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Styrketecken i 

tidiga projekt    

 

Nuevolution gör tydliga framsteg i samarbetet med Amgen. Mycket 

lovande projekt i tidig utveckling har nyligen avtäckts. Det tidigare 

målet om nya avtal under 2018 har ännu inte infriats men den 

breda portföljen ger många möjligheter till lukrativa samarbeten. 

Det senaste halvåret har samarbetet med Amgen gett tydliga 

resultat. Det amerikanska bolaget har valt ut två cancerprogram 

för vidare utveckling och svarar för alla framtida kostnader för 

dessa. Om Amgen väljer att licensiera in programmen så erhåller 

Nuevolution minst 10 MUSD i förskott samt upp till 400 MUSD i 

potentiella milstolpsersättningar per program, och därutöver royalties på framtida 

försäljning.  

Det tidigare ”hemliga” Cytokine X-projektet har under året avtäckts som en 

småmolekulär IL-17A-hämmare. Detta är en verkningsmekanism med mycket stor 

potential som behandling mot exempelvis psoriasis, psoriasisartrit och anky-

loserande spondylit. Prekliniska resultat tyder på att Nuevolutions föreningar, vid 

applicering på hud, har liknande effekt som injicerade antikroppar mot IL-17A. 

Resultaten är ännu tidiga men vi ser projektet som ett ”guldägg” med potential att 

sälja för mångmiljardbelopp i USD räknat om den fortsatta utvecklingen blir 

framgångsrik. För bolagets program inom RORγt-hämmare har utvecklingstiden 

förlängts efter bakslag för liknande projekt inom området. Vi bedömer att det 

sannolikt även påverkar timingen av en möjlig milstolpsersättning från partnern 

Almirall. Det understryker behovet av att nya intäktsgenererande avtal med 

tillkommande förskottsbetalningar kan träffas det närmaste året. Bolaget uppger att 

flera diskussioner pågår med potentiella samarbetspartners och BET-BD1-

programmet är i våra ögon en stark kandidat för utlicensiering. 

Vi bedömer att portföljen har stärkts och breddats det senaste halvåret vilket ger ett 

positivt värdebidrag. I gengäld gör vi mer försiktiga antaganden för RORγt-hämmar-

programmen och justerar även för utspädning i sommarens riktade emission. Det 

motiverade värdet sjunker netto till 24,2 kr (26,2).  

Nyckeltal 

            

MSEK   2016/17 2017 2018P 2019P* 

Omsättning   120 12 10 51 

Rörelseresultat   -10 -123 -108 -87 

Vinst per aktie, kronor neg neg neg neg 

PE-tal   neg neg neg neg 

Nettokassa   175 112 107 26 

 Källa: Nuevolution (utfall) och Jarl Securities (prognoser). * Riskjusterade intäkter 
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Företagsnamn: Nuevolution AB 

Lista: Nasdaq Small Cap 

Vd: Alex H. Gouliaev 

Styrelseordförande: Stig L. Pedersen  

Marknadsvärde: 792 MSEK 

Senast: 16 SEK 

Kort om 

Nuevolution: 

Nuevolution bedriver verksamhet inom 

upptäckt och tidig utveckling av läkemedels-

kandidater. Fokus ligger på läkemedel 

baserade på småmolekyler för behandling av 

cancer och inflammatoriska sjukdomar. 

Forskningen bygger på en egenutvecklad 

teknologiplattform kallad Chemetics®. 

Nuevolution har träffat 17 avtal sedan start 

(varav flertalet med stora läkemedelsbolag) 

vilka har genererat över 540 miljoner SEK i 

intäkter hittills. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Chemetics® tillhör de ledande plattformarna 

internationellt inom DEL-teknologin och har 

en historik av att generera utvecklings-

projekt med hög produktivitet.  

 

Ledningen har en stark meritlista att träffa 

avtal med större läkemedelsbolag.  

 

Bolaget har flera lovande projekt inom 

inflammationssjukdomar med sjukdomsmål 

som röner ett bevisat stort intresse från 

läkemedelsbranschen.  

 

Risker och 

svagheter: 

Flera av de sjukdomsmål som bolaget 

arbetar med är utmanande ur effekt- och 

säkerhetshänseende.  

 

Inget av de projekt som generats från 

Chemeticsplattformen har ännu nått klinisk 

fas.  

 

Vi bedömer att bolaget är beroende av nya 

större partnerintäkter under 2019 för att 

finansiera verksamheten.  

 

  

Värdering: Bear 

16,6 kr 

Bas 

24,2 kr 

Bull 

29,3 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Bolagets ledning består av både teknisk expertis liksom 

affärsmässig kompetens. Erfarenheten i 

ledningsgruppen är därför bred och i vår mening 

gynnsam. 

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  

 

Bolagets tre största ägare är kapitalstarka institutionella 

investerare som aktivt varit med och byggt upp bolagets 

verksamhet.   

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 
 

 

Nuevolution hade 131 MSEK i kassan per den 30 

september. Bolaget har flera befintliga avtal som framöver 

etappvis kan generera kassaflöden. Dessutom avser 

bolaget att ingå fler avtal som ytterligare kan stärka den 

finansiella ställningen. Timingen är dock av naturen 

osäker. Nytt kapital kan behövas om partnerintäkter 

fördröjs eller uteblir. 

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 anser att dagens aktiekurs inte avspeglar potentialen 

som finns i kombinationen av goda förutsättningar, 

befintliga samarbetsavtal och den interna portföljen.  

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  

 

En investering i läkemedelsutveckling innebär hög risk. 

Bolaget reducerar den risken genom en attraktiv 

affärsmodell med flera potentiella oberoende 

intäktskällor. 

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. 

 
 

  

9

9

4

8

8



 

4 
 

ANALYSUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

NUEVOLUTION 
4 december 2018 

 

  

Styrkebesked i tidiga projekt 

Amgensamarbete accelererar 
Samarbetet med amerikanska Amgen som träffades under 2016 har utvecklats 

mycket väl under 2018. Under sommaren meddelades att samarbetspartnern har 

utnyttat sin rätt att erhålla en exklusiv option till ett cancerprogram som 

Nuevolution har utvecklat. Optionen ger rätt att licensiera in programmet till och 

med slutet av fas I. Amgen kommer att stå för samtliga kostnader i den fortsatta 

utvecklingen. Nuevolution behåller 100% ägande. Om Amgen väljer att licensiera 

in programmet kommer Nuevolution att erhålla en förskottsbetalning på minst 10 

MUSD och totala möjliga milstolpersättningar upp till 400 MUSD. Under november 

följde Amgen upp med ytterligare en ”opt-in” i ett andra cancerprogram. I detta 

skede finns inte mycket information om programmen. Det första uppges vara 

inriktat mot mål som är specifikt för en cancerform, medan det andra är inriktad 

mot mutationer relevanta för flera cancersjukdomar. Det första programmet antogs 

av Amgen efter ”proof of concept” i en djurmodell medan det andra antogs i ett 

tidigare skede.  

Programmen befinner sig i optimeringsfas. Vi bedömer att en realistisk tidplan 

innan en kandidat i respektive program har valts ut är omkring två år. Vi gissar att 

val av kandidat utgör en möjlig milstolpe som kan utlösa en licensiering, 

förmodligen mot en förskottsbetalning som överstiger 10 MUSD (per program). 

Amgen har alltså möjlighet att utnyttja sin option redan nu, men det kan finnas skäl 

att vänta för att i samarbete med Nuevolution utveckla och öka kunskapen om 

programmen. Nuevolution erhåller täckning för sina kostnader för programmen 

fram till att Amgen väljer att utnyttja eller avstå från sin rätt till licensiering.   
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Spännande inflammationsprojekt avtäckt 
I slutet av sommaren avslöjade Nuevolution sjukdomsmålet för det tidigare 

”hemliga” inflammationsprojektet Cytokine X. Det är en småmolekulär hämmare av 

IL-17A-signalering. Detta är ett etablerat mål för behandling av autoimmuna 

sjukdomar. Vetenskapligt sett har Nuevolution gjort ett betydande framsteg 

eftersom det är mycket utmanande att binda små molekyler till inflammations-

drivande cytokiner som IL-17A. Bland annat därför utgörs befintliga anti-IL-17A-

behandlingar av antikroppar. Fördelar med en småmolekylär behandling är att det 

vanligtvis är lättare att administrera (kan ges i tablett) och är betydligt billigare att 

utveckla och producera. Dessutom kan behandlingen lättare anpassas vid tecken 

på svåra biverkningar givet kort halveringstid i kroppen medan effekten (och 

potentiella biverkningar) av en antikroppsbehandling oftast varar längre. 

En IL-17A-hämmare kan på sätt och vis ses som en konkurrent till Nuevolutions 

interna och externa (i samarbete med Almirall) RORγt-hämmare som siktar på att 

reglera immuncellers produktion av IL-17A. Direkt hämning av IL-17A (åtminstone 

med antikroppar) är en mer kliniskt validerad verkningsmekanism än RORγt-

hämmare. IL-17A-hämmare är ett snabbt växande område. Under 2017 svarade 

området för en försäljning på 2,6 Mdr USD. 2022 spår Evaluate Pharma att 

området uppgår till 7,7 Mdr USD. Konkurrensen (idag tre behandlingar) kommer 

sannolikt att växa då det finns lovande behandlingar under utveckling.  

Utvecklingen är ännu tidig men Nuevolution uppger att programmet är så unikt att 

affärsutveckling (det vill säga marknadsföring mot potentiella partners) redan har 

inletts. Prekliniska studier visar att Nuevolutions substanser ger motsvarande effekt 

som IL-17A-blockad med antikroppar i en modell med kollageninducerad artrit. 

Nuevolution har den senaste tiden gjort framsteg i utvecklingen av en topikal 

formulering (kräm) som i en preklinisk psoriasismodell visat jämförbar effekt (klinisk 

scoring) med antikroppar mot IL17A. Det stärker utsikterna för att utveckla mer 

användarvänliga behandlingar jämfört med injicerade antikroppar.  

Nuevolutions IL17A-hämmarprogram visar konkurrenskraftig effekt i modell för psoriasis 

 

Källa Nuevolution 

 



 

6 
 

ANALYSUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

NUEVOLUTION 
4 december 2018 

RORγt-hämmare: Frågetecken i konkurrentprojekt  
Under året har RORγt-hämmarområdet drabbats av motgångar då Allergan har 

avbrutit utvecklingen av sitt projekt VTP-3742/AGN-242428 efter 

säkerhetsobservationer i fas II och Astra Zeneca har pausat en fas I-studie efter 

”prekliniska fynd”. Under 2017 avbröt Abbvie en fas I-studie med hänvisning till 

säkerhetsskäl. Vi känner inte till vad dessa problem består i och huruvida de är 

gemensamma för dessa konkurrentprojekt. Det har i tidigare studier i 

Allerganprojektet (som då bedrevs av Vitae) rapporterats om förhöjda värden av 

enzym som kan tyda på leverskada. Samtidigt verkar tron på verknings-

mekanismen kvarstå då Abbvie förefaller fortsätta utvecklingen med ett annat 

tidigare projekt och Allergans forskningschef har uttalat att han fortfarande ser 

RORγt som ett intressant (”valid”) sjukdomsmål. Motgångarna på området har lett 

till att de längst utvecklade aktiva projekten befinner sig i fas I.  

RORγt-hämmare i klinisk utveckling 

          

Projekt Bolag Indikation Fas Status 

AGN-242428 Allergan Psoriasis II Avbruten 

GSK-2981278 GSK Plack psoriasis  II Avslutad, inga resultat publicerade, GSK har prioriterad ned program 

AZD-0284 AstraZeneca Plack psoriasis I Pausad 

JTE-451 Japan Tobacco Allergier, plack psoriasis I Avslutad, inga resultat publicerade 

BOS172767 Boston Pharmac. Multipel skleros, Psoriasis I Pågående 

 JNJ-3534 JNJ/Phenex Psoriasis I Pågående 

ABBV-553 Abbvie Psoriasis I Avbruten 

Källa: Nuevolution, bolagsuppgifter, clinicaltrials.gov, Jarl Securities 

 

Utvecklingen i samarbetet med Almirall, som 2016 förvärvade en option att licensiera 

Nuevolutions RORγt-hämmare för tillämpning inom inflammatoriska hudsjukdomar, 

har tagit längre tid än vi räknade med från början. Vi bedömer att problemen i 

konkurrentprojekten ovan med stor sannolikhet har bidragit till den försiktiga takten. 

Nuevolution har screenat nära en miljard föreningar innan val av kandidat till vilket 

kan indikera ett jämförelsevis gott utgångsläge. Nuevolution uppger att samarbetet 

med Almirall fortsätter att utvecklas väl men att ingen ytterligare information kan ges 

av avtalsmässiga skäl. Bristen på nyheter från Almirall tolkar vi som att någon 

regulatorisk säkerhetsstudie förmodligen ännu inte har påbörjats av det spanska 

bolaget. Utfallet av en sådan studie kommer att få stor påverkan även för 

bedömningen av Nuevolutions interna projekt. I det interna programmet (för 

tillämpningar utanför dermatologi) har Nuevolution fokuserat på att säkerställa att 

den bästa kandidatsubstansen kan tas fram och studier genomförs där huvud-

kandidaten jämförs med lovande ”back-up”-föreningar och konkurrerande 

behandlingar. Ett syfte med de noggranna förberedelserna är att i möjligaste mån 

undvika de säkerhetsproblem som konkurrentprojekten drabbats av.  

Finansiellt sett bedömer vi att en trolig tidpunkt för en eventuell första milstolps-

ersättning från Almirall har skjutits fram relativt våra tidigare förväntningar. Vi antar 

att en sådan kan utfalla när projektet går in i klinisk fas och vår bedömning är att 

det sannolikt kan ske 2020 om utvecklingen går planenligt framöver. Nuevolutions 

interna RORγt-hämmare är en stark kandidat för utlicensiering (inom områden som 
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ankyloserande spondylit/inflammation i ryggraden och inflammatorisk 

tarmsjukdom) givet prekliniska resultat och då projektet inom kort väntas vara redo 

för regulatoriska säkerhetsstudier. Möjligheten att nå ett avtal till attraktiva villkor 

kan dock vara avhängigt utvecklingen inom Almirallsamarbetet.  

BET-BD1-hämmare, närmast utlicensiering? 
Strax efter RORγt-hämmaren är Nuevolutions BET BD1-hämmare, i sen 

optimeringsfas, det längst utvecklade projektet. Bolaget ser tillämpningar främst i 

inflammatoriska hudsjukdomar som atopisk dermatit. Detta mot bakgrund av 

prekliniska resultat som indikerar effekt mot utsöndring av den inflammatoriska 

kemokinen CCL2 som i sin tur är involverad i sjukdomsutveckling i exempelvis 

psoriasis. Därtill undertrycks IL-22 signalering som kan ge upphov till ödem. 

Föreningarna har också anti-fibrotisk effekt vilket tyder på möjliga tillämpningar i 

fibrossjukdomar.  

BET-proteiner utgör mål för flera behandlingar under utveckling inom cancer. 

Nuevolutions program är selektivt för den första bindande domänen i denna familj 

(BD1). Ett syfte är att uppnå en bättre säkerhetsprofil än generella BET-hämmare 

som är förknippade med toxicitet.  

Atopisk dermatit (eksem) förekommer framför allt hos barn men mellan två och tio 

procent av vuxna drabbas. Sjukdomen påverkar bland annat livskvalitet och sömn. 

Det har länge saknats bra behandlingar mot atopisk dermatit. Under 2017 

godkändes antikroppsbehandlingen dupilumab (Dupixent) för denna indikation 

efter starka kliniska resultat. Dupilumab väntas nå hela åtta miljarder USD i 

försäljning 2024 enligt Evaluate Pharma. Detta kan jämföras med 

läkemedelsmarknaden för atopisk dermatit 2017 på 4,6 miljarder USD, se nedan. 

(Källa: Nuevolution/Global Data). Dubilumab, som ges med injektion, blockerar en 

receptor IL-4Rα som i sin tur modulerar IL-4 och IL-13-signalering. Dupilumab har 

ett listpris motsvararande en kostnad på 37 000 per år USD i USA. Det finns en 

brist på effektiva och säkra tablettbaserade behandlingar vilket Nuevolutions 

projekt avser adressera. Bolaget uppger att exempelvis kandidaten NUE7770 har 

visat en mycket godartad säkerhetsprofil i prekliniska studier.  

Marknad för atopisk dermatit 2017 jämfört med dupilumab (utfall 2017 och väntad försäljning 2024) 

 

Källa: Nuevolution/Global Data, Evaluate Pharma 

 

Sanofi, som utvecklat dupilumab tillsammans med Regeneron, ser 

målpopulationen i måttlig till svår sjukdom, för patienter som inte tolererar eller 

svarar dåligt på topikal behandling, systemiska steroidbehandlingar 
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eller immunsupprimerande behandling. Sanofi uppskattar att det motsvarar 

300 000 patienter i USA. Dupilumab väntas få en marknadsledande roll framöver, 

men marknadens storlek tyder på en betydande möjlighet för Nuevolutions BET-

BD1-hämmare.  

Framgångarna för dupilumab bör tala för ett gott intresse nya behandlingar mot 

atopisk dermatit. Vi ser BET-BD1 som det projekt i Nuevolutions portfölj som bör 

ligga närmast ett möjligt licensavtal givet att projektet är förhållandevis långt 

utvecklat. Under året har Nuevolution genomfört testning av två lovande föreningar 

och målet är att nominera en kandidat kring årsskiftet, vilket kan vara en viktig 

pusselbit innan ett avtal eventuellt kan komma på plats.  

Avancemang i tidiga projekt bådar gott 
I samband med senaste delårsrapporten avslöjade Nuevolution att bolaget tar två 

nya program in i optimeringsfas. Sjukdomsmålen utgörs av TYK2 pseudokinas och 

RIPK1.   

• RIPK1 är ett protein som har en roll i signalvägar som reglerar 

inflammation och celldöd. Målet anses som relevant i inflammatoriska 

sjukdomar, cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Intresset för 

området åskådliggörs i ett nyligen träffat licensavtal mellan Sanofi och 

Denali Therapetics rörande Denalis program för RIPK1-hämmare (i fas 

I). Denali erhöll en förskottsbetalning på 125 MUSD med rätt till 

milstolpsersättningar som potentiellt kan överstiga en miljard USD.  

• TYK2 pseudokinas är ett mål på TYK2-proteinet som i sin tur förmedlar 

viktiga inflammatoriska signaler. Relevansen är inom inflammatoriska 

sjukdomar som exempelvis inflammatorisk tarmsjukdom och lupus.  

Nästa steg för dessa projekt är att uppnå prekliniskt ”proof of concept” under 

början av 2019. Vi inkluderar inte dessa projekt i vår värdering ännu i avvaktan på 

mer information, men de understryker kapaciteten hos Nuevolution att utveckla 

program mot en stor mängd lovande sjukdomsmål.  

Chemetics®, Nuevolutions ryggrad 
Ryggraden i Nuevolution är Chemetics®, en teknologi för läkemedelsupptäckt 

baserad på DNA-kodad syntes av små molekyler. Detta möjliggör effektiv 

screening och optimering av mycket stora volymer av läkemedelsliknande 

föreningar parallellt, tack vare att DNA-kodningen kan läsas med modern teknik 

som DNA-sekventiering. Bolaget har hittills byggt upp ett bibliotek av över 60 000 

byggstenar eller reagens. Det medför att ytterligare nya föreningar kan tas fram 

mycket kostnadseffektivt och snabbt vilket ger stora fördelar i upptäcktsfas 

(”Target-to-Hit” och ”Hit to Lead”). Studier uppskattar att traditionellt utgör insatser 

i forsknings- och preklinisk fas ungefär 30 procent av kostnaden för att utveckla ett 

läkemedel (Paul, S et al,” How to improve R&D productivity: the pharmaceutical 

industry’s grand challenge” Nature Reviews Drug Discovery, 2010). Teknologier 

som väsentligt kan effektivisera dessa steg är därför högst intressanta för 

läkemedelsindustrin.  
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Lägre kostnader i tredje kvartalet 
Nuevolutions finansiella utveckling under det tredje kvartalet var i linje med våra 

förväntningar. Intäkterna, som var relaterade till forskningssamarbeten med 

Janssen och Amgen, uppgick till 1 MSEK (1,6). De blygsamma intäkterna 

uppvägdes av lägre kostnader för forskning och utveckling och förlusten uppgick 

till -24 MSEK (-30). Kassan uppgick till 131 MSEK (146). Med nuvarande ”burn-

rate” räcker kassan till slutet av 2019 oräknat större intäkter från befintliga eller nya 

samarbeten.   

Vi bedömer att det är troligt kostnaderna kommer stiga något framöver till följd av 

fler projekt i optimeringsfas och möjliga prekliniska toxstudier för BET-BD1-

projektet och/eller den egna RORγt-hämmaren under 2019. Möjliga intäkter från 

befintliga och nya samarbeten är viktiga potentiella, icke-utspädande, 

finansieringskällor. På kort sikt ser vi en utlicensiering av något av programmen 

ovan som den främsta möjligheten till större intäkter. Bolagets tidigare mål om att 

slutföra en affär (licensavtal eller forskningssamarbete) under 2018 har ännu inte 

infriats. I den senaste rapporten upprepar bolaget dock budskapet att flera 

pågående diskussioner om partnerskap förs. Parallellt med samarbets-

diskussionerna fortsätter Nuevolution med utvecklingen av projekten som vi 

beskrivit ovan. Det kan stärka förutsättningarna att nå avslut.   

Värderingsansats 

Framsteg i Amgensamarbete och IL-17A hämmare bidrar 
tydligt positivt 

Efter att Nuevolution har avslöjat målet för Cytokine X har vi reviderat antagandena 

för projektet. Vi ser betydande potential för en småmolekulär IL-17A-hämmare. 

Enligt Novartis behandlades 264 000 patienter för antingen psoriasis eller 

psoriasisartrit med (dyra) biologiska behandlingar i USA under 2016. Om vi antar 

samma penetration i EU och Japan motsvarar det totalt 775 000 patienter i USA, 

EU och Japan totalt. Med en prissättning i linje med den småmolekulära 

antiinflammatoriska behandlingen Otezla ger det en marknadspotential på 11,4 

miljarder USD. Det ska understrykas att potentialen är beräknad utifrån dagens 

användning av biologiska behandlingar (cirka 40 procent av behandlade patienter 

inom psoriasis). Därtill uppskattar Novartis att 75 procent av de som får diagnosen 

psoriasis inte får någon läkemedelsbehandling alls. Det pekar på att det finns ett 

betydande utrymme att expandera marknaden.  

Vi har separerat ut de två första Amgenprogrammen då den amerikanske partnern 

har genomfört ”opt-ins”. Även om programmen är i tidig utvecklingsfas medför 

möjligheter till stora förskottsbetalningar (minst 10 MUSD per program) samtidigt 

som Amgen finansierar den vidare utvecklingen ett tydligt bidrag till värdet i vår 

modell.  

Utspädning och mer konservativa antaganden för RORγt-

hämmare sänken 

I gengäld har vi dragit ned sannolikhet till lansering något för RORγt-

hämmarprogrammen efter konkurrenternas bakslag. Vi räknar inte heller med 

någon tidig utlicensiering av det interna programmet (för indikationer utanför 

inflammatoriska sjukdomar).  



 

10 
 

ANALYSUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

NUEVOLUTION 
4 december 2018 

Vi har värderat Chemetics® separat med antagandet att 15 biologiska 

sjukdomsmål screenas varje år. Vi antar en sannolikhet på tre procent att varje mål 

når ett licensavtal i preklinisk fas och 10 procent att ett forskningssamarbete nås. 

Vi har antagit avtalsvärden om 250 MUSD i förskotts-och milstolpsersättningar. Vi 

har räknat med kostnader om 97 MSEK per år för teknologiplattformen, inklusive 

koncerngemensamma kostnader. Våra antaganden återspeglar 

sammanfattningsvis en mer konservativ bedömning än tidigare då inga nya 

samarbeten har träffats de senaste två åren. Vi bedömer att det är troligt att 

Chemetics skulle kunna vara ännu mer värt i händerna på en mer resursstark aktör 

med en större budget att utnyttja skalfördelarna med Chemetics.  

Sammantaget beräknar vi ett liknande motiverat bolagsvärde som tidigare på cirka 

1,2 miljarder kronor. Efter justering för utspädning i sommarens riktade emission 

drar vi ned det motiverade värdet till per aktie till 24,2 kronor (från 26,4).  

Värdering av summan av delarna i Nuevolution 

          

  
Toppförsäljn. 

(MUSD) 
Riskjust. NPV 

(MSEK) 
Per aktie 
(kronor) 

Antagande 

RORγt-hämmare 1000 52 1,0 4% chans t lansering, 5 % royalty, 330 MUSD milst. 

BET-BRD1-hämmare 1300 160 3,2 4% chans t lansering, 5 % royalty, 375 MUSD milst. 

IL-17A-hämmare 3000 108 2,2 3 % chans t lansering, 7,5 % royalty, 330 MUSD milst. 

Onkologi/Amgen 1&2  206 4,2 2% chans t lansering, 5 % royalty. 410 MUSD milst. 

Infektion/Janssen 1500 52 1,0 5 % chans t lansering, 5 % royalty , 75 MUSD milst. 

Almirallavtal 1500 138 2,8 4 % chans t lansering, 5 % royalty, 453 MEUR milst. 

Amgenavtal 1250 153 3,1 49 % chans till minst en utlic., 5 % royalty, 410 MUSD milst. 

Janssenavtal 1000 34 0,7 3 % chans t lansering, 5 % royalty, 75 MUSD milst. 

Chemetics®-plattformen 199 4,0 Se ovan; inklusive konc. gem. 

Nettokassa/-skuld 127 2,6 Per 2018-09-30 

Total   1229 24,8 42,9 miljoner aktier 

Likvid warrants 27   Warrants serie 2 lösenpris 11,25 kronor 

Totalt efter utspädning 1256 24,2 2,4 milj nya aktier 

 Källa Jarl Securities 

 

Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 11,8 procent. Detta baserat på en 

riskfri ränta på 0,5 procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 8,7 procent. 

Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2018 och utgörs av en 

marknadsriskpremie på 6,4 procent och ett storleksbaserat tillägg på 2,3 procent. 

Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online.  

• I ett positivt scenario (BULL) räknar vi med att såväl BET BD1-

hämmaren som det interna RORγt-hämmar programmet utlicensieras 

under det närmaste halvåret. Vi antar vidare att Almirall genomför 

regulatoriska säkerhetsstudier framgångsrikt. Vi beräknar ett värde på 

1,5 miljarder SEK eller 29,3 kronor per aktie.   

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) där Almirall återlämnar programmet 

efter observerade säkerhetsproblem och ingen tidig utlicensiering av 

BET BD1-hämmaren sker och programmet tas mot klinik på egen hand 
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bedömer vi att Nuevolution behöver ta in kapital. Efter antagen 

utspädning beräknar vi ett riskjusterat motiverat värde på 16,6 kronor 

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/

