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Hjärtat i fokus 

efter studie 
Kancera har nyligen avslutat en klinisk fas I-studie med 
fractalkine-projektet KAND567 med överlag lovande resultat. 
Bolaget genomför en företrädesemission för att finansiera den 
vidare utvecklingen med fokus på att behandla hjärtinfarkt.  

Kancera utvecklar småmolekulära läkemedel med fokus på att 

behandla cancer och inflammationssjukdomar. De två längst 

framskridna projekten är Fractalkine-projektet och ROR-

projektet. Nyligen har en klinisk fas I-studie i friska patienter med 

Fractalkine-projektets läkemedelskandidat, KAND567, avslutats. 

Generellt var substansen väl tolererad och observerad påverkan 

på immunceller indikerar avsedd effekt. Leverpåverkan i höga doser behöver dock 

utredas ytterligare.   

KAND567 har flera potentiella användningsområden. Prekliniska studier och extern 

forskning pekar på potentiell nytta inom såväl hjärtkärlsjukdomar som 

cancerbehandling (lymfom). Bolagets plan är att i första hand undersöka en 

möjlighet som behandling mot hjärtskada efter hjärtinfarkt i en kommande klinisk fas 

IIa-studie. Det är ett område med stort medicinskt behov och en potentiell 

mångmiljardmarknad i dollar räknat. Bakom KAND567 finns en ganska bred portfölj 

av prekliniska projekt inom cancerbehandling och ytterligare kandidater kan tas till 

klinik inom de närmaste två åren. Prekliniska studier indikerar selektiv verkan 

och/eller kombinationsmöjligheter med befintliga behandlingar inom en rad 

cancerformer.  

Vi bedömer att Kancera värderas lägre än liknande bolag vilket indikerar potential. 

En viktig pusselbit för uppvärdering är att pågående nyemission blir tecknad i hög 

grad (den är garanterad till 80 procent). Nyligen uppnådda kliniska och prekliniska 

framsteg och en tydlig rabatt i emissionskursen ger i det perspektivet stöd.   

Nyckeltal 

          

MSEK 2015 2016 2017 2018P 

Nettoomsättning 0,3 0,3 0,1 0,0 

Rörelseresultat -20 -22 -56 -40 

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

Nettokassa 57 55 25 42 

Källa: Kancera (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 
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Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Kancera AB 

Lista: Nasdaq First North Premier 

Vd: Thomas Olin 

Styrelseordförande: Erik Nerpin 

Marknadsvärde: 232 MSEK (före emission) 

Senast: 1,56 kronor 

Kort om Kancera: Kancera 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 för 

behandling av cancer och inflammatoriska 

sjukdomar utifrån nya behandlingskoncept. 

Bolaget sysselsätter cirka sjutton personer 

och verksamheten är belägen vid Karolinska 

Institutet Science Park i Solna.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Kancera har en ganska bred projektportfölj 

vilket ger en viss spridning av den kliniska 

risken.  

 

Det längst gångna projektet KAND567 har 

avancerat genom fas I vilket ger viktig 

validering.    

 

Risker och 

svagheter: 

Majoriteten av projekten befinner sig i 

preklinisk fas och har därmed lång väg till 

marknad.   

 

För att realisera värden i forskningsportföljen 

krävs finansiering. Den pågående 

emissionen adresserar delvis detta behov.  

 

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 1,2 SEK 1,9 SEK 2,4 SEK 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Thomas Olin och COO Martin Norin har doktorerat 

inom fysiologi respektive biokemi. De har lång 

erfarenhet av läkemedelsforskning från bland annat 

Biovitrum och Pharmacia. 

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  

 

Personer från bolagets ledning och styrelse finns bland 

de tio största ägarna. I övrigt är ägandet spritt. Större 

institutionella ägare saknas 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 
 

 

Läkemedelsutveckling är dyrt och bolaget saknar i 

dagsläget betydande intäkter. Nuvarande kassa bedöms 

räcka till och maj 2018. För närvarande genomförs en 

nyemission som är garanterad till 80 procent.   

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  

 

Vi ser potential till uppvärdering. Detta bygger delvis på 

förväntningar om en framgångsrik nyemission och ett 

stödjande nyhetsflöde. 

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  

 

Kanceras portfölj består av läkemedelsprojekt i tidig fas 

och risken är därför betydande. Under 2018 har bolaget 

slutfört en fas I-studie för projektet KAND567. Ett 

eventuellt licensavtal kan sänka bedömd risk. 

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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Om bolaget  
Affärsmodell 
Kancera 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 tidig klinisk fas. 

Generellt tecknas en ganska stor andel av antalet licensaffärer redan i preklinisk 

fas, dock är andelen i värde räknat mindre och relativt konstant över tid.  

 

Värdet av förskottsbetalningar för licensaffärer (affärer över 10 miljoner USD) för bioteknikbolag under 2006–2015 

 

 

Källa: BIO Industry Analysis 
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Emission för att avancera klinisk 
utveckling 
Bolagsstämman den 20 april beslöt att godkänna styrelsens förslag till nyemission 

om cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver kan teckning ske vi en 

övertilldelningsoption med högst 15 MSEK.  

Emissionen sker i form av units där tre befintliga aktier ger rätt att teckna en unit 

för 1,2 kronor. Varje unit ger en ny aktie och en teckningsoption. Två 

teckningsoptioner ger sedan rätt att teckna en ny aktie för lösenpris 1,95 kronor 

under perioden 22 maj till 22 november 2019.  

Totalt kan emissionen alltså inbringa 108 miljoner kronor före kostnader vid fullt 

tecknad emission och fullt utnyttjande av teckningsoptioner (oräknat eventuell 

övertilldelning).  

Huvudsyftet att genomföra en fas IIa studie för KAND567 behandling av hjärtskada 

efter hjärtinfarkt. Även förutsättningar för att använda behandlingen mot lymfom 

ska utredas. Emissionslikviden avses vidare att täcka inledande toxikologistudier i 

ROR1-projektet för att ta det ett steg närmare klinisk utveckling, samt till löpande 

drift. 

En lovande portfölj 
Kanceras utvecklingsportfölj består av fyra utvecklingsprojekt samt ytterligare ett 

avslutat projekt som huvudsakligen finansierats av EU. Bilden nedan ger en 

överblick av bolagets utvecklingsprojekt och status. Projektet med bolagets 

fractalkine-hämmare är det längst framskrida och nyligen har Kancera avslutat en 

klinisk fas I-studie för läkemedelskandidaten KAND567. 

 

Status för Kanceras utvecklingsprojekt 

 

Källa: Kancera och Jarl Securities 
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Spännande tider för Fractalkineprojekt 

Blockerar skadliga inflammationssignaler 

Kanceras längst avancerade projekt, Fractalkineprojektet, rör utveckling av en 

småmolekyl för blockering av en receptor för fractalkine på immunceller. 

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

via den så kallade CX3CR1-receptorn och därigenom styr funktionen hos 

immunceller. Med hjälp av fractalkinesystemet kan immunceller tränga in i 

vävnader via blodkärlen.  

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 en bakomliggande faktor 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. I dessa cancersjukdomar 

har alltså cancerceller kapat Fractalkinesystemet för att kunna spridas via blodkärl.  

Vidare har det i djurmodeller visats att en reducerad mängd fractalkine inte är 

avgörande för immunförsvarets funktioner. Detta då det är en del av det medfödda 

immunförsvaret vars minskade funktion kan uppvägas av det specifika 

immunförsvaret som utvecklats i vuxna individer. 

Sammantaget talar det för att risken för att behandling med fractalkine-hämmare 

medför allvarliga biverkningar är acceptabel, i synnerhet då många av befintliga 

behandlingar är riktade mot mekanismer i det specifika immunförsvaret. Att 

effektivt kunna motverka lokal inflammation och samtidigt bibehålla ett väl 

fungerande specifikt och systemiskt immunförsvar hos patienten väntas utgöra 

grunden för en framgångsrik utveckling av KAND567 inom autoimmuna 

sjukdomar.  

Läkemedelskandidaten KAND567 

I samband med Acturum Life Science AB:s (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 fractalkinehämmaren 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. Efter att 

genomförda studier genererat goda resultat rörande autoimmuna sjukdomar, 

tumörers tillväxt, immunförsvar och cancermedierad smärta beslöt Kancera att i 

april 2016 förvärva projektet. Substansen går därefter under beteckningen 

KAND567. Förvärvet kommer att genomföras mot en betalning om totalt sex 

miljoner aktier. Hittills har Kancera emitterat fyra miljoner aktier till Acturum.  
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Produktprofil för fractalkineprojektet 

 

Källa: Kancera 

Fas I genomförd med huvudsakligen positiva resultat 

I maj 2017 inledde Kancera en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten 

KAND567. Studien genomfördes tillsammans med det holländska kontrakts-

forskningsbolaget (CRO) QPG, vid QPG:s anläggning i Groningen. I februari 

meddelades toplineresultat från studien som slutförts i 62 friska personer som 

studerats med avseende på läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet.  

KAND567 visade sig vara säker och väl tolererad vid en dos upp till 1 000 mg per 

dag under sju dagar. Detta är fem till tio gånger den beräknade effektiva dosen. 

Dosbegränsande biverkningar i form av diarré och en kliniskt relevant förhöjning av 

markörer för leverpåverkan observerades vid 1 600 mg per dag. Vidare observer-

ades en effekt i form av signifikant minskning av antalet fractalkinereceptorer hos 

specifika immunceller vid dosering om 600 mg per dag.  

I november 2017 meddelade bolaget att slutit avtal med Recipharm för utveckling 

av beredningsform för KAND567. Syftet är att ta fram kapslar för peroralt intag. 

Det är ett betydelsefullt steg för att ta fram en läkemedelsprodukt. Det kan 

samtidigt innebära att den nyss avslutade fas I-studien kan behöva kompletteras 

med vissa studier kring farmakokinetik och farmakodynamik för den nya 

beredningen.  

Hjärtinfarkt troligt huvudspår 

Valet att göra en fas I-studie i friska personer tyder på att Kancera velat hålla flera 

möjligheter öppna och fokusera på att etablera säkerhet. Ett alternativ hade annars 

varit att redan från start genomföra kliniska prövningar i exempelvis 

cancerpatienter. Kancera kommer efter resultaten att arbeta vidare med att 

fördjupa förståelsen för påverkan på levern. Även om dessa observationer rörde 

doser över beräknad effektiv dos, kan potentiell levertoxicitet vara ett frågetecken 

vid långvarig behandling.  

I samband med att styrelsen aviserade sitt nyemissionsförslag i början av april 

kommunicerade bolaget en ny plan för KAND567 där man avser att genomföra en 

fas IIa-studie som behandling mot hjärtskada efter hjärtinfarkt. Parallellt ska 

förutsättningarna för att använda behandlingen mot lymfom utredas. Det är en 

förändring mot tidigare då autoimmuna sjukdomar och bukspottkörtelcancer har 

pekats ut som möjliga indikationer. Stöd för de nya inriktningarna kommer från 
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såväl extern forskning som tidigare (opublicerade) prekliniska resultat från studier 

utförda av AstraZeneca. Möjligen kan även tecknen på levertoxicitet upplevas som 

ett hinder för den vidare utvecklingen av behandling av kroniska autoimmuna 

sjukdomar, trots att det finns externt stöd för verkningsmekanismen i form av Eisais 

E6011.  

Givet att vi ser en större marknadspotential och mindre konkurrens för KAND567 

inom hjärtinfarkt än inom lymfom (se nedan), bedömer vi därför att hjärtinfarkt är 

ett naturligt förstahandsval som indikation och vidare utveckling. De fördelar som 

lymfomspåret utgör är dock möjlig särläkemedelsklassificering och tydliga 

biomarkörer för att selektera patienter. 

Brist på behandlingar ger potential i hjärtinfarkt 

Hjärtkärlsjukdomar är den främsta dödsorsaken globalt och hjärtinfarkt är ett akut 

syndrom när förkalkningar (plack) i ett av hjärtats kranskärl brister och den efter-

följande koaguleringen bildar en propp som blockerar kärlet. Detta leder i sin tur till 

att hjärtmuskelceller skadas till följd av syrebrist och skadan blir allvarligare ju 

längre blodflödet till hjärtmuskulaturen är hindrat. Enbart i Sverige drabbas omkring 

26 000 personer årligen av hjärtinfarkt (Källa: Socialstyrelsen).  

Marknaden för läkemedel för behandlingar av hjärtkärlsjukdomar domineras av 

blodtryckssänkande och blodfettssänkande läkemedel. Inflammatoriska processer 

anses ha en roll i att accelerera sjukdomsförloppet och antiinflammatoriska 

behandlingar har därför utretts som kompletterande terapier till exempelvis 

blodförtunnande medel och statiner (kolesterolsänkare). Inga behandlingar av 

denna typ har ännu nått marknaden, men Novartis väntas ansöka om marknads-

godkännande för antikroppsbehandlingen canakinumab för att förebygga nya 

hjärtinfarkter hos patienter som tidigare drabbats.  

Kancera indikerar att KAND567 är en möjlig kompletterande behandling i det akuta 

skedet som ett skydd mot vaskulär inflammation och reperfusionsskada efter 

ballongvidgning och stentning på intensivvårdsavdelning. De senare är vanliga 

insatser i det akuta skedet för att utvidga blockerade kranskärl. Reperfusionsskada 

innebär att skada på vävnad, som hjärtats muskulatur, till följd av ischemi (strypt 

blod- och syretillförsel) paradoxalt kan förvärras när blodflödet återställs. Detta 

som en följd av bland annat inflammatorisk reaktion. Stöd för en möjlig hjärt-

kärlskyddande effekt finns i tidigare prekliniska studier utförda av AstraZeneca där 

KAND567 visat kunna minska infarktstorlek, stabilisera kärlplack och motverka 

återförträngning av kranskärl efter stentning. Vidare finns observationer i extern 

forskning att fractalkine är kopplat till den inflammation som sker i blodkärl och 

hjärtmuskeln efter hjärtinfarkt hos människa.  

En uppskattning av potential försvåras av att det saknas liknande behandlingar i 

dagsläget och därmed finns det inte heller någon existerande kommersiell 

marknad (exempelvis utvecklade det svenska bolaget NeuroVive en behandling 

CicloMulsion med likartad indikation som dock fallerade i fas III). Givet den höga 

incidensen av hjärtinfarkt finns det otvivelaktigt en stor potential för en effektiv 

behandling. Ungefär 30 procent drabbas av så kallad akut ST-förhöjningsinfarkt 

eller STEMI, vilket är den allvarligaste formen av hjärtinfarkt som är förknippad med 

högst dödlighet. Enligt Socialstyrelsen avlider dessvärre 17 procent av de som 

drabbas av hjärtinfarkt redan under den första dagen. Om vi justerar för det och 
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baserar en skattning på den svenska incidensen ger det en möjlig målpopulation 

på över 600 000 per år i USA, EU och Japan.  

Varumärkta hjärtkärlbehandlingar i USA har listpris på upp till 15 000 USD per år. 

Om vi antar ett globalt ”snittpris” för KAND567 på 7 000 USD skulle det motsvara 

en möjlig marknad på 4,3 miljarder USD. Det indikerar en blockbusterpotential för 

KAND567 (det vill säga en försäljning på minst en miljard USD).  

Lymfom är en heterogen sjukdom 

Lymfom, som Kancera anger som en möjlig inriktning vid sidan av hjärtinfarkt, är 

ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar som utgår från de celler som utgör 

lymfsystemet. Huvudgrupperna av lymfom brukar anges som Hodgkins lymfom 

respektive Non-Hodgkins lymfom. Båda uppstår i lymfocyter, det vill säga vita 

blodceller som utgör ryggraden i det adaptiva immunförsvaret. Skillnader är att 

Hodgkins lymfom uppstår i mogna B-celler och ofta kan upptäckas och behandlas i 

ett tidigt stadium vilket förbättrar utsikter till överlevnad. Non-Hodgkins lymfom 

(NHL) är en mer heterogen cancerform som kan uppstå i både T-celler och B-

celler. Ofta upptäcks sjukdomen i ett sent stadium. En aggressiv och förhållandevis 

vanlig undergrupp är Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). En möjlig inriktning 

mot DLBCL får stöd av en koreansk studie där patienter med ett högt uttryck av 

CX3CR1-receptorer (cirka fyrtio procent av patienterna) uppvisade sämre 

överlevnad vid behandling med standardbehandlingen R-CHOP än patienter med 

lågt uttryck (Yhim, H., et al., ” The prognostic significance of CD11b+CX3CR1+ 

monocytes in patients with newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma”, 

Oncotarget, 2017)  

Lymfompatienter med högt uttryck av fractalkinereceptorer (grön linje) har sämre överlevnad vid standardbehandling 

 

 

Källa: Yhim et al (2017). PFS = Progressionsfri överlevnad. OS = ”Overall Survival” dvs total överlevnad 

 

Incidensen av DLBCL är 7–8 fall per 100 000 invånare. Vanlig förstahands-

behandling är strålterapi eller en kombination av cellgifter kallad CHOP och 

antikroppsbehandlingen rituximab (kombinationen betecknas ofta ”R-CHOP”). 

Under 2017 godkändes Yescarta, en av de mycket uppmärksammade så kallade 

CAR-T-cellterapierna, för denna indikation (andra linjens behandling). 

Sammantaget är marknaden för lymfom stor men konkurrensen är hård och 

tilltagande. Möjligheten att rikta in sig mot en eller några undergrupper kan 

berättiga till särläkemedelsklassificering och innebära mindre omfattande kliniska 
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studier. Marknaden för behandlingar för återkommande och refraktär DLBCL 

väntas uppgå till knappt en miljard USD 2026 i USA och EU-5 enligt 

Nature/Decision Resources. Högt prissatta CAR-T-cellterapier väntas stå för 

knappt hälften av marknaden, enligt samma källa. 

ROR-1 hindrar cancerns ”självmord” 
Celler som fått skador på sin arvsmassa påbörjar normalt en process som 

resulterar i ett cellulärt självmord (apoptos). Cancerceller har dock utvecklat en 

motståndskraft mot dessa processer, vilket gör att cancerceller lever vidare trots 

mutationer. 

ROR-1 är en tillväxtfaktor som finns på samt i cancerceller och är en bakom-

liggande faktor som förhindrar cancercellens förmåga att själv-förstöras. Det gör 

att ROR-1 blivit ett naturligt mål för behandlingar för att bidra till att återställa denna 

”självreglering”.  

Kancera har flera kandidater med ROR-1 som mål 

ROR-projektet är bolagets längst framskridna egenutvecklade projekt. Efter studier 

på 200 cancerprover med 1 000 olika varianter av ROR-1-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 för-

bättrade 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 därmed också 

är förhållandevis billigt att producera.  

I februari 2015 slutförde bolaget en andra effektstudie i en djurmodell försedd med 

behandlingsresistent som Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Denna gång 

behandlades en musmodell 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 

visade inte på 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 selektivitet 

(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. 

Kancera rapporterade 2017 att bolagets ROR-1 hämmare KAN0441571 effektivt 

eliminerar ROR-1-bärande leukemiceller i en musmodell av mänsklig kronisk 

lymfatisk leukemi. Nyligen har Kancera rapporterat att substansen tränger in i 

benmärgen där den når en förväntad farmakologiskt aktiv koncentration under 

flera timmar. Flera blodcancerformer har sitt ursprung i benmärgen.  
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Undersökningar tillsammans med Karolinska Institutet och MD Anderson Cancer 

Center (USA) har visat att tumörceller vid Richters syndrom bär på ROR-1 hos en 

majoritet av undersökta patienter. Richters syndrom är en mycket svårbehandlad 

avancerad form av KLL. Kancera har även visat att bolagets ROR-1-hämmare är 

verksamma att avdöda cancerceller som representerar Richters syndrom och 

uttrycker ROR-1.  

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

till klinik men ser potential att skapa nya och mer effektiva behandlingar av flera 

svårbehandlade cancersjukdomar. Däribland kronisk lymfatisk leukemi, andra 

hematologiska cancerformer och solida tumörer. Innan kliniska studier behöver 

Kancera etablera storskalig produktion och genomföra prekliniska toxicitetsstudier. 

Ett av syftena med emissionen är att genomföra inledande toxikologistudier i ROR-

1-projektet. 

Nya målstyrda terapier driver marknaden för KLL-
behandlingar 

Vi har i vår bedömning av ROR-projektet valt att fokusera på marknaden för KLL. 

Det är en av de vanligaste formerna av leukemi. I de flesta fallen beror sjukdomen 

på en malignitet i B-cellerna som är en typ av vita blodkroppar som bildas i 

benmärgen. Den karaktäriseras av en ansamling av omogna vita blodkroppar blod, 

benmärg, lymfknutor och mjälte. I tidigt stadium är det vanligt att KLL inte ger 

upphov till några symptom. I långt framskriden form blir blodstatusen kraftigt 

försämrad och motståndet mot infektioner försvagat. Det enda botemedlet är 

stamcellstransplantation vilket är en påfrestande behandling och därmed inte 

indikerat för patienter med ett svagt allmäntillstånd.   

I USA diagnostiseras omkring 20 000 personer per år (Källa: SEER). Medianåldern 

är drygt 70 år. Standardbehandling i första linjen är en kombination med cellgifter 

och antikroppen rituximab. De flesta patienter får emellertid återfall. På senare år 

har nya behandlingar nått marknaden, däribland Imbruvica (ibrutinib). Den är en 

form av tyrosinkinashämmare (TKI), vilket är en vanligt tillväxthämmande klass av 

cancerbehandlingar, och binder specifikt till proteinet BTK i B-celler. Ibrutinib har i 

kliniska studier visat fördelar i form av god säkerhet och effekt i tidigare 

behandlade patienter och administreras oralt.  

Enligt IMS Health uppgick marknaden till 2,2 miljarder USD 2014 och förväntades 

växa till fyra miljarder USD 2018. 
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Marknad för läkemedel mot Kronisk Lymfatisk Leukemi (miljoner USD) 

 

Källa: Nature, IMS Health 

 

En vanlig indelning av KLL är i antingen muterad eller omuterad form av den så 

kallade IGHV-genen. Patienter med omuterad form uppvisar typiskt ett mer 

aggressivt sjukdomsförlopp. Dessa utgör ungefär 40 procent (Visentin., A., et al 

”Integrated CLL Scoring System”, Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, 

October 2015). Vi antar att målgruppen för nya behandlingar främst finns inom 

denna population. En annan svårbehandlad grupp utgörs av Richters syndrom, 

som drabbar mellan två och sju procent av de som insjuknar i KLL (Kipps, T., et al., 

”Chronic lymphotic leukaemia”, Nature Reviews Disease Primers, vol. 3, 2017). Vi 

antar en prissättning på 87 000 USD baserat på kostnaden för ibrutinib i USA (130 

000 USD) och omkring hälften i övriga världen. Vi uppskattar att det indikerar en 

marknadspotential från 200 miljoner USD (Richters syndrom) upp till 1,7 miljarder 

USD i KLL. Vi antar en toppförsäljning på omkring 300 miljoner USD för Kanceras 

behandling. 

PFKFB3 möjlig kombinationsterapi 
Kancera utvecklar en småmolekylär hämmare av ett enzym kallat PFKFB3. 

Forskning har visat att cancerceller använder upp till 200 gånger så mycket socker 

som friska celler i sin ämnesomsättning. PFKFB3-enzymet fungerar här som en 

gaspedal i omsättningen av socker till energi.  

Verkningsmekanism är att genom en specifik hämning av PFKFB3-enzyment 

strypa cancercellers ämnesomsättning och göra de mer känsliga för cell- och 

strålterapier. Bolagets hypotes är även att hämning av enzymet minskar förmågan 

för cellerna att reparera så kallade dubbel-strängsbrott i DNA, vilket är 

verkningsmekanismen vid strålbehandling av tumörer.  

Kancera har i samarbete med Professor Thomas Helledays forskargrupp vid 

SciLifeLab genomfört studier som bekräftar att bolagets substans KAN0438757 

försvagar cancercellen genom att hämma PFKFB3. 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. Detta ger stöd åt den andra typen av verkningsmekanism.  

  

1367425
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Rituximab Ibrutinib Bendamustine Övriga
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Ytterligare studier med PFKFB3 som genomförts tillsammans med Professor 

Thomas Helledays forskningsgrupp påvisar även hämmarens förmåga att bromsa 

en svårbehandlad bröstcancertumör, trippelnegativ bröstcancer. Studien 

genomfördes i en zebrafiskmodell försedd med mänskliga cancerceller och visade 

tumörens storlek reducerats med 50 procent, jämfört med kontrollbehandlingen. 

En möjlig väg framåt är kombinationsbehandling med en förhållandevis ny klass av 

cancerbehandlingar, de så kallade PARP (”poly (ADP-ribose) polymeras”) -

hämmarna. Dessa verkar genom att förhindra oönskad reparation av dubbel-

strängsbrott i DNA i celler som har en viss genetisk defekt i vanligtvis tumör-

supprimerande gener (BRCA). Denna defekt ökar markant risken att utveckla 

bröst- och äggstockscancer och sjukdomsförloppet blir vanligen även mer 

aggressivt hos patienter med BRCA-mutationer. Trippelnegativ bröstcancer, som 

är resistent mot hormon-behandlingar och även cancerbehandlingen herceptin, är 

ett exempel på denna mutation. Ett stort intresse har därför riktats mot dessa 

PARP-hämmare som möjliga behandlingar av aggressiva cancerformer. PARP-

hämmarna påverkar inte normala celler. Kancera tillsammans med Thomas 

Helledays forskargrupp har under 2017 rapporterat om försök som indikerat att 

PFKFB3-hämmare gör tidigare motståndskraftiga cancerceller känsliga för PARP-

hämmaren veliparib. Det ger stöd åt en kombinationsmöjlighet.  

PARP-hämmare väntas driva marknadstillväxten 

En av de primära indikationerna för PFKFB3-projektet är äggstockscancer. Det är 

ett område där i synnerhet PARP-hämmarna visat framfötterna. I USA insjuknar 

ungefär 22 000 årligen. Den största andelen (90 procent) är så kallad epitelial 

äggstockscancer. Andelen BRCA-muterad cancer uppskattas till omkring 15 

procent. Studier pekar på att omkring 30 procent av dessa har sekundära BRCA-

mutationer som gör de resistenta mot såväl standardbehandlingen platinumterapi 

som PARP-hämmare.  

Det ger en tydlig om än liten målgrupp för PFKFB3-behandlingar. Det skulle 

uppskattningsvis motsvara 2 500 patienter årligen i USA, EU och Japan. Det 

motsvarar en särläkemedelspopulation och möjlighet till hög prissättning. Vi antar 

en kostnad på 200 000 USD (ungefär dubbelt mot PARP-hämmarna). Det 

motsvarar en marknadspotential om 500 miljoner USD. Antaget en penetration om 

50 procent ger det en toppförsäljning på cirka 250 miljoner USD. 
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Marknad för läkemedel mot äggstockscancer 2026P (miljarder USD) 

 

Källa: Nature, Decision Resources 

 

Marknaden för läkemedel mot äggstockscancer är ganska begränsad i dagsläget, 

då generiska behandlingar dominerar behandlingsprotokollet. Den väntas dock 

växa kraftigt de kommande åren och uppgå till 6,7 miljarder 2026 (Källa: Bamford, 

J., et al, ”The ovarian cancer drug market” Nature Reviews Drug Discovery, vol. 16 

/2017). Tillväxten väntas drivas av nyligen godkända och kommande behandlingar 

som PARP-hämmare. Även immunonkologiska behandlingar (så kallade check-

pointhämmare av typ PD-L1-hämmare) väntas sätta sin prägel här liksom inom 

andra cancerformer. 

Selektiv hämmare, flera mekanismer 
HDAC6-projektet avser en småmolekylär HDAC6-hämmare med 

blodcancersjukdomen multipelt myelom som primär indikation. HDAC6 är ett 

enzym som styr hur cellens inre fibrer fungerar. I tumörer förefaller HDAC6 

förbättra förmågan att invadera omgivande frisk vävnad. Forskning tyder på att 

HDAC6 även kan verka i likhet med immunonkologiska terapier genom att bidra till 

att bryta ner tumörens försvar mot immunresponser. Detta via PD-L1, som är 

mekanismen som även flera av de mest framgångsrika immunterapierna, check-

pointhämmarna, blockerar. Kancera behöver dock utreda denna mekanism 

ytterligare. 

Utvecklingen av en HDAC6-hämmare för behandling av multipelt myelom 

påbörjades 2014. Substansen KAN0439782 visade i djurstudier effekt mot 

cancerceller och tolererades av friska blodceller från människa. Utvecklings-

projektet erhöll 2015 ett bidrag om två miljoner kronor från VINNOVA.  

Vidare har hämmaren visat potential att binda till ytterligare ett protein som ännu 

inte offentliggjorts av konkurrensskäl. Proteinet refereras till som Target 2. Den 

ytterligare verkningsmekanismen bedöms kunna förstärka effekt mot cancercellers 

spridning. Tillsammans med SARomics Biostructures har bolaget utvecklat 

HDAC6-hämmare som optimerats för att binda till Target 2.  

För närvarande pågår en in-vivo-studie i en musmodell för multipelt myelom i två 

substanser. Kancera uppskattar ha en läkemedelskandidat kan inom 12 månader.  

3,5
2,6

0,6

PARP-hämmare PD-L1-hämmare Angiogeneshämmare
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Nya prekliniska studier visar att en av substanserna inom projektet, KAN0440262, 

effektivt går igenom blodhjärnbarriären. Bolaget ser mot denna bakgrund 

möjligheter att utreda behandlingar mot sjukdomar i hjärnan, som hjärntumörer 

(glioblastom) och neuropatisk smärta.   

Stora värden drar till sig konkurrens 

Multipelt Myelom är den näst vanligaste formen av blodcancer (svarar för ungefär 

tio procent av antal insjuknade). Den uppkommer i det lymfatiska B-cellssystemet, 

där myelomcellen (cancercellen) utgörs av en malignt omvandlad plasmacell som 

infiltrerar benmärgen. Orsaken är okänd, men riskfaktorer anses bland annat vara 

exponering mot strålning och cancerogena ämnen inom vissa yrken. Symtomen 

härrör oftast från skelettet beroende på att myelomcellerna stimulerar en 

urkalkning av benet och orsakar smärtor.  

Ungefär 30 000 nya fall per år beräknas i USA. Femårsöverlevnaden är omkring 50 

procent. Behandlingar utgörs av kombinationer av cellgifter, immunmodulerande 

terapier och så kallade proteasominhibitorer. Autolog stamcellstransplantation kan 

ges till patienter upp till omkring 65 år som inte har hjärt- eller lungproblem.  

Läkemedelsmarknaden för multipelt myelom är betydande värdemässigt och 

uppgår till drygt tolv miljarder USD (Källa: Oncopeptides/Global Data). Revlimid 

(Celgene) är storsäljaren och står för drygt hälften av marknaden. Marknaden 

växer tydligt, dels då en förbättrad överlevnad gör att förekomsten i befolkningen 

ökar, dels till följd av nya högt prissatta behandlingar, bland annat 

antikroppsbehandlingen daratumab (Genmab/Janssen).  

Den stora marknaden innebär potential men konkurrensen är också ganska hård. 

HDAC6-projektet påminner till sin verkningsmekanism om en nyligen godkänd 

behandling, Farydak, som är en icke-selektiv HDAC-hämmare. Behandlingen är 

indikerad vid återfall efter minst två tidigare behandlingar. En nackdel är biverk-

ningar som gastrointestinal toxicitet som ger smärtor, kräkningar och diarré. En 

mer selektiv behandling skulle teoretiskt kunna medföra färre biverkningar och här 

finns möjligen ett fönster för en HDAC-6-hämmare.  

Baserat på uppgifter från Roche uppskattar vi att patienter som får andra linjens 

behandling eller senare utgör drygt 20 procent av populationen. Analytikers 

bedömningar för Farydak ligger på en toppförsäljning om cirka 300 miljoner USD 

(Källor: Global Data, Jefferies, Evaluate Pharma). Vi anser att det är en rimlig 

skattning även för Kanceras HDAC-6-projekt i multipelt myelom. Om behandlingen 

kan indikeras för en större patientgrupp och/eller utvidgas till andra hematologiska 

indikationer finns dock möjlighet till uppjustering av den bedömningen.  

Glioblasom mindre marknad men med stort medicinskt 
behov 

Primära maligna hjärntumörer omfattar en stor grupp tumörer av olika 

malignitetsgrad och histologi. Så kallade gliom utgör ungefär 30 procent av alla 

primära hjärntumörer och 80 procent av den maligna typen.  

Gliom uppstår i nervsystemets gliaceller, som är rikligt förekommande i hjärnan 

och har där bland annat har en stödjande och sammanbindande funktion. 

Glioblastom är en långt framskriden form av gliom. Det uppskattas att 6,6 per 100 
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000 invånare årligen drabbas av gliom, varav hälften utgörs av glioblastom (Weller, 

M., ”Glioma”, Nature Reviews Disease Primers, vol.1, 2015). Orsaken är oftast 

oklar, men genetiska samband och tidigare strålbehandling nämns ofta som troliga 

bidragande faktorer. Prognosen är dyster med en medianöverlevnad i kliniska 

studier om tolv till 14 månader. 

Om möjligt inleds behandling med kirurgi med mål att ta bort så mycket 

tumörvävnad som möjligt utan att orsaka neurologiska symptom. Första linjens 

behandling är därefter strålterapi i kombination med temozolomid, ett cellgift som 

tas oralt. Även Giladel Wafer är indikerat som första linjens behandling efter kirurgi 

och strålbehandling. Det utgörs av ett cellgift i form av ett implantat som sätt inuti 

kraniet. Antikoppsbehandlingen Avastin är indikerad för behandling av åter-

kommande glioblastom. Enligt Evaluate Pharma väntas läkemedelsmarknaden för 

glioblastom uppgå till 1,5 miljarder USD 2022. Det är väl tidigt att uttala sig om 

eventuell potential för en HDAC6-hämmare i detta utmanande område. Avastin 

uppskattas ha sålt för cirka 350 miljoner USD 2013 (Källa: Healtadvances) och det 

indikerar en möjlig potential i linje med vad vi bedömde för multipelt myleom ovan 

för användning som andra linjens behandling.  

A-PARADDISE-projektet 
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. 

Kancera äger projektet tillsammans med partners. Inom ramen för projektet har 

bolaget utvecklat hämmare av flera epigenetiska enzymer från parasiter. 

Signifikant effekt har påvisats i en djurmodell för Chagas sjukdom.  

Marknadsdynamiken för antiparasitära medel skiljer sig markant från 

läkemedelsmarknaderna i övrigt. Detta eftersom förekomsten av parasitsjukdomar 

i hög grad är koncentrerad till tropiska klimat och utvecklingsländer där betalnings-

förmågan är begränsad. Även om det medicinska behovet är mycket stort saknas 

därför paradoxalt nog de kommersiella förutsättningarna för större satsningar från 

läkemedelsbolag. Utvecklingen är därför mycket beroende av bidrag från 

institutioner. Marknaden för antiparasitära medel för humant bruk uppskattas till 

endast 500 miljoner USD (Abongwa, M. et al ”A brief review on the mode of Action 

of antinematodal drugs”, Acta Veterinaria-Beograd 2017, 67 (2), 137–152). 

Patentsituation 
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 patent-

situation. 
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Patent 

        

Projekt/ Patentfamilj Beskrivning Status Ansökningsdatum 

Fractalkine* Substanspatent 1 Beviljat internationellt patent 2006-04-03 

Fractalkine* Substanspatent 2 Beviljat internationellt patent 2007-09-27 

ROR1 Substanspatent Internationell ansökan 2016-02-01 

ROR1 Antikroppar från mus Internationell ansökan, godkänd i USA och Kina 2010-12-10 

ROR1 Humana antikroppar Internationell ansökan, beviljad i USA och Kina 2011-12-12 

PFKFB3 Patentfamilj "Sulphoneamide compounds" Internationell ansökan och beviljad i USA 2011-09-19 

PFKFB3 Patentfamilj "Biarylsulfoneamides" Internationell ansökan och beviljad i Sydafrika 2012-12-21 

PFKFB3 
Patentfamilj "Biarylsulfoneamides". Avdelad ansökan i 

USA. Kombination av biarylsulfoneamides med strålterapi. 
Avdelad ansökan i USA 2016-03-23 

HDAD6 Substanspatent 1 Internationell ansökan 2015-05-11 

HDAC6 Substanspatent 2 Internationell ansökan 2015-12-22 

HDAC6 Substanspatent 2 Internationell ansökan 2015-12-22 

Källa: Kancera 

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 

Kancera 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 sanno-

likheten att utveckling samt försäljning faktiskt blir som i antaget scenario. Vi 

modellerar med sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA 

enligt Biotechnology Innovation Organization (BIO) (2016).  

Kanceras strategi är att söka större samarbetspartners redan i preklinisk eller tidig 

klinisk fas. Inom området autoimmuna sjukdomar (Fractalkineprojektet) har vi 

nedan identifierat några affärer baserade på småmolekylära behandlingar som 

referens (inom ett område som kallas RORγ hämmare). 

Milstolpsersättningar i licensaffärer autoimmuna sjukdomar (småmolekyler) 

 

            

Bolag Partner Mekanism Indikation Klinisk fas Värde (milj. USD) 

Karo Bio Pfizer RORγ hämmare Autoimmuna sjukdomar Upptäcktsfas 217 

Phenex Janssen RORγ hämmare Autoimmuna sjukdomar Upptäcktsfas 135 

Lycera Merck RORγ hämmare Autoimmuna sjukdomar Upptäcktsfas 307 

Nuevolution Almirall RORγ hämmare Psoriasis, psoriasisartit Preklin. 544 

        Medel 301 

Källa: Bolagsinformation 

 

Som vi diskuterat ovan förefaller emellertid autoimmuna sjukdomar inte att vara 

förstahandsvalet för KAND567 vilket minskar relevansen av jämförelsen ovan. För 
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hjärt-kärlområdet har vi svårt att spåra mer än några enstaka licensaffärer. Under 

2016 träffades ett avtal mellan Amgen och Arrowhead för två program inom 

hjärtkärlområdet (RNA-interferens) värt 674 miljoner USD. Det indikerar en 

liknande nivå som för urvalet ovan. Vi använder därför en möjlig affär om 300 

miljoner USD som antagande i vår värdering av KAND567.  

Vi har räknat med möjliga licensaffärer på upp till 250 miljoner USD för ROR-1-

hämmaren, PFKB3-hämmaren respektive HDAC-6-hämmaren. Detta baserat på 

historiska data rörande avtal i tidig fas inom onkologi- och inflammationsområdena 

under 2010 till 2016 enligt data från Global Data/Nuevolution. 

Värdet av licensaffärer inom onkologi och inflammation i tidig fas 

 

Källa: Global Data/Nuevolution 

 

Licensavtal träffade i preklinisk eller tidig klinisk fas är generellt ganska ”baktunga” 

med en stor del försäljningsrelaterade milstolpsersättningar. 

Bred portfölj med möjlighet till tidig licensering 

Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 14,1 procent. Detta baserat på en 

riskfri ränta på 0,7 procent, ett betavärde på 1,3 (ett snitt för Biotechindustrin enligt 

Damodaran online) 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.  

Nedan redovisar vi vår värdering av summan av delarna för Kancera baserat på 

bedömda riskjusterade projektvärden i dagsläget. Vi har ändrat värderings-

modellen då ny analytiker tagit över bevakningen. 
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Värdering av summan av delarna, Kancera 

            

Projekt Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

KAND567, hjärtinfarkt I 1000 181 1,2 
11 % chans t lansering, 10 % royalty, 300 MUSD 

milst. 

ROR-1, KLL Preklin. 300 85 0,6 
9 % chans t lansering, 7,5 % royalty, 250 MUSD 
milst. 

PFKFB3, 

äggstockscancer 
Preklin. 250 56 0,4 

4 % chans t lansering, 7,5 % royalty, 250 MUSD 

milst.  

HDAC6, Multipelt 

Myelom 
Preklin. 300 36 0,2 

3 % chans t lansering, 7,5 % royalty, 250 MUSD 

milst.  

Overhead     -46 -0,3 13 mnkr/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld   14 0,1 Per 2017-12-31  

Totalt     326 2,2 148,6 miljoner aktier 

Antagen emission   54   Emissionskurs 1,2 kronor 

Totalt efter utspädning   380 1,9 200 miljoner aktier (emission + betalning Acturum) 

Källa: Jarl Securities bedömning 

 

Våra antaganden för respektive projekt baseras på diskussionen ovan. Vi har 

antagit att en utlicensiering kan ske efter fas II för Fractalkine-projektet, med en 

royaltysats på 10 procent. För övriga projekt har vi räknat med en licensaffär efter 

preklinisk fas och generellt med royaltysatser på 7,5 procent. Vad gäller 

antaganden om sannolikhet till lansering är dessa baserade på den historiska 

sannolikheten inom respektive indikation. I det sammanhanget är hjärt-

kärlsjukdomar ett utmanande terapiområde och det förklarar det förhållandevis 

låga antagandet för sannolikheten för KAND567 i vår värderingsmodell. 

Värderingen är mycket känslig för antaganden om exempelvis toppförsäljning, tid 

till marknad och antagen sannolikhet till lansering. Samtliga faktorer är osäkra 

bedömningar i detta tidiga skede. 

Vår värdering av summan av delarna uppgår till 326 miljoner kronor. Justerat för 

utspädning i pågående företrädesemission, med antagande om full teckning, 

beräknar vi det motiverade värdet till 1,9 kronor per aktie.  

I ett optimistiskt scenario antar vi att en licensaffär för KAND567 träffas redan 

under året. Vi bedömer att det höjer aktieägarvärdet för Kancera till omkring 477 

miljoner kronor, motsvarande 2,4 kronor per aktie (räknat på 200 miljoner aktier).  

I ett pessimistiskt scenario visar den toxikologiska utvärderingen av ROR-1 på 

problem. Vi antar också att pågående studier i prekliniska sjukdomsmodeller för 

HDAC6-hämmaren i multipelt myelom visar nedslående resultat. Räknar vi bort 

dessa projekt hamnar vårt motiverade värde på motsvarande cirka 1,2 kronor per 

aktie.  

Relativvärdering pekar på potential 

I grafen nedan har vi jämfört Kancera jämfört med ett antal jämförelseobjekt 

noterade på svenska marknadsplatser. Den visar forskningsvärde (det vill säga 

börsvärde minus nettokassa) på x-axeln och klinisk fas på y-axeln.  
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Forskningsvärde (börsvärde minus nettokassa) och klinisk fas för ett urval av nordiska bioteknikföretag 

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Kanceras värdering tillhör de lägre i jämförelsen. En värdering i linje med medianen 

av dessa motsvarar ett börsvärde på 578 miljoner kronor, eller omkring 2,9 kronor 

per aktie för Kancera justerat för pågående emission. Vi bedömer att det ger stöd 

åt vår tidigare värdering av bedömda riskjusterade projektvärden i bolagets 

portfölj. Om något indikerar det en möjlig ytterligare uppsida till vår värdering.   

Ägare och ledning 
Ägarstruktur 
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 0,6 respektive 1,3 

procent av aktiekapitalet. Under hösten har två miljoner aktier emitterats till 

Acturum som därmed har klättrat på ägarlistan.  

Tio största ägarna, 2017-12-29 

      
  %, Kapital   

Avanza Pension 10,5%   
 Nordnet Pensionsförsäkring 3,1%   

Marianne Rapp 2,8%   
 Acturum Real Estate 2,7%   

Ålandsbanken AB, W8IMY 2,3%   
CBNY-Charles Schwab FBO Customer 1,5%   

BNP Paribas New York Branch 1,5%   
Håkan Mellstedt 1,3%   

 Thomas Olin 1,3%   
Alarik Förvaltning AB 1,2%   

Källa: Kancera 
  

Kancera

Nuevolution

SynAct

Cantargia

Alligator

Wnt Research

Bioinvent

0

500

1000

1500

2000

0 1 2 3

M
S
EK



 

21 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

KANCERA 

26 april 2018 

Vd 
Thomas Olin, 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 affärs-

utvecklingsledningen 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 1,9 miljoner aktier. 

COO 
Martin Norin, 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. 

Styrelse 
Styrelseordförande Erik Nerpin har en juristexamen och är ägare i Erik Nerpin 

Advokatbyrå. Erik Nerpins advokatverksamhet är fokuserad på finansiering, 

börsrätt, bolagsrätt och företagsstyrning. Nerpin har ett aktieinnehav om cirka 0,9 

miljoner aktier. 

Övriga ledamöter: Håkan Mellstedt, 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 Mellstedts 

forskning ligger bland annat bakom ROR-1-projektet. Mellstedts aktieinnehav 

består av cirka 1,9 miljoner aktier. Även vd Thomas Olin sitter i styrelsen. 
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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 inte aktier i det 

analyserade bolaget. 
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