
 

 

  



 

 

har haft en positiv 

utveckling under det 

tredje kvartalet. Port-

följbolagen Umecrine och Aprea 

har visat framsteg i de kliniska 

projekten. BioArctic och Xspray 

har noterats och bidragit till en 

värdeökning. Bolaget visade en 

vinst på 195 miljoner kronor för 

tredje kvartalet 2017, relaterat till 

uppvärdering av portföljbolagen 

Umecrine Cognition och Xspray. 

Det påverkade resultat och eget 

kapital positivt men hade ingen 

kassaflödeseffekt.  

 

 andelar i fem läke-

medelsprojekt i klinisk fas II med 

potential till snabb värde-

utveckling inom de kommande två 

åren. Redan under första halvåret 

2018 väntas flera viktiga 

studieresultat presenteras, som vi 

förväntar får stor inverkan på 

värdet av bolagsportföljen. Det 

gäller exempelvis Modus och 

Dilafor. Det ger utrymme för stora 

kursrörelser såväl uppåt som nedåt 

i aktien på sex till nio månaders 

sikt beroende på utfallet i 

studierna.  

 viktiga kliniska resultat 

närmar sig kan portföljbolagen 

gynnas av ett ökande intresse för 

de terapiområden inom vilka de är 

verksamma. Detta gäller främst 

Modus Therapeutics som utveck-

lar en behandling mot en av 

världens vanligaste blodsjuk-

domar, sicklecellanemi, och Ume-

crine Cognition inom det heta 

området leverrelaterade sjuk-

domar. Vidare finns ”jokrar” i 

form av bolagen Dilafor (värk-

svaghet vid förlossning) och Aprea 

(behandling av mutation som finns 

i hälften av alla tumörer).   

 

 beräknade riskjusterade 

motiverade värdet till mellan 9,4 

och 11,1 kronor per aktie (tidigare 

6,9 till 10,1 kronor). Detta till följd 

av att vi höjt värdet på bolags-

portföljen, främst för Umecrine 

och BioArctic. En lägre antagen 

utspädningseffekt till följd av en 

högre aktiekurs höjer också den 

nedre delen av intervallet. 

Kommande studieresultat ger stor 

potential men också stor nedsida i 

förhållande till detta intervall. 

Hävstången förstärks av en hög 

skuldsättning (konvertibler).  
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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. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

 

Karolinska Development AB (Bolaget eller KDEV) är ett nordiskt 

investmentbolag inom life science, som fokuserar på att identifiera 

banbrytande medicinska innovationer i Norden. Bolaget investerar i 

företag som utvecklar sådana tillgångar till kommersiella produkter. 

Affärsmodellen är att utveckla innovationer till det stadium där den 

största avkastningen på investeringen kan uppnås och kommersiella dessa 

genom försäljning av företag eller utlicensiering av produkter.  

 

 

 

Karolinska Development har sin grund i ett samarbete med Karolinska 

Institutet (KI) och Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB). 

Ursprungsidén var att finansiera innovationer från forskare vid Karolinska 

Institutet.  

 

Bolaget bildades 2008 i samband med att två investeringsfonder 

fusionerades. Det nära samarbetet med KI yttrade sig bland annat i att 

bolaget hade företrädesrätt i att investera i projekt inom KIAB. I gengäld 

hade KIAB rätt till en success fee räknat på KDEV:s resultat. 

 

Affärsidén har under åren varit oförändrad, det vill säga skapa värde för 

patienter, forskare, investerare och samhället genom att utveckla 

innovationer från världsledande forskning till produkter som kan säljas 

eller utlicensieras med hög avkastning. 

 

I samband med noteringen 2011 hade en bolaget en bred portfölj med ett 

40-tal projekt. Strategin var att i samarbete med KIAB välja de mest 

intressanta projekten och därefter utveckla projekten med innovatören. 

Ungefär hälften av projekten var i ett tidigt skede som tillexempel 

upptäckts- eller preklinisk fas. Antalet anställda var 16.  

 

2012 blev fonden Rosetta Capital delägare i en portfölj av projekten 

(ursprungligen 13) som lades under ett nytt investmentbolag, KDev 

Investments. Rosetta betalade 220 miljoner kronor. Karolinska 



 

 

Development äger cirka 87,5 procent av KDev Investments och Rosetta 

12,5 procent i form av stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna 

ger företrädesrätt till utdelning vid försäljning av bolagen i KDev 

Investments enligt en så kallad vattenfallsstruktur (se nedan).  

 

Under 2014 lanserades en ny strategi där huvuddragen var att fokusera 

portföljen och förstärka ledarskapet i portföljbolagen. Vidare skulle 

portföljen inriktas mot specialist- eller särläkemedel. Därtill skulle KDEV 

arbeta proaktivt med syndikering av extern finansiering från professionella 

investerare. De senaste åren har ledningar och styrelser i portföljbolagen 

stärkts tydligt med internationellt erfaren specialistkompetens.  

 

Samarbetet med KIAB har förändrats och är inte längre exklusivt. Fokus 

har vidgats till samarbeten med andra nordiska universitet utöver 

Karolinska Institutet. Bolaget har också samarbeten med andra kliniker 

utanför Norden, exempelvis Mayo Clinic i USA. 

 

Portföljen består i dagsläget av nio bolag. Sex finns inom det med Rosetta 

Capital delägda KDev Investments, tre är direktägda.  

 

 

 

Vad gäller läkemedelsbolagen är fyra av sju i klinisk fas II och närmar sig 

därmed ett besked om ”proof of concept” eller bevis på effekt vilket är en 

av de viktigaste vattendelarna i läkemedelsutveckling. Under 2018 till 

2019 förväntas resultat från dessa studier och kommande två år blir därför 

av allt att döma avgörande för Karolinska Development. Redan under 

första halvåret 2018 kan viktiga resultat från bolagen Modus, Dilafor, 

Aprea och Umecrine rapporteras, med reservation för eventuella 

förseningar. Strategin är att i första hand sälja projekt som visat proof of 

concept. Den vanligaste vägen är annars en utlicensiering som ger en 

riskdelning med en större part. Det ger dock normalt sett en mindre initial 

betalning än en ren försäljning.  

 



 

 

Om ingen ytterligare inlösen sker kommer Karolinska Development att 

behöva betala tillbaka konvertibelskulden på 484 miljoner kronor den 31 

december 2019 och det understryker varför kontant betalning från 

försäljningar är att föredra.  
 

        

 

Denna plan förutsätter givetvis att projekten utvecklas till den punkt då de 

går att sälja. Om projekten fallerar eller försenas i den kliniska 

utvecklingen minskar den möjligheten. Med hänsyn till klinisk utveckling 

och rimlig tidplan ligger förmodligen Modus och Dilafor närmast till en 

försäljning, därefter Aprea. Ägarandelen är störst i Modus vilket ytterligare 

understryker portföljbolagets betydelse.  

 

Aprea (huvudsakligen ägt via KDev Investments) utvecklar en behandling 

kallad APR-246 som syftar till att reaktivera ett av kroppens mest kända 

försvar mot cancer, proteinet p53. Detta aktiveras normalt när en DNA-

skada uppstår i cellen och initierar en process kallad apoptos, det vill säga 

att den skadade cellen begår självmord under kontrollerade former. Om 

p53s funktion sätts ur spel försvagas kroppens förmåga att hantera cancer-

celler. Detta understryks av studier som indikerar att p53-genen är 

muterad i 50 procent av alla tumörer. Muteringarna leder ofta till ökad 

resistens mot cellgifter och gör dessa patienter mer svårbehandlade. 

Sökandet efter en behandling som återställer p53 har gäckat 

cancerforskningen under årtionden.  

 

Aprea bygger på upptäckten av en molekyl (peptid 46) som fick p53 att 

fungera normalt. Den längst gångna läkemedelskandidaten APR-246 är en 

liten molekyl som binder och stabiliserar muterad p53 så att de återfår 

normal funktion. I prekliniska försök har påvisats aktivitet mot tumörer i 

såväl solida tumörer som hematologiska cancerformer. 

 

Den kliniska utvecklingen har i första hand inriktats mot äggstockscancer. 

En anledning är att muterad p53 verkar förekomma särskilt ofta i dessa 

patienter. APR-246 undersöks som en kombinationsbehandling till-

sammans med cellgifter. En fas Ib-studie visade en tumörrespons på 

omkring 60 procent. Resultaten ser lovande ut vid en första anblick, dock 

går det i det här läget inte att avgöra hur mycket som berodde på cellgifts-

behandlingen. Det ska också påpekas att det främsta syftet var att under-

söka säkerhet och att upplägget var en doseskaleringsstudie. Eftersom 

olika patienter därmed fick olika dos så försvårar det att dra slutsatser om 

effekten. I en pågående fas II-studie ska kombinationsbehandlingen 

jämföras med en kontrollarm med enbart cellgiftsbehandling.  



 

 

Äggstockscancer är en dödlig cancerform eftersom den är svårupptäckt. 

Sjukdomen är därför ofta långt gången vid diagnos. Femårsöverlevnaden 

(alla faser) är endast 46 procent. Mycket fokus ligger därför på att 

utveckla effektivare screeningmetoder. Behandlingsformer är framför allt 

kirurgi och cellgiftsbehandling. På sikt är den stora utmaningen att 

behandla platinumresistenta patienter, det vill säga patienter som inte 

svarar på behandling med platinumbaserade cellgifter. Antikropps-

behandlingen Avastin kan sättas in som kombinationsbehandling med 

cellgift. Avastin i kombination med cellgift gav i kliniska studier 78 

procents tumörrespons i platinumsensitiva patienter men andelen sjönk 

till 28 procent i platinumresistenta. Marknaden är ganska begränsad i 

dagsläget, då generiska behandlingar dominerar behandlingsprotokollet. 

Den väntas dock växa kraftigt de kommande åren och uppgå till 6,7 

miljarder 2016 (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 under 

utveckling. Det rör sig dels om så kallade PARP-hämmare, dels om 

immunonkologiska behandlingar (så kallade checkpointhämmare). Dessa 

är framför allt inriktade mot subgrupper med specifika mutationer eller 

med tumörer med ett högt uttryck av det immunhämmande proteinet PD-

L1.   

 

APR-246 är så vitt vi känner till den längst utvecklade 

läkemedelskandidaten med p53 som verkningsmekanism. Den senaste 

finansieringsrundan lockade renommerade investerare i hälsovårdssektorn 

som VERSANT Ventures, 5AM Ventures men även svenska HealthCap. 

Aprea tog under 2016 in 437 miljoner SEK. Det har medfört att 

Karolinska Developments/KDev Investments andel fullt utspädd sjunkit 

från 31 till omkring 18 procent. APR 246 har ett formuleringspatent som 

sträcker sig till 2031. Projektet borde vidare kunna beviljas 

särläkemedelsstatus.  

 

I augusti meddelade Aprea att en första patient har inkluderats i en studie 

för behandling av patienter med platinumresistent äggstockscancer. 

Studien är en öppen fas Ib/II-studie och avser en kombinations-

behandling med cellgifter. Resultat väntas redan under första halvåret 

2018. Det höjer temperaturen då detta är en svårbehandlad patientgrupp 

där det finns ett stort medicinskt behov av effektivare behandling. Om 

studien ger tecken på förbättrad tumörrespons lär det höja det bedömda 

värdet på Aprea betydligt. Det är samtidigt ett svårt test. I oktober startade 

även en studie i matstrupscancer.  

 

Vi har antagit en toppförsäljning på cirka 600 miljoner USD inom 

äggstockscancer. Vi har då räknat med en 25-procentig penetration av en 

målgrupp på omkring 25 000 patienter per år med avancerad 

äggstockscancer som inte bedöms svara på PARP- eller 

checkpointhämmare. Vi har räknat med en prissättning på omkring 

100 000 USD per behandling i linje med de nya högre prissatta 

behandlingarna på området. Inkluderat indikationen matstrupscancer 

antar vi en möjlig toppförsäljning på 800 miljoner USD.  

 
 



 

 

Modus (ägt via KDev Investments) utvecklar en behandling för 

blodsjukdomen sicklecellanemi (SCD). Sicklecellanemi är troligen 

världens vanligaste genetiska sjukdom. Den resulterar i en mutation av 

hemoglobinet och att de röda blodkropparna deformeras och blir 

skärformade (”sickle” (engelska) betyder skära). Detta medför bland annat 

att blodkropparna förlorar flexibilitet och tenderar att fastna i väggarna i 

små blodkärl och blockera blodflödet. Det leder i sin tur ofta till svåra 

smärtor, kärlsjukdomar och skador på organ och i förlängningen till 

kraftigt förkortad livslängd. Sjukdomen är betydligt vanligare hos personer 

med afrikanskt ursprung, i Afrika förekommer sicklecellanemi hos 1,5 

procent av alla nyfödda. I Europa och USA betecknas sjukdomen som en 

så kallad ”Orphan Disease”.  

 

 

 

Modus läkemedelskandidat Sevuparin är en modifierad version av en 

befintlig antikoagulerande behandling, heparin. Till skillnad från heparin 

binder dock inte Sevuparin vid så kallade anti-trombiner och har därför 

inte samma anti-koagulerande egenskaper. Det är viktigt för att minska 

risken för oönskade biverkningar i form av blödningar. ”Föregångaren” 

Heparin minskade durationen för akuta episoder av sicklecellanemi i en 

studie som utfördes i Saudiarabien (Qari, M. et al ”Reduction of painful 

vaso-occlusive crisis of sickle cell anaemia by tinzaparin in a double-blind 

randomized trial” Thromb Haemostat, 2007, 98). Sevuparin avses just för 

behandling av akuta kriser hos SCD-sjuka då obstruktioner uppstår i 

mindre blodkärl. Substansen binder till fästande proteiner (selektiner) i 

kärlväggarna vilket i sin tur gör det svårare för de skärformade blod-

kropparna att fästa eftersom det finns färre lediga ”parkeringsplatser”. 

Sevuparin är en liten molekyl och tar alltså inte upp lika stor plats som 

blodkropparna och därför blir också trängseln i blodkärlet mindre. 

 

Sevuparin har beviljad särläkemedelsstatus i USA och Europa. Substansen 

har visat på effekt när det gäller att tendensen för blodkroppar från 

sicklecellanemipatienter att fästa vid blodkärlsväggar i prekliniska in vivo-

(djur) och in vitro (odlade humana celler) -modeller. Sevuparin har 

undersökts i kliniska fas I och fas II-studier i malariapatienter. Även om 

den primära målsättningen för denna indikation inte nåddes tolererades 

Sevapurin väl. För närvarande pågår en fas II-studie där den primära 

målsättningen är att minska durationen för akuta episoder. Studien utförs 

i Mellanöstern, Europa och Karibien och omfattar två armar med totalt 

133 deltagare. Sevapurin jämförs med placebo. Studien utvidgades efter 

rekommendation av etisk kommitté sedan data för de första 25 

patienterna kontrollerats och kunde då inkludera även tonåringar. 



 

 

Den enda botande behandlingen för sicklecellanemi är benmärgs-

transplantation. Det förutsätter kompatibla donatorer och en trans-

plantation bedöms kosta åtminstone 225 000 USD. Hydroxikarbamid är 

en annan godkänd behandling som bedöms i viss mån kunna motverka att 

hemoglobinet bildar skärformationer. Dock har behandlingen ganska 

svåra biverkningar. En fördel är en låg kostnad, en årsbehandling 

motsvarar omkring 300 USD.   

 

Det finns andra behandlingar under utveckling. I slutet av maj gav FDA:s 

rådgivande kommitté en positiv rekommendation för godkännande av 

Endari, en behandling baserad på aminosyran L-glutamin. I kliniska 

studier har Endari påvisat en 25-procentig minskning av frekvensen av 

kriser. Vidare utvecklar amerikanska Bluebird Bio en 

genterapibehandling. Global Blood Therapeutics (GBT) utvärderar för 

närvarande behandlingen GBT440, som administreras i pillerform, i fas 

III-studier. Den ökar hemoglobinets bindning till syre vilket gör att 

blodkropparna i mindre utsträckning antar skärform. Därmed angriper 

GBT440 sjukdomsorsaken mer direkt än vad Sevuparin gör. På sikt kan 

det minska behovet av akuta behandlingar som Sevuparin även om 

behandlingarna används i olika sjukdomsfaser. Selexys har en kandidat 

SelG1med en liknande verkningsmekanism som Sevuparin och har i fas II 

studier uppvisat en halvering av antalet akuta episoder. Efter dessa 

resultat utnyttjade Novartis sin option att köpa Selexys för 665 miljoner 

USD hösten 2016. GBT värderas i dagsläget till 1,3 miljarder USD efter en 

kraftig uppgång under 2017 till viss del drivet av uppköpsspekulationer. 

Rivipsansel är en annan kandidat med likartad verkningsmekanism som 

Sevuparin. Sammantaget förefaller terapiområdet ”hett” samtidigt som 

konkurrensen kan bli hård på sikt. I översikten nedan sammanfattas några 

viktiga behandlingar under utveckling.  

 

 

Den enda godkända behandlingen Hydroxikarbamid är en generisk 

produkt och det försvårar marknadsbedömningen. Behandlingen av 

sicklecellsanemi är kronisk och återkommande vilket innebär en stor 

potentiell marknad. Enligt Karolinska Development uppgår antal 

drabbade till 90 000 till 100 000 i USA och 30 000 till 40 000 i Europa. 

Förekomsten är betydligt större i Afrika och Mellanöstern. Vi har antagit 

en försäljningspotential för Sevuparin på 700 miljoner USD, en 

bedömning är dock osäker så länge vi inte har kliniska data på patienter. 



 

 

Det är därför svårt att jämföra med konkurrerande behandlingar som 

kommit längre i utvecklingen. Sevapurin har teoretiska fördelar då 

substansen blockerar flera selektiner samtidigt. Den positiva 

rekommendationen för Endari kan tyda på att läkemedelsmyndigheter 

sätter ribban ganska lågt vad gäller påvisad effekt för att godkänna nya 

behandlingar.  

 

Tidigare uppgavs att Modus Therapeutics skulle börsnoteras, men det 

spåret förefaller inte aktuellt för närvarande. De senaste kapital-

anskaffningarna har skett till modesta värderingar, enligt våra beräkningar 

dryga 100 miljoner kronor. En förklaring är att inga ytterligare externa 

investerare tagits in. Vi tror att valet att inte notera Modus bygger på 

bedömningen att den bästa möjligheten att öka värdet för de egna 

aktieägarna är en direkt försäljning. Affären mellan Novartis och Selexys 

ger stöd åt spåret att sälja till en industriell aktör. Den kliniska 

utvecklingen sker i samarbete med brittiska Ergomed (noterade på AIM-

marknaden) i utbyte mot ägarandelar i Modus (10 procent).  

 

Dilafor (ägt via KDev Investments) har ett tydligt släktskap med Modus då 

även Dilafors huvudprojekt Tafoxiparin bygger på en modifiering av 

blodförtunningsmedlet heparin. Tafoxiparin utvecklas för att förebygga 

utdragen förlossning.  

 

Tafoxiparin som monoterapi har tidigare undersökts i en explorativ fas II-

studie 2009 och visade då ingen statistiskt signifikant förkortning av 

förlossningstid sett till hela populationen. Däremot observerades effekt 

när behandlingen kombinerades med oxytocin vid inducerad förlossning.  

Studien visade att Tafoxiparin ökar mognad hos livmoderhalsen. Det ökar 

också sammandragningar i livmodern. Första indikation är 

kombinationsbehandling tillsammans med standardbehandlingen oxytocin 

vid framkallad förlossning i samband med utdragen förlossning eller 

avstannat värkarbete. Det motsvarar 20 procent av alla födslar. I 50 

procent av dessa fall fungerar inte standardbehandlingen som prosta-

glandiner och oxytocin och kejsarsnitt krävs. Det motsvarar mer än en 

miljon förlossningar årligen på de stora läkemedelsmarknaderna i USA, 

Europa och Japan. Baserat på prissättningen av Prepidil, en vanlig 

behandling (gel), skulle det motsvara en marknadspotential om cirka två 

miljarder USD. Vi antar en toppförsäljning på 600 miljoner USD för 

Tafoxiparin, vilket är i linje med uppskattad medianförsäljning av de 25 

bäst säljande läkemedlen inom kvinnohälsa 2012 enligt IMS.   

 

Dilafor ingick 2014 ett licensavtal med Lee’s Pharmaceuticals avseende 

marknaderna i Kina, Hong Kong, Macau och Taiwan. Lee’s genomför 

kliniska studier i Kina. Dilafor har rätt till milstolpesersättningar och 

royalties på försäljning men närmare villkor har inte offentliggjorts. För 

närvarande pågår en fas II-studie i Europa där resultat väntas 2018. Det 

gör att Dilafor kan bli ett av de portföljbolag som tidigast kan visa på 

”proof of concept” och därmed eventuellt inleda diskussioner om 

försäljning. Tafoxiparin kan därför få en stor betydelse för värde-

utvecklingen för hela Karolinska Development. Nedan redovisar vi några 

affärer inom terapiområden relaterade till kvinnohälsa i sen klinisk fas 

eller marknadsfas.  
  



 

 

 

  

  

 

Umecrine Cognition (direktägt) utvecklar läkemedel mot leverencefalopati 

(HE). HE är en komplikation vid skrumplever. Enligt Karolinska 

Universitetssjukhuset uppstår den sällan spontant utan det finns utlösande 

faktorer som exempelvis infektion, blödning eller otillräcklig 

tarmfunktion. Till följd av nedsatt leverfunktion på grund av skrumplever 

stiger ammoniakhalten i blodet vilket kan leda till symptom av 

neurologisk nedsättning som medvetandesänkning, försämrat omdöme, 

förvirring och i svåra fall koma.  

 

Umecrine siktar in sig på GABA-signalering i hjärnan. GABA är en 

förkortning av Gamma aminobutyric acid eller på svenska gammaamino-

smörsyra. GABA är den vanligast förekommande hämmande signal-

substansen i det centrala nervsystemet. Hypotesen är att höjda ammoniak-

nivåer i blodet även orsakar ökad aktivitet hos neurosteroider i hjärnan 

som förstärker hämmande GABA-signaler. Symptomen liknar de 

sederande effekter som kan uppstå vid intag av bensodiazepiner eller 

alkohol. Umecrine utvecklar antagonister mot dessa neurosteroider det 

vill säga substanser som blockerar de receptorer dit neurosteroiderna 

binder. På så sätt försvagas den oönskade GABA-signaleringen. Läke-

medelskandidaten GR2037 är en kemisk småmolekylär behandling som 

tas oralt.  

 

Bioteknikbolaget Ocera har bedömt marknadspotentialen inom HE till 

1,5 miljarder USD i USA. Där skrivs åtminstone 120 000 patienter årligen 

in för behandling av HE. Befintliga behandlingar syftar till att minska 

mängden ammoniak i kroppen. Ofta används laktulos, en sorts laxer-

medel, eller ett antibiotikum, Rifaximin, som minskar produktionen av 

ammoniak från bakterier i tarmen. Rifaximin har visat bra effekt i studier 

för att minska återfall men har biverkningar i form av höjda leverenzymer 

och ska därför användas med försiktighet i patienter med svårt nedsatt 

leverfunktion. Valeant uppger en försäljning av Xifaxan (som är bolagets 

varumärke för Rifaximin) på omkring 650 miljoner USD. Det är oklart 

hur mycket som är relaterat till HE då behandlingen även används för 

andra indikationer som turistdiarré och IBS. 

 

Umecrine slutförde en fas I-studie under 2016 där GR2037 testades i 

friska försökspersoner och tolererades väl. Andra så kallade GABA-

receptorantagonister kan orsaka krampanfall vilket verkar kunna 

undvikas med GR2037 och säkerhetsprofilen är alltså en viktig aspekt. 

Vidare observerades effekt mot kemiskt framkallad sedering i två 

modeller. Under 2017 har en fas Ib studie på friska studieobjekt 

genomförts med multipla doser som visade positiva resultat vad avser 



 

 

säkerhet och farmakokinetik. Resultaten i fas I ger gott stöd för vidare 

utveckling och Umecrine går nu vidare med en fas IIa studie i patienter 

med HE. Strategin är att ta fram en behandling såväl för akuta fall som för 

underhållsbehandling. Det är troligt att behandlingen kombineras med 

andra terapier.  

 

Patientgruppen är stor och det ger en betydande kommersiell potential. 

Neurovetenskap är samtidigt ett svårt behandlingsområde med lägre 

chans till godkännande än snittet för läkemedelskandidater i klinisk 

utveckling. Xifaxans försäljning indikerar att behandlingen har en låg 

penetration vilket ger möjligheter men tyder också på att marknaden är 

svårbearbetad. KDEV har indikerat en försäljningspotential på över 1,2 

miljarder USD, vi har preliminärt antagit en toppförsäljning i linje med 

Xifaxan, det vill säga 650 miljoner USD.  

 

Umecrine ska därtill genomföra en explorativ fas II-studie inom Idopatisk 

Hypersomni. Det är en sällsynt sjukdom som yttrar sig i överdriven 

dagtrötthet. Det ger en möjlighet att bredda användningen till fler 

terapiområden. Vi har inte explicit tagit hänsyn till denna svårbedömda 

indikation i dagsläget men det kan finnas anledning till att återkomma till 

ämnet framöver.  

 

Styrelsen har förstärkts med Dr Thomas P. Blackburn som har arbetat mer 

än 40 år inom läkemedelsindustrin med fokus på neurovetenskap. Dr. 

Blackburn kommer även att ha en roll som Senior Development Adviser. 

Sedan tidigare finns Dr Bruce Scharschmidt, före detta ordförande för 

amerikanska leversällskapet, till styrelsen. Han har tidigare även haft en 

ledande position i Hyperion som köptes av Horizon Pharma. Hyperion 

utvecklade en behandling mot HE som dock lades i malpåse efter för-

värvet. Den internationellt erfarna styrelsen kan bli en betydelsefull faktor 

när diskussioner om försäljning eller utlicensiering blir aktuellt, om 

kommande kliniska prövningar blir framgångsrika.  

 

OssDsign marknadsför implantat för rekonstruktion av skalle och 

ansiktsben. Genom att använda biomaterial på en titanstruktur är 

målsättningen att möjliggöra en bättre läkning. Därmed ska 

komplikationer efter kirurgiska rekonstruktioner efter exempelvis trauma, 

cancerbehandling eller medfödda missbildningar minimeras. 

Komplikationer som kräver nya kirurgiska ingrepp uppskattas generellt 

förekomma i 20 till 30 procent av fallen och bolaget vill minska denna 

andel väsentligt.  

 

 

Tekniken bygger på bioaktiv calciumfosfat, ett kerammaterial som 

stimulerar benväxt. Med tiden ersätter ny benvävnad keramet. Im-

plantaten patientanpassas efter anatomi med ett 3D-printat titannät.  



 

 

Hundratals patienter har redan behandlats, dels i kliniska studier och 

även då produkterna OSSDSIGN® Cranial och OSSDSIGN® Facial idag 

marknadsförs i Norden, Tyskland och Storbritannien. Bolaget har nyligen 

fått marknadsgodkännande för produkten OSSDSIGN® Cranial PSI i 

USA. OssDsign har ett uttalat fokus på USA-marknaden och lansering ska 

se tillsammans med distributören Matador Medical under första halvan av 

2017. Bolaget tog in 38 miljoner kronor under 1 kv. 2017 varav 

Karolinska Development investerade tio miljoner kronor.  

 

Marknaden för skall- och ansiktsrekonstruktionsimplantat uppgick enligt 

Stryker till 1,1 miljarder USD 2015. OssDsign har bedömt marknaden för 

bolagets skallimplantat till omkring 100 miljoner euro. 

 

Ordförande för OssDsign är Simon Cartmell. Han har tidigare varit Vd för 

ApaTech som liksom OssDsign utvecklat bioaktiva material för implantat. 

ApaTech såldes till Baxter för 330 miljoner USD eller omkring 5,5 gånger 

försäljningen år 2009. ApaTech hade fram till förvärvet visat en mycket 

hög tillväxt.  

 

Under 2012 gjordes en finansiering om 220 miljoner via den brittiska 

fonden Rosetta Capital. Rosetta erhöll andelar i bolaget KDev Investments 

där innehaven i portföljbolagen Aprea, Modus, Dilafor och Promimic 

ligger. Rosetta äger 12,5 procent av KDev Investments inklusive 

preferensaktier. Preferensaktierna ger dessutom företräde till utdelning när 

innehaven i KDEV Investments säljs. Detta sker enligt en 

vattenfallsstruktur där Rosetta får 100 procent upp till 220 miljoner 

kronor, 30 procent mellan 220 och 880 miljoner kronor och 18,33 

procent mellan 880 och 1 320 miljoner kronor. Nedan åskådliggörs 

vattenfallsstrukturen grafiskt. Om exempelvis utdelningen från KDev 

Investments blir 1 000 miljoner kronor tillfaller alltså 492 miljoner till 

Karolinska Development.  

 

 

 

Rosettaavtalet tynger med hög sannolikhet värderingen i dagsläget dels på 

grund den baktunga avkastningsfördelningen men även då det utgör en 

hög tröskel för Karolinska Development att erhålla tillräcklig utdelning 

för att betala tillbaka konvertibellånet (se nedan). Om ingen inlösen sker 

behöver Karolinska Development återbetala 484 miljoner kronor och då 

fordras omkring 1 000 miljoner kronor brutto (före fördelning till Rosetta) 

från KDev Investments i utdelning före december 2019. Detta givet att 

ingen försäljning sker av de direktägda bolagen OssDsign, Umecrine 

Cognition, Lipidor eller Forendo. 



 

 

2014 gjordes en emission av konvertibler om 387 miljoner kronor. Större 

delen, drygt 70 procent, tecknades av kinesiska CP Group. Med en 

upplupen ränta om 8 procent per år skulle skulden uppgå till 568 miljoner 

kronor 2019. Enligt villkoren kan konvertering ske till 22 kronor per 

aktie. Lösenpriset ligger väsentligt över aktiekursen i dagsläget och i takt 

med att nedskrivningar av projekt urholkade det egna kapitalet steg 

skuldsättningen till en ansträngd nivå vid årsskiftet. En kvittningsemission 

genomfördes i mars 2017 där konvertibelinnehavarna erbjöds att kvitta 

sina konvertibler mot aktier till en kurs på 6,17 kronor per aktie. 

Anslutningen var endast omkring 15 procent och större delen av 

konvertibelskulden (484 miljoner kronor med upplupen ränta till och med 

2019) kvarstår alltså. Uppvärderingen av Umecrine under det tredje 

kvartalet 2017 har stärkt det egna kapitalet avsevärt (235 miljoner kronor 

per den 30 september jämfört med 30 miljoner kronor den 31 december 

2016).     

 

Kassan uppgick till 165 miljoner kronor per den 30 september och vi ser 

inte likviditeten som något problem på kort sikt. Efter periodens utgång 

har större delen av innehavet i BioArctic samt hela innehavet i Xspray 

sålts vilket frigör cirka 13 miljoner kronor i likvida medel. De flesta 

portföljbolagen är nyligen finansierade. Nästa större investeringspuckel är 

trolig under 2018 till 2019 då ett flertal av bolagen förväntas ha slutfört fas 

II-studier.   

 

Karolinska Development rapporterar regelbundet ”verkligt värde” av 

portföljen. Denna värderingsmetod bygger antingen på DCF-eller 

multipelvärderingar, eller ”post-money”-värderingar vid de senast 

genomförda finansieringsrundorna i portföljbolagen. I dagsläget baseras 

redovisningen enbart på den senare ansatsen. Dessa värderingsprinciper 

anammades sommaren 2015 vilket bidrog till nedskrivningar på 571 

miljoner kronor inom KDev Investments. Av detta utgjorde drygt hälften, 

eller 282 miljoner kronor, dock av fullständiga avskrivningar av en 

handfull bolag. Vid utgången av 2011 redovisade Karolinska Development 

ett verkligt värde på 1,5 miljarder kronor, vilket till stor del byggde på 

DCF- värderingar. Efter tredje kvartalet 2017 uppgick redovisat verkligt 

värde till 674 miljoner kronor före fördelning till Rosetta Capital. Detta 

var fördelat på 394 miljoner i de direktägda bolagen och 280 miljoner i 

KDev Investments. Netto efter beräknad utdelning till Rosetta sjunker 

värdet till 410 miljoner kronor.  
 

Vi bedömer att denna värdering är konservativ. Karolinska Development 

redovisar inte värderingen av enskilda innehav, utan enbart den totala 

summan och det försvårar en detaljerad bedömning av värderingen. 

Verkligt värde ovan är beräknat före nettoskuld.  

 

Värderingen av KDev Investments, samägt med Rosetta Capital, är av stor 

betydelse för värderingen av hela Karolinska Development. Detta inte 

minst eftersom portföljbolagen Aprea, Modus och Dilafor förväntas 

rapportera avgörande fas II-resultat under 2018 och 2019.  

 
  



 

 

Vi använder oss av en riskjusterad värdering där vi antar 50 procents 

chans att Apreas kandidat APR 246 når framgångsrika resultat i fas II. 

Den förhållandevis höga sannolikheten ser vi som motiverad mot 

bakgrund av den positiva fas Ib-studien. Vidare antar vi 

 

• 56,6 procents chans att Modus kandidat Sevapurin genomför 

framgångsrika fas II-studier 

• 39,7 procents chans att Dilafors kandidat Tafoxiparin når 

framgång i fas II 

 

Antagandena för Modus och Dilafor baseras på historiska sannolikheter 

för utveckling inom jämförbara terapiområden enligt studien ”Clinical 

Development Success Rates”, BIO Industry Analysis. Förutom bolagen i 

KDev Investments är planen att även de direkta Umecrine Cognition och 

Bioarctic ska kunna redovisa fas II resultat senast 2019. För dessa räknar 

vi med omkring 34 procents sannolikhet för framgång i fas II vilket 

motsvarar historiska sannolikheter inom terapiområdet neurovetenskap.  

 

Vid framgångsrika fas II studier bedömer vi att det finns två huvudsakliga 

vägar vidare, antigen utlicensiering eller en ren bolagsförsäljning. 

Karolinska Developments huvudstrategi är att sälja innehaven. Utifrån 

studien Thomas D, et al ”Emerging Therapeutic Company Investment and 

Deal Trends”, BIO Industry Analysis (2016) bedömer vi att licensaffärer är 

ungefär dubbelt så vanliga som uppköp bland bioteknikföretag. Vi antar 

därför generellt 33 procents sannolikhet till uppköp efter eventuella 

framgångsrika fas II-studier. Utifrån antagandena om chans till klinisk 

framgång ovan och en bedömd sannolikhet till försäljning om 33 procent 

antar vi ungefär 48 procents sannolikhet att minst ett av portföljbolagen 

Aprea, Dilafor, Modus och Umecrine Cognition säljs innan utgången av 

2019.    

 

Enligt Thomas et al (2016) genomfördes 148 uppköp av bioteknikbolag i 

preklinisk eller klinisk fas under 2011 till 2015 till ett totalt värde om 64,4 

miljarder USD. Det ger ett genomsnittsvärde per affär om 435 miljoner 

USD. Vi bedömer att det är ett måhända trubbigt men rimligt antagande 

även vid en försäljning av KDEV:s portföljbolag.  
  



 

 

    

 

För Promimic har vi beräknat ett värde baserat på en genomsnittlig 

multipel på försäljningen i branschen applicerat på vår prognos för väntad 

försäljning 2021. Detta värde har sedan diskonterats tillbaka för ett 

nuvärde. Vår värdering av hela KDev Investments summeras ovan. Vi 

beräknar ett riskjusterat värde på cirka 1,1 miljarder kronor. Efter 

avräkning av Rosettas andel enligt vattenfallsstrukturen blir Karolinska 

Developments andel 579 miljoner kronor.  

 

Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 13,9 procent. Detta 

baserat på en riskfri ränta på 0,8 procent, ett betavärde på 1,3 och en 

riskpremie på 10,1 procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremie-

studien 2017 och utgörs av en marknadsriskpremie på 6,5 procent och ett 

storleksbaserat tillägg på 3,6 procent. Betavärdet är ett snitt för 

biotechbranschen enligt Damodaran Online.  

 

Nedan sammanfattar vi vår värdering av summan av riskjusterade värden 

av portföljbolagen. OssDsign värderar vi enligt samma princip som 

Promimic ovan, det vill säga en värdering baserat på försäljningsmultipel.  
  



 

 

      

 

Vår värdering av summan av delarna hamnar på cirka 1,2 miljarder 

kronor före avdrag för utestående konvertibelskuld. Givet att konvertibel-

skulden faller till betalning den 31 december 2019 finns det en risk att 

Karolinska Development behöver resa kapital innan dess. Det kan 

aktualiseras exempelvis om det inte sker någon exit i portföljbolagen fram 

till det datumet eller om en försäljning inte renderar ett tillräckligt högt 

belopp.  

 

• För att ta hänsyn till detta möjliga utfall har vi räknat med cirka 

52 procents risk att en emission behöver genomföras (100 

procent minus antagen sannolikhet ovan (48 procent) att minst 

ett av portföljbolagen säljs). Vi antar att en eventuell emission i 

så fall sker till en tydligt lägre kurs än dagens (omkring 50 

procents rabatt) och att det i sin tur innebär en betydande 

utspädning. Det antagna riskjusterade emissionsbeloppet uppgår 

här till 251 miljoner, det vill säga 52 procent av 484 miljoner 

(beräknad konvertibelskuld inklusive upplupen ränta den 31 

december 2019). Vi antar att det motsvarar en riskjusterad 

utspädning om 63 miljoner nya aktier (251 miljoner genom 

antagen emissionskurs fyra kronor per aktie). Sammantaget ger 

det ett riskjusterat motiverat värde om .  

 

Den stora utspädningen i vår modell beror på att värdet av 

konvertibelskulden ungefär motsvarar börsvärdet i dagsläget. Den effekten 

skulle mildras om utsikterna att göra en emission till en högre kurs 

förbättras. Ett exempel vore om positiva preliminära studieresultat från 

något av portföljbolagen presenteras som i sin tur medför en uppvärdering 

av aktien.  
  



 

 

• Ett alternativt angreppssätt är att justera bolagsvärdet rakt av för 

konvertibelskulden utan att ta hänsyn till utspädning. Aktieägar-

värdet kan då beräknas till 1 192 miljoner kronor enligt ovan 

minus 484 miljoner kronor, det vill säga 708 miljoner kronor. 

Utslaget på 64 miljoner aktie motsvarar det ett värde på 

.   

 

En fördel med den senare metoden är att vi inte gör något antagande om 

utspädningseffekt vilket i dagsläget är en osäker bedömning. Den förra 

metoden är mer konservativ, men återspeglar möjligen bättre 

utspädningsrisken.   

 

Med vår värderingsmodell beräknar vi sammanfattningsvis ett riskjusterat 

värde på mellan 9,4 kronor och 11,1 kronor per aktie. Det är en höjning 

jämfört med vår senaste analysfrämst på grund att vi ser en minskad 

utspädningseffekt tack vare kursuppgången i aktien. Därtill har ett ökat 

ägande i Umecrine och en uppvärdering av BioArctic och Xspray medfört 

ett högre motiverat värde. På minussidan har vi en lägre ägarandel i 

OssDsign och en lägre dollarkurs (som ger en negativ påverkan då vi 

antar att framtida möjliga intäkter från bolagsförsäljning och royalty- och 

milstolpsersättningar är dollarbaserade). Nettoeffekten är emellertid 

positiv.  

 

Kombinationen av kommande avgörande studieresultat, en hög 

skuldsättning och avtalet med Rosetta gör att det finns en stor hävstång 

såväl uppåt som nedåt de kommande två åren i förhållande till detta 

intervall. Det ger en betydande potential men också en stor risk. I ett 

tydligt  där samtliga portföljbolagen Aprea, Dilafor, 

Modus och Umecrine säljs till de belopp vi diskuterat ovan beräknar vi ett 

motiverat värde på 6,2 miljarder kronor eller 83 kronor per aktie (efter 

utspädning vid konvertibellösen) under 2019. Vi bedömer att detta 

scenario har låg chans. I ett  där samtliga projekten 

ovan fallerar i fas II blir värdet av bolaget svårbedömt och de mindre 

aktieägarna riskerar en avsevärd utspädning.  

 

Tredje AP-fonden är störste ägare kapitalmässigt. Karolinska Institutet 

äger samtliga A-aktier och har 22 procent av rösterna.  

 

Sino Biopharmaceutical (CP Group) är näst störste ägare kapitalmässigt. 

Därtill äger bolaget majoriteten av konvertiblerna, uppskattningsvis över 

80 procent efter genomförd kvittningsemission. CP Group är ett mycket 

stort konglomerat baserat i Thailand.  
  



 

 

  

 

Viktor Drvota tillträdde 1 juni 2017 och har en bakgrund som docent och 

överläkare vid Karolinska Institutet/sjukhuset och är hjärtspecialist. 

Under 2002 till 2016 var han ansvarig för Life Science på SEB Venture 

Capital. Under 2016 fram till nyligen var Drvota Chief Investment Officer 

i bolaget. Drvota äger inga aktier i Karolinska Development. 

 

Verkställande direktör omfattas av ett incitamentprogram som berättigar 

till två procent av det nettobelopp som utbetalas till bolaget vid en exit. 

Ersättningen är begränsad till 25 miljoner kronor per kalenderår.  

 

Niclas Adler efterträdde Bo Jesper Hansen vid ordinarie stämman i maj. 

Adler har suttit i styrelsen sedan 2015. Han äger inga aktier i Karolinska 

Development.  
  



 

 

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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