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Fractalkine i 

förgrunden 

 

Kancera fokuserar på Fractalkineprojektet och planerar för att 

starta kliniska studier för behandling av hjärtskador under 2019.  

Vi ser nya patentansökningar och en tydligare klinisk strategi som 

värdehöjande. Framtiden för övriga projekt blir mer svårbedömd.        

Efter den genomförda fas I-studien har Kancera under 2018 

beslutat att utvärdera KAND567 (en första läkemedelskandidat 

från fractalkineprojektet) som behandling mot skador efter 

hjärtinfarkt. Bolaget planerar att inleda en kontrollerad fas IIa-

studie under andra kvartalet 2019. Valet av indikation talar för en möjlig snabb 

klinisk utveckling inom ett område där det finns en mycket stor marknadspotential, 

ett stort medicinskt behov och i dagsläget inga tydliga konkurrenter. Bolagets 

satsning på den kliniska utvecklingen av KAND567 innebär samtidigt att övriga 

projekt i tidigare utveckling tydligt nedprioriteras. Även om beslutet har varit svårt är 

den nya strategin ett logiskt och trovärdigt vägval, givet begränsade finansiella 

resurser.  

Förutom att undersöka påverkan på hjärtats läkning och funktion avser Kancera att i 

den kommande fas IIa-studien även att studera om KAND567 kan ha en 

njurskyddande effekt. Det kan öppna för ett bredare användningsområde. Bolaget 

har även nyligen lämnat in nya patentansökningar som, om de beviljas, stärker 

förutsättningarna för att på sikt kunna träffa licensavtal till attraktiva villkor. 

Dessutom ökar möjligheterna för vidare utveckling av Fractalkineprojektet inom fler 

indikationer som exempelvis cancer. Sammantaget ser vi ett högre värde för 

Fractalkineprojektet än tidigare.  

För vår värdering av bolaget och aktien totalt sett motverkas ett höjt värde för 

Fractalkineprojektet av att vårens företrädesemission inte blev fulltecknad. Därtill 

har vi sänkt värdet för övriga projekt tydligt mot bakgrund av osäkerhet kring den 

vidare utvecklingen med den nya strategin. Vårt riskjusterade motiverade värde i 

basscenariot sänks till 1,6 kronor (från 1,9). Det är fortfarande tydligt över 

dagskurs. Vi bedömer att framsteg i förberedelserna inför kommande kliniska 

studier kan ge ett potentiellt kursdrivande nyhetsflöde under hösten.   

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2015 2016 2017 2018P 

Nettoomsättning 0,3 0,3 0,1 0,1 

Rörelseresultat -20 -22 -56 -43 

Vinst per aktie, 
kronor 

neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa 57 55 25 29 

Källa: Kancera (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  
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 Datum: 11 oktober 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Kancera AB 

Lista: Nasdaq First North Premier 

Vd: Thomas Olin 

Styrelseordförande: Erik Nerpin 

Marknadsvärde: 171 MSEK  

Senast: 0,9 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 hjärtkärlsjukdomar, cancer 

och inflammatoriska sjukdomar utifrån nya 

behandlingskoncept. Bolaget avser att starta 

en fas IIa-studie 2019.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Det längst gångna projektet KAND567 har 

avancerat genom fas I vilket ger viktig 

validering.  

   

Externa studier pekar på många 

tillämpningsområden för blockering av 

Fractalkinesystemet inom 

hjärtkärlsjukdomar, cancer och 

inflammatoriska sjukdomar.  

 

Risker och 

svagheter: 

Det är utmanande att utveckla behandlingar 

inom hjärtkärlområdet, vilket är den tänkta 

förstahandsindikationen för det kliniska 

projektet KAND567.  

 

Vi bedömer att bolaget behöver finansiering 

under nästa år för att genomföra planerade 

kliniska aktiviteter.  

 

  

Värdering: Bear 

1 kr 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Thomas Olin och COO Martin Norin har lång 

erfarenhet av läkemedelsforskning från bland annat 

Biovitrum och Pharmacia. Ledningsgruppen har de 

senaste två åren förstärkts med personer med lång 

erfarenhet av klinisk utveckling och affärsutveckling från 

bland annat AstraZeneca. Detta ger ett mycket 

värdefullt kompetenstillskott inför den vidare 

utvecklingen av det kliniska projektet KAND567. 

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 
 

 

Vi ser ett finansieringsbehov mot mitten av 2019 för att 

genomföra planerade kliniska aktiviteter.     

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 att tydliga 

framsteg mot start av fas IIa studier kan tas det kommande 

halvåret.  

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.  

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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Kancera fokuserar på kliniskt projekt 
Kancera har nyligen meddelat att bolaget avser att fokusera sina interna resurser 

mot utvecklingen av det kliniska projektet KAND567. För närvarande pågår 

förberedelser för att under andra kvartalet 2019 kunna starta en fas IIa studie. 

Studien ska avse behandling av akut hjärtinfarkt med intravenös tillförsel av 

KAND567. Studieprotokollet är inte fastställt ännu men förutom säkerhet ska 

effektparametrar utvärderas för att studera behandlingens påverkan på 

hjärtinfarktens omfattning, njurskador och blodkoagulering.  

Kancera genomförde en företrädesemission i våras som tecknades till cirka 80 

procent och därmed inbringade 48 MSEK före emissionskostnader. Då emissionen 

inte blev fulltecknad väljer Kancera att prioritera det längst gångna projektet i 

portföljen. Den framtida utvecklingen av övriga projekt kommer drivas vidare i den 

mån finansiering från externa samarbetspartners kan erhållas. Som en konsekvens 

minskar bolaget personalstyrkan med en fjärdedel.  

Fractalkineprojektet har breda 
möjligheter 
Kanceras läkemedelskandidat KAND567 är en småmolekulär behandling för att 

blockera potentiellt skadliga inflammationssignaler. Behandlingen är inriktad mot 

Fractaklinesystemet som styrs av den immunreglerande faktorn Fractalkine. Med 

hjälp av fractalkinesystemet kan immunceller tränga in i vävnader via blodkärlen. 

Genom att blockera en receptor för Fractaline på immuncellerna kan KAND567 

hämma detta system.  
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Verkningsmekanism för KAND567 

 

Källa: Kancera. Immunceller (”Leukocyte”, grön) invaderar vävnader via blodkärl genom att receptorer (”CXC3CR1”) på immuncellens yta binder till det 

immunreglerande proteinet Fractalkine på kärlväggens yta. Därmed kan immuncellen passera genom kärlväggen. KAND567 blockerar receptorerna på 

immuncellen och hämmar därmed denna invasionsprocess.    

 

Under 2018 har Kancera arbetat med att förstärka marknadsskyddet inom 

Fractalkineprojektet. Dels har bolaget ansökt om patent för en ny 

tillverkningsmetod för KAND567. Därtill har en patentansökan lämnats in för nya 

unika blockerare av Fractalkinesystemet. Om en eller båda av dessa 

patentansökningar godkänns ger det sammantaget ett marknadsskydd som 

sträcker sig längre än det ursprungliga substanspatentet för KAND567 (som löper 

till 2027). I förlängningen kan det leda till förbättrade förutsättningar att träffa ett 

licensavtal till attraktiva villkor.    

Lovande stöd för utveckling av hjärtkärlbehanding 
Som en första indikation kommer KAND567 att utvärderas som behandling efter 

hjärtinfarkt. Stöd för en möjlig terapeutisk effekt finns i tidigare prekliniska studier 

då projektet drevs av AstraZeneca. I en djurmodell för hjärtinfarkt kunde 

infarktområdet minskas med 50 procent jämfört med placebo. Externa studier har 

visat att antikroppar mot Fractakline förbättrar överlevnad och reducerar 

infarktstorlek i djurmodeller för hjärtinfarkt och att fractalkinesystemet är en 

oberoende riskmarkör för den inflammation som sker i hjärta och blodkärl efter 

hjärtinfarkt.  
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Prekliniska studier pekar på att KAND567 minskar skador efter hjärtinfarkt 

 

Källa: Kancera 

 

Vad gäller hjärtkärlsjukdomar har antiinflammatoriska behandlingar länge setts 

som en möjlig väg då studier har påvisat att en hög halt biomarkörer för 

inflammation har kunnat kopplas till en ökad risk för dessa åkommor. 

Canakinumab (marknadsförs av Novartis) är en antikroppsbehandling med 

cytokinen IL-1β som mål. Behandlingen är godkänd för vissa sällsynta autoimmuna 

sjukdomar. Canakinumab har dessutom utvärderats i en mycket omfattande fas III-

studie (över 10 000 patienter) som behandling efter hjärtinfarkt för att minska 

risken för återfall. Även om behandlingen inte kunde påvisa någon signifikant 

förbättrad överlevnad i stort visade en analys av en subgrupp en 25-procentig 

minskad risk för hjärtinfarkt.  

Kancera utvecklar KAND567 först och främst som en behandling för det akuta 

skedet efter hjärtinfarkt. Fördelen med att fokusera på denna indikation är att det 

begränsar omfattningen av kliniska studier. För att utvärdera en eventuell 

förebyggande effekt mot hjärtinfarkt skulle mycket stora och långa studier krävas, 

vilket ovan nämnda studie av Novartis illustrerar. Det är väl känt att utbredningen 

av hjärtskada ökar med upp till 50% när den infarktrelaterade kärlblockeringen 

avhjälps genom kärlvidgning (även kallat ballongvidgning). Detta som en följd av 

bland annat en inflammatorisk reaktion. Utbredningen av hjärtskada efter 

kärlvidgning ökar förlusten av hjärtats pumpförmåga vilket i sin tur ökar risken för 

kronisk hjärtsvikt. I dagsläget finns ingen behandling som skyddar mot de skador 

som orsakas av det kärlvidgande ingreppet. Ett sådant skydd förväntas signifikant 

minska morbiditet och mortalitet kopplad till hjärtsvikt efter hjärtinfarkt. 

Sammantaget talar det för att utvärdera antinflammatoriska behandlingar i 

hjärtinfarkt.  
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Plan att inleda kontrollerad studie 2019 

Kancera har kommunicerat upplägget för en kommande fas IIa-studie där 

KAND567 är tänkt att ges i tre skeden efter att en patient kommer in till sjukhus 

efter misstänkt hjärtinfarkt. 1) Efter bekräftad diagnos för hjärtinfarkt ges KAND567 

intravenöst. 2) I samband med insats för kärlutvidgning där KAND567 ges i 

kateter. 3) Behandlingen ges därefter som infusion 48 till 72 timmar efter 

behandling efter att patienten har lagts in för övervakning. 

Tänkt upplägg för behandling med KAND567 i en kommande fas IIa-studie 

 

Källa: Kancera 

 

Kancera ser förutsättningar att KAND567 kan gynna patienten på tre sätt: För det 

första via en direkt effekt på hjärtats läkning och funktion. För det andra genom att 

mildra oönskade njurkomplikationer orsakade av de insatser som görs på 

sjukhuset för att lokalisera och behandla hjärtinfarkten. Användning av 

kontrastmedel vid bilddiagnostik orsakar inflammation i njurarna vilket kan leda till 

skador. Dessutom kan en behandling minska risken för nya kärlkomplikationer 

genom att stabilisera kärlplack.  

Det planerade upplägget är en kontrollerad studie, det vill säga behandling med 

KAND567 kommer att jämföras med placebobehandling. Kancera nämner att 

möjliga effektparametrar i studien kan bli infarktstorlek mätt med magnetröntgen 

samt ett antal vedertagna biomarkörer för njurfunktion och hjärtkärlrisker.  

Som förberedelse för fas IIa-studien ska Kancera under hösten med hjälp av 

kontraktstillverkare etablera GMP-produktion av en läkemedelsprodukt för 

intravenös tillförsel samt genomföra kompletterande prekliniska toxikologiska 

studier. Parallellt pågår färdigställande av studieprotokoll och etablering av ett 

konsortium för studien. I början av 2019 ska Kancera först genomföra en 

dosbestämmande fas I-studie med intravenös administrering. Målet är att fas IIa-

studien därefter ska kunna inledas under andra kvartalet 2019.  
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Stor potentiell marknad för behandling vid hjärtinfarkt 

En uppskattning av försäljningspotential försvåras av att det saknas liknande 

behandlingar i dagsläget och därmed finns det inte heller någon existerande 

kommersiell marknad. Givet den höga incidensen av hjärtinfarkt finns det 

otvivelaktigt en stor potential för en effektiv behandling. Enbart i Sverige drabbas 

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

I Sverige genomförs omkring 40 000 koronarangiografier (kranskärlsröntgen) som i 

många fall följs av kärlutvidgning. STEMI utgör omkring 13 procent (källa: 

Internetmedicin). Om vi använder denna incidens som utgångspunkt skulle det 

motsvara en möjlig målpopulation på cirka 500 000 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 per behandling 

skulle det motsvara en möjlig marknad på 3,5 miljarder USD. Det indikerar en 

potentiell blockbusterpotential för KAND567 (det vill säga en försäljning på minst 

en miljard USD).  

Njurskyddsbehandling ett möjligt nytt spår 

Som nämnts ovan avser Kancera att i fas IIa-studien undersöka om KAND567 kan 

mildra njurkomplikationer i första hand relaterade till kontraströntgen. Om en 

njurskyddande effekt kan påvisas kan det öppna möjligheter för en bredare 

användning för att motverka skadliga effekter när kontraströntgen används vid 

kärlutvidgning. Vissa studier tyder på att akuta njurskador (kontrastinducerad 

nefropati eller CIN) uppstår i omkring 11 procent av kärlutvidgningsingrepp, där 

samtidig intravenös administrering av kontrastvätska ges (Leow, K., et al, ”Renal-

related adverse effects of intravenous contrast media in computed tomography”, 

Singapore Med J 2015; 56(4): 186–193,). 

Cancer en mycket intressant back-up möjlighet 

Parallellt med hjärtkärlspåret undersöker Kancera möjligheten att utveckla en 

cancerbehandling baserad på KAND567 eller en annan hämmare av 

Fractalkinesystemet. Behandlingen testas på blodprover från lymfompatienter för 

att studera hur biomarkörer för ett aktiverat fractalkinesystem påverkas. En 

djurstudie för en modell av neuroblastoma visade ingen minskning av tumörtillväxt. 

Däremot har Kancera i tidigare prekliniska undersökningar observerat att 

KAND567 kan hämma cancercellernas förmåga att reparera DNA. Den kan tala 

möjligheter som en kombinationsbehandling med cellgifter.  

Kancera har inte uppgett vilka typer av lymfom man avser inrikta sin behandling 

mot. 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. En aggressiv 

och förhållandevis vanlig undergrupp av NHL är Diffust storcelligt B-cellslymfom 

(DLBCL). 
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Stöd för att fractalkinereceptorn kan vara inblandad i lymfom finns i en studie som 

visade att ett högt uttryck av fractalkinereceptorer är förknippat med sämre 

överlevnad i lymfompatienter (DLBCL) som får standardbehandling (Yhim, H., et 

al., ” The prognostic significance of CD11b+CX3CR1+ monocytes in patients with 

newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma”, Oncotarget, 2017).  

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. 

I våra ögon förefaller det som en konservativ prognos, som troligen är präglad av 

patentutgången för den ledande behandlingen rituximab. Vi ser en stor 

försäljningspotential om KAND567 kan utvecklas framgångsrikt. Ett dilemma är att 

det blir svårt att med samma substans både adressera hjärtkärlmarknaden och 

cancermarknaden samtidigt då prissättningen inom dessa områden kan förväntas 

skilja sig kraftigt (en faktor på omkring 10). Som ovan nämnts avser Kancera att 

utveckla en ny läkemedelskandidat för att blockera Fractalkinesystemet. Detta kan 

vara en möjlig väg för att komma runt dilemmat, även om det inledningsvis innebär 

en längre utvecklingsväg.   

Vi väljer att i detta läge inte inkludera cancer i vår värdering av Fractakline-

projektet. Cancerområdet utgör dock en mycket intressant back-up-möjlighet för 

KAND567 om den kommande fas IIa-studien inte uppnår förväntade målsättningar 

vad gäller effekt., eller som ett spår för en eventuell ny hämmare av 

Fractalkinesignaler (givet att den prekliniska utvecklingen blir framgångsrik).  

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). Vi har generellt använt 

en diskonteringsränta på 14 procent. Detta baserat på en riskfri ränta på 0,6 

procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 10,3 procent. Den senare 

bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2018 och utgörs av en marknadsriskpremie 

på 6,4 procent och ett storleksbaserat tillägg på 3,9 procent. Betavärdet är ett 

snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online.  

Högre motiverat värde för KAND567 
Nedan redovisas vår värdering av summan av delarna i Kancera baserat på 

riskjusterade motiverade projektvärden. De viktigaste förändringarna utgörs av  

• Vi höjer värdet för KAND567 då vi är mer optimistiska kring möjliga 

villkor i ett licensavtal. Detta baserat på Kanceras åtgärder för att 

förstärka marknadsskyddet som vi beskrivit ovan. Vi har därför höjt 

antagande om möjliga royaltyersättningar till 15 procent (tidigare 10 

procent). Då vi i våra beräkningar även nu utgår från ett större urval av 

licensaffärer inom områdena inflammatoriska sjukdomar och 
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hjärtkärlsjukdomar än tidigare analys har vi höjt antagande om en möjlig 

licensaffär till 400 MUSD. Vi har räknat med en ganska konservativ 

sannolikhet till lansering på 10 procent, baserat på historisk statistik för 

framgång i kliniska studier för hjärtkärlbehandlingar.  

• Vi har reducerat värdet av den prekliniska portföljen med drygt hälften i 

vår modell. Detta främst som en följd av att vi använder en rabatt på 60 

procent på riskjusterat projektvärde. Detta motverkas i viss mån av att vi 

inte räknar med att Kancera kommer att behöva tillföra ytterligare medel 

till projekten vilket allt annat lika ökar projektvärdet i sig. Vi motiverar 

rabatten med en osäkerhet om och till vilka villkor Kancera kan hitta 

externa samarbeten för att driva projekten vidare.  

Värdering av summan av delarna i Kancera 

            

Projekt Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Riskjusterat NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

KAND567, 
hjärtinfarkt 

I 1000 253 1,3 10 % chans t lansering, 15 % royalty, 400 MUSD milst. 

ROR-1, KLL Preklin. 300 41 0,2 
9 % chans t lansering, 5% % royalty, 250 MUSD milst., 60 
procent rabatt 

PFKFB3, 

äggstockscancer 
Preklin. 250 22 0,1 

4 % chans t lansering, 5 % royalty, 250 MUSD milst., 60 procent 

rabatt 

HDAC6, Multipelt 

Myelom 
Preklin. 300 22 0,1 

3 % chans t lansering, 5 % royalty, 250 MUSD milst., 60 % 

rabatt 

Overhead     -48 -0,3 13 mnkr/år t o m 2022 

Nettokassa/-skuld   53 0,3 Per 2018-06-30  

Totalt     342 1,8 191 miljoner aktier 

Antagen emission   39   47,6 miljoner nya aktier 

Totalt efter utspädning   380 1,6 240 miljoner aktier (emission + betalning Acturum) 

Källa: Jarl Securities 

 
Teckningsoptioner osäker finansieringskälla 

Vi beräknar ett motiverat värde för projektportföljen på 342 MSEK vilket är något 

högre än i vår förra analys. Efter det första halvåret hade bolaget cirka 53 MSEK i 

kassan. Vi bedömer att den finansiella ställningen är otillräcklig för att genomföra 

planerade kliniska aktiviteter det kommande året. I samband med företrädes-

emissionen gavs även teckningsoptioner ut med teckningsperiod i november 2019 

som kan inbringa 39 MSEK före kostnader. Då lösenpriset på 1,95 ligger väsentligt 

över dagskurs, och då ett finansieringsbehov troligen kan uppstå innan 

teckningsperioden, har vi istället räknat med en nyemission på ett motsvarande 

belopp. Efter antagen utspädning beräknar vi ett motiverat värde på cirka 1,6 

kronor per aktie (tidigare 1,9).   

• I ett optimistiskt scenario (BULL) genomförs förberedelserna inför fas IIa 

planenligt och studien startar under 2 kv. 2019. Vi antar vidare att ROR-

1-projektet licensieras ut och att en förskottsbetalning från en sådan 

affär kan finansiera fas IIa-studien med KAND567. Det motiverade 

värdet stiger med dessa antaganden till ca 500 MSEK eller 2,6 kronor 

per aktie. 
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• I ett försiktigt scenario (BEAR) räknar vi inte med någon vidare 

utveckling av de prekliniska projekten och sätter värdet av dessa till noll. 

Vi räknar också med en emissionsrabatt på 30 procents i förhållande till 

dagskurs. Det motiverade värdet sjunker då till en krona per aktie.  
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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/

