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Avancemang 

med Almirall    

 

Framsteg i partnersamarbetet med Almirall samtidigt som 

konkurrenter faller ifrån, är ett styrkebesked för Nuevolutions 

längst framskridna projekt. Det föranleder en mer positiv syn på 

portföljen. Diskussioner om nya partnerskap pågår. 

Nuevolution och partnern Almirall meddelar att samarbetet 

rörande utveckling av en RORyt-hämmare för dermatologiska 

sjukdomar har nått ett viktigt prekliniskt framsteg. Projektet 

fortsätter nu utveckling mot kliniska prövningar. En viktig aspekt 

har varit utvärdering av prekliniska säkerhetsparametrar och 

jämförelse med konkurrerande föreningar. Resultatet utlöser en milstolpesersättning 

på 1 MEUR till Nuevolution. Detta är ett tydligt positivt besked, inte minst mot 

bakgrund av att flera konkurrentprojekt har stött på säkerhetsproblem.  

Rapporten för det gångna kvartalet visade på minskade kostnader i linje med våra 

förväntningar. Kostnadsutvecklingen framöver är avhängig om Nuevolution kan 

träffa samarbeten för viktiga projekt eller om bolaget väljer att gå vidare mot kliniska 

studier på egen hand. Nuevolution upprepar i den senaste rapporten att bolaget är 

övertygat om att sluta ett eller flera nya partnerskap baserat på positiva framsteg i 

pågående diskussioner. Vad avser möjliga utlicensieringar ligger troligen BET-BD1-

hämmar- eller IL-17A -hämmarprogrammen närmast en möjlig affär. För BET-BD1-

hämmaren utreder Nuevolution även möjligheter att ingå i en kombinations-

behandling för att stärka effekten hos befintliga cancerbehandlingar som 

checkpointhämmare genom att motverka fibrosbildning i tumörens närområde. 

Resultaten är ännu tidiga men det kan bredda tillämpningsområdet vid sidan av 

eksem och fibrotiska sjukdomar.  

Vi höjer värdet för Almirallprogrammet tydligt då vi nu antar högre sannolikhet till 

lansering. Det motverkas delvis av att vi i vår värderingsmodell tar höjd för att ett 

kapitalbehov kan uppstå om större partnerintäkter uteblir under det kommande 

året. Det motiverade värdet i basscenariot kvarstår i princip oförändrat på 24,4 kr 

(24,2).  

Nyckeltal 

            

MSEK   2016/17 2017 2018 2019P* 

Omsättning   120 12 11 65 

Rörelseresultat   -10 -123 -106 -63 

Vinst per aktie, kronor neg neg neg neg 

PE-tal   neg neg neg neg 

Nettokassa   175 112 108 51 

 Källa: Nuevolution (utfall) och Jarl Securities (prognoser). * Riskjusterade intäkter 
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 Datum: 12 mars 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: Nuevolution AB 

Lista: Nasdaq Small Cap 

Vd: Alex H. Gouliaev 

Styrelseordförande: Stig L. Pedersen  

Marknadsvärde: 545 MSEK 

Senast: 11 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 

16,8 kr 

Bas 

24,4kr 

Bull 

28,3 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 111 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. 
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Avancemang med Almirall 

Viktigt framsteg för RORγt-hämmarprogram 
Nuevolution rapporterar om framsteg i samarbetet med Almirall för att utveckla en 

RORγt-hämmare för dermatologiska sjukdomar. Positiva prekliniska resultat har 

uppnåtts vid utvärdering av säkerhetsparametrar som stödjer vidare utveckling av 

ett kandidatläkemedel. Parallellt med detta arbete har noggrann karaktärisering av 

,och jämförelse med, konkurrerande föreningar genomförts. Målet har varit att ta 

fram en förening som kombinerar både optimal behandlingseffekt och de bästa 

möjliga säkerhetsegenskaperna innan första kliniska prövningar i människa kan 

inledas. Resultaten utlöser en kontraktsmässig milstolpesbetalning på 1 MEUR.  

Verkningsmekanism hos RORγt-hämmare 

 

 Källa Nuevolution 

 

Betydelsen av dessa utvärderingar och resultat understryks av de 

säkerhetsproblem som konkurrerande projekt (inklusive ett fas II-projekt som drevs 

av Allergan) i denna läkemedelsklass har drabbats av. Dessa observationer i 

externa program har även påverkat utvecklingstakten i Almirallprogrammet. Även 

om Nuevolution ända sedan avtalet träffades i slutet av 2016 uppgett att 

samarbetet med Almirall har utvecklats väl har bolaget av avtalsmässiga skäl inte 

kunnat delge detaljer. Vi ser att dimman nu lättar tydligt. I ett gemensamt 

pressmeddelande uppger Nuevolution och Almirall att programmet fortsätter 

utvecklingen mot kliniska prövningar. 
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Själva milstolpesbetalningen (1 MEUR) är i sig ganska blygsam, men likväl en 

positiv överraskning för oss. Beskedet ändrar inte vår bedömning av tidplanen för 

projektet. Vi ser att kliniska studie kan påbörjas under 2020 om regulatoriska 

prekliniska säkerhetsstudier kan genomföras framgångsrikt. Det vore enligt vår 

bedömning ett naturligt framsteg/tidpunkt för att utlösa en nästa betalning till 

Nuevolution. Däremot höjer vi sannolikhet till lansering tydligt (se Värderingsansats 

nedan).  

Utlicensieringsdiskussioner pågår alltjämt 
Nuevolution uppger att diskussioner om FoU och plattformsbaserade samarbeten 

liksom utlicensiering fortsätter och bolaget är övertygat om att kunna sluta ett eller 

flera partnerskap baserat på nuvarande positiva framsteg i våra diskussioner. Vad 

gäller utlicensiering uppger bolaget att samtal främst rör BET-BD1- och IL-17a-

projekten. Den interna RORγt-hämmaren nämns inte specifikt och vi bedömer att 

vidare utveckling troligen kommer att samordnas med och anpassas efter hur 

Almirallprogrammet fortlöper. Detta är förmodligen i så fall ett klokt utnyttjande av 

resurser för Nuevolution men innebär samtidigt att eventuella partnerskap kan 

dröja tills vidare prekliniska eller kliniska milstolpar har nåtts för något av RORyt-

hämmarprogrammen.  

Vi ser IL-17A-programmet som en stark kandidat för en framtida utlicensiering. Vi 

skulle samtidigt bli något överraskade om en sådant steg togs redan nu då 

projektet befinner sig i ett ganska tidigt skede (optimeringsfas). Vår bedömning 

landar således i att BET-BD1-hämmaren är den troligaste kandidaten för 

utlicensiering, åtminstone på kort sikt.  

Nuevolution utreder möjligheter för BET-BD1-
hämmare i cancer 
BET-BD1-programmet följer av allt att döma plan och en första program-

utvecklingskandidat kallad NUE20798 har valts ut. Enligt Nuevolution visar denna 

kandidat hög selektivitet för den första bindande domänen i BET-familjen av 

proteiner (BD1), utmärkt in vitro/in Vivo-stabilitet över arter, attraktiva föreslagna 

dosnivåer i människa och inga uppkomna säkerhetsbelastningar som förhindrar 

fortsatt utveckling. Även en backupförening har tagits fram med liknande 

egenskaper. 

Ytterligare in vitro-studier stödjer att Nuevolutions föreningar undertrycker flera 

gener som är inblandande i fibrosbildning. Tidigare har effekt kunnat påvisas i 

musmodeller för de fibrotiska sjukdomarna lungfibros och sklerodermi. Nyligen har 

det också framkommit att Nuevolution undersöker möjligheter som använda BET-

BED1-hämmaren i kombination med immunterapi för cancerbehandling. 

Preliminära data från en musmodell för kolorektalcancer tyder på att NUE20798 

kan ha en potentiell synergistisk effekt med checkpointhämmare (anti-PD1) 

avseende att motverka tumörtillväxt. Hypotesen är att NUE20798 kan dämpa 

utvecklingen av den fibros som utvecklas i tumörernas närmiljö och som bidrar till 

att cancern blir resistent mot många cancerbehandlingar. Det pekar på möjliga 

tillämpningar i svårbehandlade cancersjukdomar där fibros spelar en stor roll, som 

exempelvis bukspottkörtelcancer.  
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Tidigare har Nuevolution indikativt positionerat BET-BD1-hämmaren i första hand 

som en möjlig behandling av inflammatoriska hudsjukdomar som atopisk dermatit. 

Detta mot bakgrund av lovande prekliniska data. Potentialen att förbättra effekt av 

cancerbehandlingar genom att förhindra utvecklingen av tumörassocierade 

fibroblaster kan utgöra ett nytt spännande spår. Än så länge är det tidigt att 

bedöma möjligheterna inom cancer. Ytterligare cancermodellstudier med 

NUE20798 pågår som kan stärka preklinisk evidens.  

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

Generellt verkar dessa vara inriktade mot att dämpa själva tumörtillväxten (genom 

att blockera MYC som reglerar uttrycket av tillväxtfrämjande gener och påverkar 

cellcykeln), således en annan verkningsmekanism än Nuevolutions program.  

Generella BET-hämmare är förknippade med toxicitet vilket är en utmaning för 

denna klass. Nuevolutions program är selektivt mot BD1 och därför potentiellt 

säkrare. Likväl kan farhågor för biverkningar vara ett visst hinder för att nå en tidig 

utlicensiering inom inflammatoriska sjukdomar. Att positionera programmet som 

cancerbehandling, där ribban vad gäller säkerhet i många fall kan vara lägre, kan 

möjligen vara en framkomlig väg för att marknadsföra programmet mot potentiella 

partners, åtminstone innan regulatoriska prekliniska toxicitetsstudier har 

genomförts.  

Lägre kostnader inför vägval 
Finansiellt sett var utvecklingen i det fjärde kvartalet helt i linje med våra 

förväntningar. Nuevolution rapporterade intäkter om drygt 1 MSEK (3) kopplat till 

samarbetet med Amgen. Rörelseresultatet förbättrades till -25 MSEK (-34) till följd 

av lägre externa forsknings- och utvecklingskostnader och då förra året tyngdes av 

engångskostnader relaterat till förberedelser inför flytt till huvudlistan. Kassan 

uppgick till 111 MSEK per den 31 december 2018.  

Intäkts- och kostnadsutveckling under 2017 till 2018 

 

 Källa: Nuevolution 
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Kostnadsutvecklingen det kommande året är avhängigt om och i vilken takt 

Nuevolution avser att avancera de längst framskridna projekten mot kliniska 

prövningar. Detta är i sin tur avhängigt dels hur Almirallprogrammet fortskrider, 

dels om pågående diskussioner om partnerskap kan resultera i betydande, icke-

utspädande finansieringskällor. I avvaktan på ytterligare information antar nu vi en 

långsammare kostnadsökning för 2019 än vi tidigare räknat med. Om inga större 

intäkter i form av exempelvis förskottsbetalningar erhålls bedömer vi att 

finansieringsfrågan behöver adresserar senast mot slutet av innevarande år.  

I det perspektivet är den fallande aktiekursen ett visst bekymmer. Samtidigt har vår 

syn på Nuevolutions pipeline blivit mer positiv det senaste dryga halvåret. I 

synnerhet framstegen inom IL-17A- och Almirallprogrammen ser vi som 

ljuspunkter. Det ger stöd åt förutsättningarna att generera intäkter från såväl 

befintliga som potentiellt nya samarbeten de närmaste åren, även om den exakta 

timingen är svår att förutspå.  

Värderingsansats 

Tydligt höjt värde för Almirallprogram 

Vad gäller projektportföljen är den främsta förändringen i vår modell att vi i det 

närmaste dubblar värdet för Almirallavtalet mot bakgrund av ovan rapporterade 

prekliniska framsteg. Orsaken är att vi höjer antagen sannolikhet till lansering till 

cirka tio procent från tidigare drygt fyra procent. Förändringen ska ses mot 

bakgrund av att vi i samband med vår senaste analys gjorde en större riskjustering 

i kölvattnet av konkurrenters bakslag och då det fanns begränsad information om 

status på projektet. Det visade sig vara prematurt och vi reviderar därför vår syn 

på programmet på nytt.   

Finansiering kan behöva adresseras under 2019 

Främst som en följd av ett justerat värde på Almirallavtalet beräknar vi ett bedömt 

bolagsvärde för Nuevolution, inklusive kassan på 111 MSEK per den 31 december 

2018, på 1,38 miljarder kronor (tidigare 1,2 miljarder kronor).  

För att bedriva verksamheten efter 2019 behöver bolaget generera större intäkter 

från befintliga eller tillkommande samarbeten alternativt genomföra en 

kapitalanskaffning. Bolagets tidigare mål om att slutföra en affär (licensavtal eller 

forskningssamarbete) under 2018 infriades inte. Bolaget har pågående 

diskussioner men det ligger i sakens natur att timingen av en eventuell större affär 

är osäker. Vi räknar inte med några större intäkter från samarbetena med Amgen 

och Almirall då vi bedömer att nästa viktiga milstolpar i dessa projekt kan inträffa 

tidigast 2020.  

För att ta höjd för att Nuevolution inte träffar ett licensavtal under 2019 och därför 

kan behöva adressera ett möjligt finansieringsbehov under slutet av året har vi 

antagit en emission på omkring 100 MSEK efter kostnader, i linje med den 

kapitalanskaffning som genomfördes i maj 2018. I likhet med denna transaktion har 

vi räknat med en rabatt på 8 procent till dagskurs. Vi har räknat med 50 procents 

sannolikhet för en emission under 2019. Efter justering för riskjusterad antagen 

utspädning beräknar vi ett motiverat värde på 24,4 kr kronor (24,2).  
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Värdering av summan av delarna i Nuevolution 

          

  Toppförsäljn. (MUSD) Riskjust. NPV (MSEK) Per aktie (kronor) Antagande 

RORγt-hämmare 1000 72 1,5 
5% chans t lansering, 15 % royalty, 330 MUSD 

milstolpar 

BET BRD1-hämmare 1300 163 3,3 
4% chans t lansering, 5 % royalty, 375 MUSD 
milstolpar  

Inflammation/IL-17A-
hämmare 

3000 107 2,2 3 % chans t lansering, 7,5 % royalty, 330 MUSD milst. 

Onkologi/Amgen 1&2 0 212 4,3 2% chans t lansering, 5 % royalty. 410 MUSD milst. 

Infektion/Janssen 1500 54 1,1 
5 % chans t lansering, 5 % royalty, 75 MUSD 

milstolpar 

Almirallavtal 1500 268 5,4 
10 % chans t lansering, 5 % royalty, 441 MEUR 

milstolpar 

Amgenavtal 1250 157 3,2 
49 % chans till minst en utlic., 5 % royalty, 410 MUSD 

milstolpar 

Janssenavtal 1000 35 0,7 
3 % chans t lansering, 5 % royalty, 75 MUSD 
milstolpar 

Chemetics®-plattformen 200 4,0 Se ovan; inklusive konc. gem. 

Nettokassa/-skuld 90 1,8 Per 2019-03-31 (P) 

Totalt    1358 27,4 49,5 miljoner aktier 

Likvid warrants 27   Warrants serie 2 lösenpris 11,25 kronor 

Riskjusterat 
kapitalbehov 

  51   50 % sannolikhet 

Totalt efter utspädning 1385 24,4   

 Källa Jarl Securities 

 

Förutom de förändrade antagandena enligt ovan räknar vi även med en högre 

dollarkurs på USD/SEK 9 kr (8,75) vilket påverkar värdet på programmen positivt 

över hela linjen. 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 BET BD1-hämmaren 

utlicensieras under det närmaste halvåret. Vi beräknar ett värde på 28,3 

kronor per aktie.   

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) antar vi att ingen tidig utlicensiering 

av BET BD1-hämmaren sker och programmet tas mot klinik på egen 

hand. Vi räknar också med att Nuevolution behöver ta in nytt kapital. Vi 

gör också mer konservativa antaganden för Chemetics®-plattformen. I 

det scenariot beräknar vi ett motiverat värde på 16,8 kr 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/

