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UPPDRAGSANALYS 

Oasmia presenterar 
positiva data för Cantrixil  
Cantrixil det första i en serie strategiska förvärv 
Oasmia presenterade i april positiva fas 1-data för nyligen förvärvade 

Cantrixil. Resultaten från den öppna fas 1-studien som genomförts i 

USA och Australien visade att studien nådde sina primära mål och 

därmed uppvisade kliniskt proof-of-concept. Ytterligare klinisk 

utvärdering av resultaten bekräftar att Cantrixil kan åstadkomma 

stamcellsdöd vid äggstockscancer och göra cancerceller känsliga för 

vanlig kemoterapi. Det är särskilt spännande att se en potentiell effekt 

på äggstockscancers stamceller som har varit starkt förknippade som 

en möjlig drivkraft för sjukdomsåterfall. Oasmia ser förvärvet av 

rättigheterna till Cantrixil som det första avtalet i en serie av 

planerade licensavtal och förvärv med syfte att utöka Oasmias 

projektportfölj inom onkologi.  

Global lansering av Apealea fortskrider 
Oasmia är ett specialty pharma-bolag fokuserat på cancerläkemedel. 

Man är i lanseringsfas kring Apealea, en vattenlöslig formulering av 

standardbehandlingen paclitaxel mot äggstockscancer, och har ingått 

ett globalt samarbetsavtal med amerikanska Elevar Therapeutics värt 

upp till USD 698 miljoner plus tvåsiffriga royalties. Elevar har under 

vintern tecknat distributionsavtal för Apealea med Taiba kring ett 

antal länder i Mellanöstern och Nordafrika, samt med Inceptua 

Group för lansering i Europa där Apealea är godkänt. För god-

kännande av Apealea i USA har partnern Elevar kommunicerat sin 

plan som innefattar nya studier som väntas ta upp till 24–36 måna-

der. Detta medför att lanseringen av Apealea väntas först 2025 i USA, 

vilket inverkat negativt på Oasmias aktiekurs.  

Oasmia har transformerats som bolag 
Lanseringen av Apealea är en viktig del i den omvandling till ett 

ledande lönsamt specialty pharma-bolag som Oasmia påbörjat. Med 

en ledningsgrupp med gediget track record från kommersialisering av 

nya läkemedel i medelstora läkemedelsbolag och en erfaren styrelse 

står Oasmia väl rustat för att fullt ut kommersialisera Apealea och 

andra läkemedelskandidater från teknikplattformen XR-17. Med en 

stark finansiell ställning och väntat positivt kassaflöde från Apealea 

vill Oasmia även vara aktiv på M&A-sidan för att ytterligare bredda 

sin produktportfölj. Vi upprepar vår riktkurs 10 kr för Oasmia.  
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Investment Case 

Vision bli ledande europeiskt specialty pharma-bolag 
Oasmia är ett innovativt specialty pharma-bolag med fokus på 

cancerläkemedel. Med sin unika teknikplattform vill bolaget hjälpa 

patienter med ouppfyllda medicinska behov genom att förbättra 

lösligheten hos etablerade och nya läkemedel och minska biverk-

ningarna. Oasmias ledande produkt Apealea, för långt framskriden 

äggstockscancer, är godkänd i Europa med ett världsomfattande 

partnerskap med Elevar Therapeutics till ett värde av upp till SEK 6 

miljarder i milstolpsbetalningar plus tvåsiffriga royalties. Dessutom 

har Oasmia en växande pipeline som har stöd i ett solitt patentskydd 

och en stark kassaposition. Oasmia har med sin nye vd Francois 

Martelet och sin erfarna styrelse ledd av Anders Härfstrand en 

ledning med gediget track record inom global kommersialisering av 

läkemedel. Bolaget har sedan 2018 en stark huvudägare i Per 

Arwidsson genom Arwidsro, som äger 25% av kapital och röster i 

bolaget. Med sin bevisade förmåga inom läkemedelsforskning, 

affärsutveckling och regulatoriskt arbete är Oasmia väl positionerat 

för M&A samt in- och utlicensieringsavtal.  

Globalt avtal för Apealea värt upp till SEK 6 miljarder 
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken och varje år diagnosticeras 

18 miljoner människor med cancer1  och den totala kostnaden för 

onkologi beräknas uppgå till USD 240 miljarder globalt 2023 2 . 

Oasmia tecknade 2020 ett samarbetsavtal med amerikanska Elevar 

Therapeutics avseende kommersialiseringen av Apealea, en vatten-

löslig formulering av cellgiftet paklitaxel mot äggstockscancer. Av-

talet är globalt med undantag för Norden, Ryssland och vissa länder i 

Östeuropa. Utöver den initiala milstolpsbetalningen på USD 20 

miljoner, som Oasmia redan erhållit, är avtalet värt upp till USD 678 

miljoner plus tvåsiffriga royalties på den globala försäljningen av 

Apealea. Dessutom behåller Oasmia fortsatt ensam kontroll över sin 

teknikplattform XR-17 för användning av andra aktiva läkemedel 

utöver just paklitaxel. Elevar kommer att ansvara för alla regula-

toriska ansökningar, däribland ansökan om godkännande hos FDA i 

USA. Då FDA krävt att ytterligare studier ska göras har USA lan-

seringen försenats till 2025, vilket inverkat negativt på Oasmias 

aktiekurs. 

 

 

 
1 World Cancer Research Fund 
2 Global Oncology Trends 2019, IQVIA Institute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med sin bevisade förmåga inom 
läkemedelsforskning, affärsutveckling och 
regulatoriskt arbete är Oasmia väl 
positionerat för M&A samt in- och 
utlicensieringsavtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att FDA kräver ytterligare studier gör att 
USA-lanseringen försenas till 2025, något 
som inverkat negativt på Oasmias aktiekurs 
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BMS Abraxane visar på stor potential för Apealea  
Apealea fick marknadsgodkännande i Europa i slutet av 2018 och 

samarbetspartnern Elevar har under Q4 2020 tecknat ett 

distributionsavtal med Inceptua Group som gäller Europa exklusive 

Norden. Elevar har även tecknat distributionsavtal med Taiba Middle 

East kring ett antal länder i Mellanöstern och Nordafrika. För 

godkännande av Apealea i USA har partnern Elevar kommunicerat 

sin plan som innefattar nya studier som väntas ta upp till 24–36 

månader. Detta medför att lanseringen av Apealea väntas först 2025 

i USA, vilket inverkat negativt på Oasmias aktiekurs. Apealea är 

godkänt i EU för behandling av vuxna patienter som lider av återfall 

av äggstockscancer. Dagens standardbehandling för äggstockscancer 

som är den åttonde vanligaste cancerformen hos kvinnor är karbo-

platin och paklitaxel i kombination. Dock tål en delgrupp av patien-

terna inte paklitaxel i vanlig beredningsform. För dessa är Apealea ett 

alternativ som möjliggör förbättrade behandlingsmöjligheter. 

Apealea tolereras bättre av alla patienter, men för denna subgrupp är 

den nödvändig. Vi uppskattar försäljningspotentialen för Apealea till 

flera hundra miljoner dollar per år för samtliga indikationer.  Bristol-

Myers Squibbs (BMS) cellgift Abraxane är också en formulering av 

cellgiftet paklitaxel som inte använder den typ av lösningsmedel som 

ger kraftiga biverkningar, utan istället innehåller paklitaxel fäst vid 

ett mänskligt protein som kallas albumin. Det gör att man inte 

behöver förbehandla patienten med steroider och antihistamin, och 

medlet kan ges snabbare än konventionell paklitaxel. Abraxane är 

godkänt för indikationerna bröstcancer, lungcancer, samt cancer i 

bukspottskörteln. De framgångar Abraxane haft inom dessa 

indikationer visar på stor potential för Apealea som nu lanseras med 

äggstockscancer som den initiala indikationen. Under 2019 uppgick 

försäljningen av Abraxane till USD 1,2 miljarder eller SEK 10 

miljarder. Stapeldiagrammet till höger illustrerar försäljnings-

utvecklingen för Abraxane under senare tid. BMS kommer fortsatt ha 

goda intäkter från läkemedlet då patentskyddet gäller till 2026 i USA. 

I Europa har BMS ingått en förlikning med Teva som ger dem en 

licens att tillverka en generisk version av Abraxane från mars 2022.  

Oasmia vill växa organiskt och via förvärv  
I Oasmias framtidsvision att bli ett ledande europeiskt specialty 

pharmabolag kommer strategiska förvärv att vara ett led i bolagets 

utveckling. Man säger sig ha ambitiösa förvärvs- och inlicensierings-

planer, och är främst intresserade att förvärva produkter i sen fas som 

passar in i bolagets forskningsportfölj. Man är öppen både för att 

bygga vidare på teknikplattformen XR-17, och även söka möjligheter 

vid sidan av denna. Vidare har Oasmia tagit in Docetaxel micellar i 

kliniska studier genom ett samarbete med Swiss Group for Clinical 

Cancer Research. Fas 1b-studien för Oasmias formulering avser att 

förbättra lösligheten av docetaxel och att undvika den annars 

obligatoriska förmedicineringen med steroider.  Efter att i början av 

Abraxane har nått över USD 1 
miljard i försäljning 
Rapporterad försäljning i miljoner USD, 2005–2019 
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2020 ha erhållit den första milstolpesbetalningen på USD 20 miljoner 

från Elevar har Oasmia i dagsläget en stark kassaposition. Vidare 

kommer de årliga kostnadsbesparingar på SEK 100 miljoner som 

annonserades under H1 2020 att sänka bolagets kassaförbrukning till 

ca SEK 10 miljoner per månad. Den starka kassapositionen, bolagets 

sänkta kostnadsbas och utsikterna att i framtiden bli kassaflödes-

positivt gör att Oasmia är väl positionerat för att förvärva bolag med 

produkter som passar in i bolagets portfölj. 

Ny ledning och styrelse med gediget track record 
Bolagets nye vd Francois Martelet, M.D., tillträdde i mars 2020. Han 

har tidigare erfarenhet som vd inom biotech/biopharma i Storbri-

tannien, Danmark och USA. Han har även haft seniora roller på bl. a 

Novartis Oncology och Merck & Co med stort budgetansvar. Bolaget 

har även en mycket erfaren styrelse med den nye ordförande Anders 

Härfstrand, M.D., PhD., Hege Hellström, Peter Zonabend (företräder 

Arwidsro), samt Birgit Stattin Norinder. Birgit Stattin Norinder är ny 

i styrelsen och för med sig en lång erfarenhet från internationella 

läkemedels- och bioteknikföretag. Hon har skött flera forsknings- och 

utvecklingsavdelningar, vilket resulterat i ett antal nya och godkända 

läkemedel, bl. a på Pharmacia & Upjohn och Glaxo SmithKline.  

Unik patentskyddad teknisk plattform  
Oasmias teknikplattform XR-17 förbättrar vattenlösligheten hos 

läkemedel och möjliggör förbättrade säkerhetsprofiler. Dålig vatten-

löslighet är ett problem hos ca 40% av godkända läkemedel och ca 

90% av alla läkemedel nu under utveckling. Genom att kombinera 

XR-17 och en aktiv farmaceutisk substans kan nya innovativa och 

patentskyddade läkemedel skapas. Fördelarna med XR-17 är inte 

begränsade till cancerläkemedel och bolaget överväger att använda 

teknologin på andra läkemedelsklasser som kan gynnas av en för-

bättrad löslighet.  

Vi upprepar vår riktkurs 10 kr för Oasmia 
Bolaget har i teknikplattformen XR-17 en unik teknik som fyller ett 

klart medicinskt behov. Att kunna göra vattenlösliga formuleringar av 

tidigare framgångsrika cancerläkemedel hjälper delgrupper av pati-

enter som inte tål dessa läkemedel i sin vanliga beredningsform. Vi 

ser Oasmias aktie som undervärderad relativt bolagets potential och 

upprepar vår riktkurs 10 kr. 

  

 
 
 
 
Oasmia har en ny ledning med gediget track 
record från kommersialiering av läkemedel 
i medelstora bolag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dålig vattenlöslighet är ett problem hos ca 
40% av godkända läkemedel och ca 90% av 
alla läkemedel nu under utveckling 
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Operationell uppdatering 

Global lansering av Apealea fortskrider 
I december 2020 presenterade Elevar och Oasmia en uppdatering om 

utvecklingsplanerna för Apealea mot äggstockscancer. Sedan Elevar 

förvärvade rättigheterna till Apealea under mars 2020 har de haft 

interaktioner med det amerikanska läkemedelsverket FDA och fått 

råd avseende det fortsatta utvecklingsprogrammet för Apealea. 

Baserat på detta har Elevar beslutat att genomföra två nya studier 

som de bekostar innan en registreringsansökan lämnas in till FDA. 

Den första studien är en farmakokinetikstudie som Elevar avser 

inleda H1 2021 och som tar ca 12 månader att slutföra. Den andra 

studien är en registreringsgrundande studie som syftar till att 

utvärdera säkerhet och effekt av Apealea vid epitelial äggstocks-

cancer, den vanligaste formen av äggstockscancer som står för 90% 

av fallen. Denna studie tar ca 24–36 månader att slutföra. Vi väntar 

oss därför att Apealea lanseras i USA först 2025. Vidare har Elevar 

tecknat ett distributionsavtal med Inceptua kring Europa där Apealea 

redan är godkänt, samt ett distributionsavtal med Taiba Middle East 

för vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika.  

Fas 2-studie med Cantrixil väntas 2022  
Oasmia annonserade i mars att man förvärvat de globala 

rättigheterna till Cantrixil från australiensiska Kazia Therapeutics. 

Man ser detta som det första avtalet i en serie av planerade licensavtal 

och förvärv i syfte att utöka Oasmias projektportfölj inom onkologi. 

Förvärvet av rättigheterna omfattade USD 4 miljoner i upfront-

betalning, utvecklingsbaserade milstolpar som kan uppgå till USD 42 

miljoner och framtida royalties. För kvinnor med långt gången 

äggstockscancer är överlevnaden med klassisk cellgiftsbehandling 

dålig. Detta tros reflektera existensen av läkemedelsresistenta 

äggstockscancerstamceller. Cantrixil är en 3:e generationens 

benzopyran-molekyl som tidigare visat sig effektiv i djurförsök med 

möss vid återkommande cellgifts-resistent äggstockscancer. Oasmia 

presenterade i april de slutliga resultaten från fas 1-studien med 

Cantroxil där 32 patienter behandlats. Målen var att etablera den 

maximala tolererbara dosen när Cantrixil gavs i kombination med 

cellgiftsbehandling, samt att utvärdera tolerabilitet, säkerhet och 

tumörhämmande egenskaper. Cantrixil visade lovande aktivitet i en 

grupp svårbehandlade patienter som inte svarat på tidigare behand-

ling. Oasmia har för avsikt att inleda en fas 2-studie med Cantrixil 

under 2022.  

Fas 1b-studie med Docetaxel micellar H1 2021 
Under april meddelade Oasmia att Swiss Group for Clinical Cancer 

Research (SAKK) fått tillstånd att starta en fas 1b-studie med 

Docetaxel micellar i patienter med långt gången prostatacancer. 

 
 
 
 
 
 
 
Då FDA kräver ytterligare studier väntar vi 
oss en USA-lansering av Apealea först 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantrixil det första i en serie av licensavtal 
och förvärv som syftar till att utöka 
Oasmias projektportfölj inom onkologi 
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Studien väntas starta under första halvan av 2021. Metastaser i 

skelettet är vanligt vid långt gången prostatacancer och orsakar 

benskörhet. Förbehandling med kortikosteroider är nödvändigt vid 

behandling med docetaxel med lösningsmedel. Detta kan ytterligare 

öka risken för frakturer hos patienterna. Docetaxel micellar är en ny 

formulering av docetaxel som gjorts vattenlöslig med Oasmias teknik-

plattform XR-17. Den behöver inte samma lösningsmedel och där-

med ej heller förbehandling med kortikosteroider. Till fas 1b-studien 

kommer 18 patienter att rekryteras på större sjukhus i Schweiz.  

2020 var ett transformativt år för Oasmia 
Oasmias nye VD Francois Martelet som tillträdde i mars 2020 har 

lanserat en tillväxtplan baserat på en strategisk översyn av bolaget. 

Som en del av den strategiska översynen implementerade Oasmia 

under 2020 ett omfattande kostnadskontrollsprogram i syfte att foku-

sera bolagets resurser. Detta program omfattade neddragningar som 

resulterat i att det totala antalet anställda nu är under 30 personer. 

Bolaget kommer även att flytta sitt huvudkontor från Uppsala till nya 

mer kostnadseffektiva lokaler i Stockholm, men ha kvar forskning och 

utveckling i Uppsala. Man realiserar nu en årlig kostnadsbesparing på 

över SEK 100 miljoner. Oasmia utvärderar även strategiska alternativ 

kring sina tillgångar på veterinärsidan. 

Oasmia har en tydligt definierad tillväxtstrategi 
1. Leverera på det globala samarbetsavtalet med 

Elevar kring Apealea: här har Elevar tagit ut kursen för 

att nå marknadsgodkännande i USA. Vidare har kommer-

sialiseringsavtal för Apealea tecknats i Europa och Mellan-

östern. Man planerar även kommersiella partnerskap kring 

Apealea i Asien och Sydamerika. 

2. Förstärkning av teknikplattform och utlicensiering: 

Oasmia arbetar med att förstärka teknikplattformen XR-17. 

Ytterligare teknikplattformar är under utveckling, bl.a. XR-

18 och XR-19 för kombinationsbehandling. Denna vidare-

utveckling av den tekniska plattformen har även den fördelen 

att den förlänger patentskyddet. Man ökar även fokus på 

samarbetsavtal för att få hävstång på Oasmias forskning och 

regulatoriska erfarenhet.  

3. Klinisk utveckling av Docetaxel miccelar: klinisk fas 

1b-studie väntas starta under H1 2021 i enlighet med det 

samarbetsavtal man har med Schweiziska SAKK. Docetaxel 

miccelar har en stor global marknadspotential. 

4. In- och utlicensiering, partnerskap och förvärv inom 

onkologi: långt gångna diskussioner pågår kring förvärv av 

lovande projekt inom onkologi. Specialiserade rådgivnings-

firmor har engagerats för att driva processen med att hitta 

partners eller licenstagare för tillgångarna inom veterinär-

medicin och teknikplattformen XR-17. 
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Oasmias läkemedelskandidater 
Oasmia ser förvärvet av Cantrixil som det första i en serie av 

planerade förvärv och inlicensieringar som ska utöka bolagets 

projektportfölj. De viktigaste projekten i Oasmias projektportfölj idag 

är: 

Apealea som redan är godkänd i EU och där en lansering i USA väntas 

2025. Det är en vattenlöslig formulering av cellgiftet paklitaxel i 

kombination med XR-17.  

Docetaxel micellar som är en formulering av docetaxel i kombination 

med Oasmias patentskyddade XR-17. I april 2021 fick Docetaxel 

micellar godkänt för studiestart och fas 1b-studien väntas starta 

under H1 2021. Under 2020 ingick Oasmia avtal med Swiss Group 

for Clinical Cancer Research (SAKK) om denna fas 1b-studie för 

docetaxel micellar i spridd prostatacancer.  

Cantrixil är en nyligen inlicensierad 3:e generationens benzopyran-

molekyl som visat sig effektiv i djurförsök med möss vid återkom-

mande cellgifts-resistent äggstockscancer. 

XR-19 är Oasmias interna teknologi för dubbel inkapsling, härledd 

från bolagets teknologiplattform XR-17. XR-19 möjliggör inkapsling 

av två aktiva farmaceutiska substanser i en micell. Genom att kunna 

kombinera till exempel två cytostatika i en micell, anser Oasmia att 

teknologiplattformen XR-19 kan vara kapabel att leverera lämpliga 

föreningar i en enda intravenös administrering istället för två på 

varandra följande infusioner. 

Projekt inom veterinärmedicin 
Oasmia utvärderar för närvarande strategiska alternativ kring sina 

tillgångar på veterinärsidan. De viktigaste projekten här är: 

Paccal Vet som är en XR-17-baserad formulering av paklitaxel avsedd 

för hundar. Den är identisk med Apealea som används som 

humanläkemedel.  

Doxophos Vet som är en formulering av doxorubicin i kombination 

med XR-17 för behandling av lymfom som är en av de vanligaste 

cancerformerna hos hundar.  
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Prognoser och värdering 
I vår värderingsansats för Oasmia bygger vi vårt basscenario på att 

Apealea år 2025 når en global försäljning på USD 400 miljoner för 

alla indikationer, samt att övriga då lanserade läkemedel bidrar med 

ytterligare USD 200 miljoner. Vi antar i vår värderingsmodell att 

Oasmia erhåller 15% royalty på denna försäljning eller SEK 758 

miljoner, vilket efter avdragen schablonskatt skulle ge ett resultat-

bidrag på SEK 602 miljoner eller 1,42 kr per aktie. Med en antagen 

värderingsmultipel på 10 skulle aktien ha ett motiverat värde på 

14,20 kr år 2025. Diskonterat till nuvärde med kalkylräntan 9,7% 

motsvarar detta ca 10 kr per aktie i vårt basscenario. Kalkylräntan 

baseras på ett avkastningskrav på 7,7% samt en storleksrelaterad 

riskpremie på 2,0% enligt PwC:s publikation Riskpremiestudien 

2020.  
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock 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. 

Analytikern Thomas Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


