor Thomas Helledays forskargrupp 

vid SciLifeLab genomfört studier visat att substansen, försvagar 

cancercellen. Detta genom att angripa enzymet PFKRB3 som medverkar i 

cellens omsättning av socker till energi. I en senare studie har det även 

påvisats att KAN0438757 hämmar cancercellens förmåga att återhämta 

sig från DNA-skador efter strålbehandling utan att friska cellers förmåga 

att reparera skadat DNA hämmas.  

 

Ytterligare studier med PFKFB3 som genomförts tillsammans med 

Professor Thomas Helledays påvisar även hämmarens förmåga att bromsa 

en svårbehandlad bröstcancertumör, trippelnegativ bröstcancer. Studien 

genomfördes i en djurmodell försedd med mänskliga cancerceller och 

visade tumörens storlek reducerats med 50 procent, jämfört med 

kontrollbehandlingen. 

 

Flertalet utvecklingsbolag genomför intensiv forskning med en PARP-

hämmare, som liksom KAN0438757, verkar genom att påverka 

cancercellers förmåga att reparera skador på cancercellens DNA. Denna 

typ av hämmare har i flertalet kliniska studier visats effektiv vid som 

kombinationsbehandling med kemoterapi vid bland annat bröstcancer, 

äggstockscancer och viss typ av prostatacancer. Dock har denna hämmare 

inte effekt på vissa typer av cancerceller. Samtidigt har det i studier visats 

att kombinationen av PARP-hämmaren, veliparib, och KAN0438757 ger 

ökad effekt mot dessa typer av cancerceller.  

 

HDAC6-projektet avser en småmolekylär HDAC6-hämmare som avser att 

behandla främst multipelt myelom. HDAC6 är ett enzym som tidigare 

påvisats bidra till en cancertumörs förmåga att metastasera, alltså sprida 

sig omkringliggande till frisk vävnad. Senare forskning visar även på att en 

substans som kan hämma HDAC6 också kan hjälpa patientens eget 

immunförsvar att angripa cancercellerna.  

 

 



 

 

Under 2014 påbörjades utvecklingen av en HDAC6-hämmare som senare 

fått namnet, KAN0439782, för behandling av multipelt myelom. Multipelt 

myelom är en typ av benmärgscancer. Substansen, som möjligen kan ges i 

tablettform, har i djurstudier påvisats potent mot cancerceller och tolerant 

av friska blodceller från människa.  

 

Som meddelandes i juni 2015 har utvecklingsprojektet erhållit ett bidrag 

om två miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet, VINNOVA. 

Men eftersom fractalkine- och ROR-projektet ligger i fokus är det inte 

orimligt att anta att en läkemedelskandidat för projektet ligger på 

framtiden. Uppdatering kring projektet kan förväntas under juli 2017. 

Vidare har hämmaren visat potential att binda till ytterligare ett protein 

som ej offentliggjort. Proteinet refereras till som Target 2. Den 

kombinerade effekten av har fördelar jämtemot andra HDAC6-hämmare 

för att motverka spridning av olika former av cancer. Tillsammans med 

SARomics Biostructures har bolaget tagit fram en experimentell struktur 

HDAC6-hämmare bundet till Target 2. Vidare forskning och arbete krävs 

för att formulera en läkemedelskandidat.  

 

Utöver ovanstående projekt bedrivs ytterligare ett projekt mot 

parasitsjukdomar som till stora delar finansieras av EU. Projektet medför 

synergieffekter för HDAC6-projektet i form av teknisk expertis och 

resurser. För forskning och utveckling har bolaget erhållit 950 000 Euro 

vilket täcker cirka 75 % av projektets personal- och materialkostnader. 

EU bär även en del av Kanceras administrativa kostnader.  

 

Kanceras läkemedelskandidater som erbjuds till försäljning ska alla 

omfattas av immateriellt skydd. Därför pågår kontinuerligt arbete med att 

förbättra och utvidga bolagets patentportfölj. Tabell nedan ger en 

överblick över bolagets patentsituation. 

 



 

 

Rörande småmolekylära ROR-hämmare har bolaget flera separata 

patentansökningar. Den senare omfattar exempel på cirka 100 

småmolekylära ROR hämmare, inklusive läkemedelskandidaten 

KAN0439834. Bolaget har även stärkt befintlig patentansökan med 

ytterligare 300 kemiska varianter av substansen.  

 

Vidare har utvecklingsarbetet med bolagets HDAC6-hämmare lett till en 

internationell patentansökan som baseras på bolagets HDAC6-hämmares 

förmåga att påverka mekanismer både i och utanför cellkärnan. Patentet 

är avsett för nya substanser mot cancer som selektivt hämmar HDAC6. 

För att skydda bolagets PFKFB3-hämmare finns två, av varandra, 

oberoende patentansökningar registrerade. Nyligen beviljades ett patent i 

USA. 

 

Patent är till en början förhållandevis billigt men de patientrelaterade 

kostnaderna ökar kraftigt med tiden. Med flertalet patent kan Kanceras 

patentportfölj komma att på kort sikt bli kostsam. 

 

Verksamheten med utveckling och forskning har sedan 2013 i snitt kostat 

4,6 miljoner kronor per kvartal. De kvartalsvisa kostnaderna för 

verksamheten, alltså burn rate har en stigande trend vilket förklaras av 

ökade kostnader allt eftersom projekten fortskrider. Fractalkine-projektet 

har också varit en bidragande faktor till uppgången. Genom att linjärt 

prognostisera verksamhetens kostnader, se graf nedan, gör vi 

bedömningen att dagens kassa som uppskattas till cirka 52 miljoner 

kronor kan räcka upp till 1,5 år. Om kliniska studier skulle komma igång 

innan bolagets tidplan skulle lutningen på den prognostiserade kurvan 

stiga och nya pengar skulle därför behövas tidigare. 

 

 

Att Kancera faktiskt lyckas med att på sikt teckna ett utlicensieringsavtal 

är vitalt för bolaget med befintlig affärsmodell. Händelsen skulle vara 

kursdrivande och medföra att det beräknade prisintervallet justeras uppåt. 

Även händelsen om att kliniska studier påbörjas och/eller att något av 

projekten erhåller särläkemedelsstatus skulle sannolikt vara kursdrivande.  

 

Marknaden för utlicensieringsavtal för läkemedelskandidater som tecknas 

redan innan klinisk fas växer. Samtidigt är vi av uppfattningen att 

sannolikheterna för ett utlicensieringsavtal ökar om kliniska fas I-studier 

kan påbörjas och att dessa genereras goda resultat. 

För att göra en rimlig värdering av bolaget har vi valt att diskontera 



 

 

tillbaka framtida prognostiserade och riskjusterade kassaflöden för 

bolagets tre längst framskrida utvecklingsprojekt, ROR-, Fractalkine- och 

PFKFB3-projektet. Efter att simulerat två olika scenarierna landar vi på 

ett motiverat pris per aktie inom intervallet 2,3 till 5,2 kronor. Aktien 

handlas med en uppsida mot intervallets mittpunkt och vi behåller 

rekommendationen Öka. 

 

För att beräkna ett möjligt prisintervall för Kanceras aktie de kommande 

tre månaderna har vi modellerat för två scenarion. Det första är ett bull-

scenario och det andra ett mer offensivt bull-scenario. Tabeller nedan 

innehåller en övergripande genomgång av antaganden för respektive 

scenario. 

 

Bolaget har för avsikt att ingå utlicensieringsavtal redan i preklinik 

alternativt tidig klinisk fas. Bolaget för diskussioner med potentiella 

samarbetspartners men händelsen om att bolaget ingår avtal är ännu 



 

 

osäkert. Vi har riskjusterat händelsen om att utlicensieringsavtal tecknas 

för de tre projekten med 25 till 50 procent. Att bolaget tecknar avtal på 

det antagna datumet i modellen är också riskjusterad. Detta med 25 till 50 

procent. Med andra ord, om bolaget kommer med en nyhet om att ett 

utlicensieringsavtal har tecknats skulle det påverka värderingen avsevärt i 

positiv riktning. Med hänsyn tagen till den långt gångna processen med att 

bolaget på egen hand genom kontraktsbolag avser genomföra kliniska 

studier med KAND567 har vi justerat fram datumen för 

utlicensieringsavtal.  

 

Det totala värdet på utlicensieringsavtalet, alltså den initiala utbetalningen 

plus villkorade milstolpar är satt till 500 miljoner kronor. Baserat på 

affärer som tecknats inom liknande områden kan 500 miljoner kronor 

tyckas konservativt. Royaltydelen är satt till mellan 7 och 9 procent av 

försäljningen. 

 

Som tidigare nämns kan Kanceras läkemedelskandidater komma att 

erhålla särläkemedelsstatus och möjligen även så kallat Breakthrough 

therapy designation (BTD). Det skulle innebära en avsevärt mycket 

kortare tid till marknaden genom en underlättad och påskyndad 

utvecklingsprocess. Men eftersom händelsen är osäker har den 

riskjusterats med 35 till 60 procent. 

 

I modellen görs en justering för att avspegla den risk att kliniska studier 

inte avklaras med tillfredställande resultat. Justeringen görs genom att de 

uppskattade milstolpebetalningarna justeras med en sannolikhet. En 

studie som presenteras i artikeln ”Clinical development success rates for 

investigational drugs”, M. Hay et al. pekar på att en större andel 

särläkemedelsklassade läkemedelskandidater tar sig genom samtliga faser 

och erhåller marknadsgodkännande, jämfört med studiens totala 

population. De procentuella andelarna som i studien godkänns och går 

vidare mellan de kliniska faserna visas i tabellen nedan. I tabellen framgår 

även den andel som lyckats ta sig hela vägen till ett 

marknadsgodkännande (MG) från respektive fas. I båda dessa scenarier 

används dessa värden för att riskjustera milstolpeutbetalningarna. 

 

Antaget erhållen särläkemedelsstatus räknar vi på att båda 

läkemedelskandidaterna, KAN0439834/KAN0440550 och KAN0440567 

uppnår en initial marknadsandel om 20 procent i det konservativa 

scenariot och 30 procent i det offensiva. De höga initiala 

marknadsandelarna baseras på läkemedlets unicitet, styrkt av det i 

scenariot tilldelade BTD och särläkemedelsstatus. Om särläkemedelsstatus 

och BTD uteblir modellerar vi med en initial marknadsandel om 5 

procent i det konservativa liksom det mer offensiva scenariot. 

 



 

 

I det konservativa bull-scenariot beräknas den riskviktade genomsnittliga 

initiala marknadsandelen för KAN0439834/KAN0440550 till cirka 11 

procent. Därefter adderas en tillväxt om 5 procentenheter under de två 

kommande åren och stabiliseras därefter på cirka 21 procent. I samma 

scenario beräknas den riskviktade genomsnittliga initiala 

marknadsandelen för KAN0440567 är cirka 13 procent och stabiliseras 

två år efter på 23 procent.  

 

I det mera offensiva bull-scenariot beräknas den riskviktade initiala 

marknadsandelen för KAN0439834/KAN0440550 till cirka 21 procent 

som stabiliseras två år efter på cirka 31 procent. Den riskviktade 

genomsnittliga initiala marknadsandelen för KAN0440567 beräknas också 

till cirka 21 procent och stabiliseras två år efter på cirka 31 procent. 

 

Med angivet bull-scenario och offensiva bull-scenario uppskattas vi ett 

rimligt pris per aktie inom prisintervallet 2,3 till 5,2 kronor för de 

kommande tre månaderna.  

 

 

, doktorsexamen i fysiologi och magisterexamen i biologi, kemi 

och geovetenskap. Han har över 20 års erfarenhet från både bioteknik- 

och läkemedelsföretag. Tidigare har han varit en del av forsknings- och 

affärsutvecklingsledningen på Pharmacia Corporation och senare 

Biovitrum. Thomas var del i den ledningsgrupp som skötte 

avknoppningen av Biovitrum från Pharmacia. Efter det har han grundat 

både iNovacia AB (2006) och Kancera (2010). Han har även omfattande 

internationell erfarenhet av affärsutveckling. Thomas har ett aktieinnehav 

om 1,7 miljoner aktier. 

 

, har en doktorsexamen i biokemi och magisterexamen i kemi. 

Han har lång erfarenhet av forskning och har bland annat varit 

projektledare och medlem i kommittén för läkemedelsutveckling i 

preklinisk fas på Pharmacia och Biovitrum. Tillsammans med Thomas 

Olin var han med och ledde avknoppningen av iNovacia från Biovitrum. 

Som kemichef på Biovitrum AB ledde han över 70 forskare. 



 

 

Styrelseordförande  har en juristexamen och är ägare i Erik 

Nerpin Advokatbyrå. Erik Nerpins advokatverksamhet är fokuserad på 

finansiering, börsrätt, bolagsrätt och företagsstyrning. Erik har ett 

aktieinnehav om cirka 0,9 aktier. 

 

 

Övriga ledamöter: , professor emeritus i onkologisk bioterapi 

vid Karolinska Institutet. Hedersordförande i styrelsen och medlem i 

Kanceras industriella råd. Han innehar specialistkompetens i allmän 

internmedicin, hematologi och allmän onkologi. Mellan 1999 och 2010 

var han föreståndare för Cancer Centrum Karolinska vid Karolinska 

Universitetssjukhuset. Håkan aktieinnehav består av cirka 1,9 miljoner 

aktier.  

 är han en internationellt erkänd expert inom 

cancerforskning och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala 

Universitet. Han ordförande i Nobelstiftelsen och chef för Ludwig-

institutet för Cancerforskning. Carl-Henrik har ett stort nätverk skapat 

genom rådgivaruppdrag åt flera akademiska institut och är idag rådgivare 

åt bioteknikbolagen Kolltan Pharmaceuticals och Molmed S.p.A. Vidare 

är han Vice President i European Research Council. 

 

 har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom 

läkemedelsindustrin. Däribland som Executive Vice President för 

forskning och utveckling på Medivir och Senior Vice President och 

Forskningschef på Orexo. Charlotte är också sittande styrelsemedlem i 

Aptahem och SynAct Pharma. 

 

Även vd  sitter i styrelsen. Se rubrik Vd ovan.  

Bland de tio största ägarna finns bland annat vd Thomas Olin med ett 

aktieinnehav motsvarande 1,3 procent av aktiekapitalet. 

Styrelseordförande, Erik Nerpin och styrelseledamot Håkan Mellstedt 

sitter på innehav motsvarande 0,7 respektive 1,4 procent av aktiekapitalet. 



 

 

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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