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UPPDRAGSANALYS 

Mot miljardmarknad inom 

bioaktiv sårvård 

Två projekt med miljardmarknader i sen klinisk fas 

Promore Pharma utvecklar terapeutiska peptider för bioaktiv sårvård. 

Med två lovande projekt i sen klinisk fas ger aktien investerare möjlighet 

att ta del i en mycket spännande utvecklingsresa.   Både ropocamptide 

mot venösa bensår och ensereptide mot vidhäftningar efter kirurgi riktar 

sig mot miljardmarknader som ännu saknar receptbelagda läkemedel. Vi 

bedömer att båda produkterna kan komma att bli ledande i sina 

respektive kategorier.  

Positiv fas 2 för ropocamptide mot venösa bensår  

Ropocamptide (LL-37) utvecklas för behandlingen av kroniska sår och 

särskilt venösa bensår. Marknadspotentialen bedöms uppgå till USD 3 

miljarder på global nivå, varav 60–90% utgörs av stora sår (10 cm2). 

Bolaget är mycket nöjt med studieresultaten från den i november 2020 

avslutade fas 2-studien. Dessa visade tydlig och statistiskt signifikant 

effekt i subgruppen med stora sår, med komplett läkning hos 28% jämfört 

med 8% hos de som fick placebo. Det är också i denna subgrupp som 

merparten av marknaden finns mätt i försäljningspotential. Dock 

uppnåddes inte den primära effekten med avseende på samtliga patienter 

i studien, varför en bryggstudie med ropocamptide som förtydligar 

utfallet kan vara ett intressant alternativ. Promore Pharma kommer söka 

en större strategisk partner för att ta ropocamptide vidare in i fas 3. 

Ensereptide står inför fas 3 i Europa 

Ensereptide är en mångsidig läkemedelsmolekyl som kan erbjuda 

revolutionerande behandlingsvärde inom flera fibrotiska sjukdomar. 

Utöver att minska sammanväxningar inom böjsenskirurgi i bl.a. handen, 

vilket påvisats i tidigare kliniska prövningar, har ensereptide också 

potential i att förhindra ogynnsam ärrbildning i huden efter kirurgiska 

ingrepp eller skador. Båda dessa marknader är stora. Den adresserbara 

marknaden inom böjsenskirurgi är bara i Europa USD 300 miljoner i 

årlig försäljning och för ärrbildning bedömer vi att ensereptide har en 

adresserbar marknad som är minst lika stor, om inte större. Promore 

Pharma siktar på att inleda fas 3-studier med ensereptide i EU under 

2021. 

Vi inleder bevakning med riktkurs 6,50 kr 

Promore Pharma har två läkemedelskandidater som står inför fas 3 samt 

en kassa på 24 mkr. Givet detta ter sig dagens börsvärde mycket lågt, även 

om bolaget behöver ta in ytterligare kapital för fortsatt utveckling. En 

investering i Promore Pharma är förknippad med stor risk, men vid 

fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande potential i bolagets 

aktie. Vi inleder bevakning av Promore Pharma med riktkurs 6,50 kr.  
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PROMO OMX

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 4 0 0 0

Res f. avskrivningar -28 -30 -29 -29

Rörelseres. (EBIT) -29 -30 -30 -30

Resultat f. skatt -29 -30 -30 -30

Nettoresultat -29 -30 -30 -30

Vinst per aktie -1,23 kr -1,29 kr -0,82 kr -0,82 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a

EBITDA-marginal n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal n/a n/a n/a n/a

Nettoskuld/eget kap. -1,1 -1,0 -1,0 -0,9

Nettoskuld/EBITDA n/a n/a n/a n/a

P/e-tal n/a n/a n/a n/a

EV/EBIT n/a n/a n/a n/a

EV/omsättning n/a n/a n/a n/a

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Investment Case 

Två unika sårvårdsprojekt i sen klinisk fas 

Promore Pharma har två läkemedelskandidater inom bioaktiv 

sårvård som båda står inför fas 3-studier. Bolagets övergripande 

vision är att lösa de globala problemen med ärrbildning och 

sammanväxningar efter operationer, samt läkning av kroniska sår. Vi 

bedömer att bolagets båda kliniska projekt har potential att bli 

ledande inom sina respektive produktkategorier, och menar att 

dagens börsvärde på ca 100 mkr är alltför lågt. För att fortsätta 

utvecklingen kommer Promore Pharma att behöva mer kapital än den 

kassa på SEK 24 miljoner man har idag, vilket gör att en investering i 

aktien är förknippad med risk. Vid fortsatt positiv klinisk utveckling 

ser vi dock betydande potential. Vi tar upp bevakning av Promore 

Pharma med riktkurs 6,50 kr.  

Bolaget kommer söka en partner för ropocamptide  

Både ensereptide och ropocamptide bygger på kroppsegna peptider 

som administreras lokalt, och därmed har mycket goda 

säkerhetsprofiler. Ropocamptide mot venösa bensår har en 

adresserbar marknad på SEK 30 miljarder och för denna 

läkemedelskandidat vill man hitta ett eller flera partnerskap med 

större multinationella bolag för en bekräftande fas 3-studie och 

utlicensiering av produkten. Efter den under 2020 avslutade fas 2-

studien vill man nu utvärdera vad den bästa vägen framåt för 

projektet är. Från bolagets sida är man mycket nöjda med de positiva 

resultaten från fas 2-studien, speciellt den tydliga effekt 

ropocamptide hade på patienter med stora sår med en yta på över 10 

cm2.  

Två alternativa vägar för ropocamptide 

Promore Pharma har nu två möjliga vägar att ta ropocamptide vidare 

mot marknaden. Antingen hittar man en samarbetspartner i ett större 

läkemedelsbolag och tar tillsammans med denna ropocamptide 

vidare in i en avgörande fas 3-studie. Detta förutsätter att en partner 

finner de resultat som presenterades i fas 2b-studien tillräckliga för 

att ingå ett licensavtal. Ett annat alternativ är att Promore Pharma gör 

en bryggstudie för att förtydliga resultaten från fas 2b-studien och 

visa att resultaten som uppnåddes är replikerbara. En sådan 

bryggstudie torde kunna använda mycket av den förståelse och 

erfarenhet som framkommit i den avslutade fas 2b-studien, vilket 

sparar både tid och kostnader. Dock kommer en bryggstudie att 

betyda en något senare lansering av ropocamptide än vad som 

tidigare verkat troligt. Denna potentiella fördröjning kan vara 

anledningen till aktiens svaga utveckling under slutet av 2020. Stora 

venösa bensår utgör ca 25% av antalet sår, men sett till 

behandlingskostnader så utgör de en mycket stor del av  
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den totala marknaden, uppskattningsvis 60–90%. Det medicinska 

behovet inom denna typ av sårvård är stort och det finns idag inga 

receptbelagda läkemedel att tillgå. Det finns även möjligheter för 

ropocamptide att nå ytterligare potential inom andra indikationer.  

Egen lansering av ensereptide i EU 

För ensereptide mot sammanväxningar efter operationer är en fas 3-

studie i EU planerad till 2021. Den adresserbara marknaden för 

produkten uppgår till SEK 6 miljarder på de traditionella 

marknaderna, och i dagsläget finns inte heller inom detta område 

några receptbelagda läkemedel. Det föreligger därmed ett stort 

medicinskt behov och det finns dessutom ytterligare potential för 

ensereptide i andra indikationer. Man vill själva finansiera och driva 

den avgörande fas 3-studien för ensereptide och nå 

marknadsgodkännande i EU. Alla pusselbitar är på plats för en start 

av denna studie under 2021, dock behöver man av etiska skäl 

säkerställa full finansiering innan den startar. Vid 

marknadsgodkännande vill man antingen börja marknadsföra 

ensereptide på egen hand i EU eller genom partnerskap. Man vill 

sedan söka partnerskap för marknader utanför EU, samt för 

marknadsföring av ensereptide inom andra indikationer.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 6,50 kr  

Vi inleder bevakning av Promore Pharma med en riktkurs på 6,50kr. 

Denna riktkurs bygger enbart på de första indikationerna som 

bolagets produkter inriktar sig på. Det är sannolikt att om 

produkterna fungerar väl i vissa indikationer kan ytterligare uppsida 

finnas i värderingen. I takt med att Promore Pharma valideringen av 

ensereptide, är det sannolikt att försäljning och värde i ännu större 

utsträckning kommer att komma från en utvidgning till ytterligare 

indikationer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensereptide mot vidhäftningar efter 

senoperationer har en adresserbar 
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Växande marknad för bioaktiv sårvård 

Mångmiljardmarknad för sårvård 

Den globala marknaden för sårvård väntas växa med 6% per år från 

USD 15,7 år 2019 miljarder till USD 24,7 miljarder år 2027 enligt en 

rapport från Fortune Business Insight1. En åldrande befolkning, nya 

innovativa produkter och ökad medvetenhet hos konsumenter nämns 

som bakomliggande orsak till denna tillväxt. Hos äldre människor tar 

sårläkning längre tid och enligt WHO väntas hela två miljarder 

människor i världen vara 60 år eller äldre år 2050. Marknaden för 

bioaktiv sårvård inom vilken Promore Pharma är verksamt har vuxit 

betydligt och bedöms komma att uppgå till USD 12 miljarder år 2024. 

Analysfirman Technavio uppskattar antalet svårläkta sår bara på den 

amerikanska marknaden till 2,5 miljoner per år. Bolaget beräknar att 

det finns ca en miljon patienter med stora venösa bensår i 

Nordamerika, EU och Japan. 

Venösa bensår vanliga bland svårläkta sår 

Sårvård innefattar att skydda, främja läkning, förhindra smärta, 

irritation och infektioner i sårytan, samt att bli av med redan 

befintliga infektioner. Val av behandling styrs av vilken typ av sår 

patienten har, vilket kan variera från t.ex. infektion till brännskada. I 

sjukhusmiljö behandlas allvarliga sår som diabetessår eller 

brännskador med sterila förband. Venösa bensår är den vanligaste 

formen av svårläkta bensår och idag behandlas dessa huvudsakligen 

med olika sorters förband. Då inga receptbelagda läkemedel finns på 

marknaden har Promore Pharmas ropocamptide goda möjligheter att 

bli ett första läkemedel för denna patienttyp (s.k. First-in-Category) 

läkemedel för denna patientgrupp, där de medicinska behoven är 

mycket stora.  

 

 

 

 
1 https://www.fortunebusinessinsights.com/wound-care-market-103268 
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Marknadstrender 

En av trenderna på den globala marknaden för bioaktiv sårvård är en 

ökad efterfrågan för produkter med farmakologiska och kemiska 

egenskaper som har medicinska effekter utöver ren sårförslutning. 

Det kan handla om ett antimikrobiellt medel och ett biologiskt 

material som tillsammans fungerar som ett kombinationsförband. 

Vanliga kombinationer är silverkollagenförband, 

silveralginatförband, kollagen-hydrokloridförband och 

skumförband.  Dessa förband används främst i behandling av 

kroniska sår, traumatiska sår och kirurgiska sår. Effektiviteten hos 

kombinationsförband leder till en ökad efterfrågan, vilket har en 

positiv inverkan på marknadstillväxten. 

Tekniska innovationer 

Bioaktiva sårvårdsprodukter är mer effektiva och kan läka sår 

snabbare, vilket minskar patientens sjukvårdskostnader. Dessutom 

har antimikrobiella produkter som introducerats på marknaden, 

innehållande silver och antioxidanter som vitamin E, visat sig 

påskynda sårläkningsprocessen. Detta är något som förbättrar 

kliniska resultat, särskilt vid ärr. Vidare har användningen av 

tillväxtfaktorer som rekombinant mänskligt tillväxthormon och 

andra stimulerande faktorer i sårförband lett till utvecklingen av nya 

sårläkningsprodukter.  
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Ropocamptide mot venösa bensår 

Bakgrund 

Inom den globala sårbehandlingsmarknaden är Promore Pharmas 

läkemedelskandidater ämnade för segmentet bioaktiv sårbehandling, 

vilket är det snabbast växande segmentet inom den totala 

sårbehandlingsmarknaden. Segmentet väntas växa med 6% per år 

och komma att uppgå till USD 12 miljarder år 2024. Bolaget 

fokuserar initialt på att utveckla ropocamptide för läkning av venösa 

bensår, men ser även goda möjligheter att utveckla ropocamptide för 

läkning av diabetesfotsår. Man bedömer att det finns goda 

möjligheter att erhålla marknadsgodkännande för ropocamptide för 

behandling av venösa bensår baserat på data från en framtida fas 3-

studie. 

Venösa bensår är den största kategorin svårläkta sår 

Över 15 miljoner människor på de största läkemedelsmarknaderna 

lider av svårläkta sår, varav en miljon är stora venösa bensår. Det 

finns i dagsläget inga receptbelagda läkemedel för detta, utan förband 

med kompresser är standardbehandlingen för dessa patienter. Bland 

faktorerna som kan leda till ökad risk finns övervikt, rökning och en 

stillasittande livsstil. Venösa bensår är den största kategorin bland 

svårläkta sår. Kostnaden för att behandla ett venöst bensår är högt, i 

genomsnitt SEK 100 000. Med ropocamptide avser Promore Pharma 

att erbjuda det första receptbelagda läkemedlet som hjälper denna 

patientgrupp.  

Ropocamptide i sårläkning 

Ropocamptide administreras som en gel, d.v.s. en aktiv peptid i en 

syntetisk bärare. Gelen appliceras lokalt på såret 2–3 gånger per 

vecka av sjuksköterska eller patienten själv i samband med den 

ordinarie såromläggningen. Detta gör att det inte kommer behövas 

ändringar av befintliga vårdrutiner. Ropocamptide är en del av ett 

humant antimikrobiellt protein (LL-37 cathelicidin). Det hjälper 

kroppen att läka sår genom att stimulera flera komponenter kopplade 

till sårläkning såsom reepitelisering (migration och proliferation av 

epitelceller för att täcka ett skadat hudområde), nybildning av 

blodkärl, samt inflammation. Vid normal sårläkning återfinns LL-37 

i påtagliga mängder i sårkanten, där detta kroppsegna ämne 

stimulerar läkning. I fall med kroniska sår, som t.ex. venösa bensår, 

saknas denna peptid. Genom att tillföra ropocamptide till ett venöst 

bensår antas kroppens egen sårläkningsprocess starta om, då det 

kroniska såret blir mer likt ett akut sår som normalt läker snabbt. 

Följande illustration visar hur LL-37 påverkar flera 

verkningsmekanismer i sårläkningen.   

 

 

 

 

 

 

 

Segmentet bioaktiv sårbehandling väntas 

växa med drygt 6% per år och uppgå till USD 

12 miljarder år 2024 
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Källa: Promore Pharma 

 

Lovande kliniska studieresultat med ropocamptide 

I november 2020 rapporterade Promore Pharma resultaten från den 

avslutade fas 2b-studien på ropocamptide mot venösa bensår. 

Beteckningen på studien var HEAL LL-37. I studien på 144 patienter 

i Sverige och Polen delades dessa in i 3 grupper med drygt 40 

patienter i varje. Efter tre veckor med placebo fick sedan två av 

grupperna ropocamptide i två olika doser, medan en grupp bara fick 

placebo. Utvärderingskriterierna var dels procentuell läkning av sår, 

dels andra sekundära endpoints, samt säkerhet och tolerabilitet. 

Följande diagram redogör för utformningen av studien HEAL LL-37. 

 

Källa: Promore Pharma 



       

 

 

Analysguiden 

18 mars 2021 

 

8 

 

Större sår läkte snabbare med ropocamptide 

Behandlingstiden i studien var 13 veckor och det visade sig att större 

bensår ( 10 cm2) läkte betydligt snabbare med ropocamptide än med 

placebo. I de patienter som behandlades med den mest effektiva 

dosen av ropocamptide, vilken var 0,5 mg/ml, såg man mer än tre 

gånger så hög frekvens av fullständigt läkta sår. Denna tydliga effekt 

hos patienter med stora sår framgår i följande diagram. Resultaten i 

subgruppen med stora sår på över 10 cm2 var tydliga och övertygande 

med komplett läkning i 28,1% av fallen som fått ropocamptide 0,5 

mg/ml jämfört med 8,1% hos de patienter som fått placebo. Det 

faktum att statistisk signifikans (p <0,05) kunde uppnås i flera 

inbördes relaterade parametrar minimerar sannolikheten att det rör 

sig om slumpmässiga observationer. Dosen 0,5 mg/ml förefaller 

dessutom vara den mest effektiva dosen för ropocamptide. 

 

 

 

Källa: Promore Pharma 

 

På aggregerad nivå, med sår av alla de storlekar som ingick i studien, 

kunde dock inga påtagliga skillnader noteras mellan de tre 

behandlingsgrupperna, vilket illustreras av följande diagram. Detta 

innebar att fas 2b-studien inte uppnådde den primära effekten med 

avseende på samtliga patienter i studien, varför en bryggstudie med 

ropocamptide som förtydligar utfallet kan vara ett intressant 

alternativ. Detta för att gå vidare med utvecklingen och hitta en större 

strategisk partner för ropocamptide. 
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Källa: Promore Pharma 

 

Då ropocamptide är en del av ett humant antimikrobiellt protein har 

det goda egenskaper med avseende på säkerhet och tolerabilitet. Inga 

allvarliga biverkningar har noterats i bolagets kliniska prövningar av 

ropocamptide som kan vara kopplade till försöksläkemedlet.  
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Sårstorlek och behandlingskostnader 

Ett genomsnittligt venöst bensår har en yta på 6–7 cm2. Ungefär 75% 

av har en yta som är mindre än 10 cm2. De flesta sår i den aktuella fas 

2b-studien hade en varaktighet på över 6 månader. Patienter med 

venösa bensår som var större än 10 cm2 och med en varaktighet på 

över 6 månader har en behandlingskostnad som är tre gånger så hög 

per vecka jämfört med patienter som har mindre sår. Givet den längre 

behandlingstid som krävs så har ett större sår en behandlingskostnad 

som är 6–15 gånger högre än ett mindre sår. Både den lägre och den 

högre dosen av ropocamptide förkortade tiden till fullständig läkning 

jämfört med placebo. Följande illustration visar hur 

storleksfördelningen för venösa bensår typiskt sett ser ut.  

 

Källa: Ebbeskog, B. et al. (1996) Scand J Prim Health Care 14: 238–243 
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Ensereptide mot sammanväxningar och 

ärrbildning efter kirurgi 

Potential att utveckla produkter för fler områden 

Promore Pharma siktar på att inleda fas 3-studier med ensereptide i 

EU under 2021. Ensereptide är en mångsidig läkemedelsmolekyl som 

kan erbjuda revolutionerande behandlingsvärde inom flera fibrotiska 

sjukdomar. Utöver att minska sammanväxningar inom 

böjsenskirurgi i bl.a. handen, vilket påvisats i tidigare kliniska 

prövningar, har ensereptide också potential i att förhindra ogynnsam 

ärrbildning i huden efter kirurgiska ingrepp eller skador. Båda dessa 

marknader är stora. Den adresserbara marknaden inom 

böjsenskirurgi är bara i Europa USD 300 miljoner i årlig försäljning 

och för ärrbildning bedömer vi att ensereptide har en adresserbar 

marknad som är minst lika stor, om inte större. National Center for 

Health Statistics uppger att 48 miljoner kirurgiska ingrepp per år 

utförs på patienter i USA2. Givet ett antaget pris per behandling på 

USD 400 skulle en penetration på någon eller några procent innebära 

en adresserbar marknad inom ärrbildning på hundratals miljoner 

dollar per år bara i USA.  

Bakgrund 

Promore Pharma har med projektet ensereptide initialt fokuserat på 

att förebygga sammanväxningar eller adherenser efter böjsenskirurgi 

i handen. Man ser som sagt även potential för att utveckla produkter 

baserade på ensereptide för flera andra områden, däribland 

ärrbildning på hud efter kirurgiska ingrepp eller trauma och 

förebyggande av adherenser efter ryggkirurgi för behandling av 

diskbråck. Ensereptide är en syntetisk peptid baserad på den 

mänskliga peptiden laktoferricin, en del av bröstmjölksproteinet 

laktoferrin. Peptidens goda förmåga att förebygga postoperativa 

adherenser och ärrbildning tros bero på att den hämmar frisättning 

av proinflammatoriska cytokiner och även ökar den fibrinolytiska 

aktiviteten genom att hämma produktionen av PAI-1 (Plasminogen 

Activator Inhibitor-1).  

 

 

 
2  https://stanfordhealthcare.org/medical-clinics/surgery-clinic/patient-

resources/surgery-statistics.html 
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Initialt fokus på böjsenskirurgi 

Sammanväxningar och ärrbildning kan formas efter de flesta former 

av operationer. Ensereptide avses ges som en engångsdos vid det 

kirurgiska ingreppet när den skadade senan i handen repareras. 

Läkemedlet levereras i en förpaketerad applikatorspruta och blandas 

med en hyaluronsyrebaserad gel. Vid det kirurgiska ingreppet 

appliceras gelen runt senan innan såret sys ihop. Bolaget har valt att 

initialt fokusera på behandling i samband med böjsenskirurgi i 

handen av flera anledningar. Dels utgör det ett område med 

väldokumenterat medicinskt behov p.g.a. hög incidens av 

adherensbildning, dels används samma metoder för att utvärdera 

rörlighet världen över, och dels är det en vanlig skada bland unga 

friska patienter. Då det är en egen specialisering bland kirurger 

underlättas patientrekryteringen i kliniska studier och även 

marknadsföring och försäljning av en färdig produkt. Det finns 

potential att utveckla produkter med ensereptide för fler områden och 

under 2018 slöt Promore Pharma ett utlicensieringsavtal med 

koreanska PharmaResearch Products kring ensereptide, för att 

förhindra fibroser efter kirurgisk behandling av diskbråck. 

Ensereptide har uppvisat positiva fas 2-resultat 

Ensereptide har genomgått en framgångsrik fas 2b-studie med 138 

patienter som opererades för böjsensskada i handen. I studien 

visades att ensereptide åstadkom en påtaglig hämning av adherenser 

utan någon negativ inverkan på den läkta senans styrka. I samband 

med det kirurgiska ingreppet applicerades en engångsdos av 

ensereptide tillsammans med hyaluronsyra. Efter kirurgi 

förbättrades rörligheterna i lederna för de patienter som ingick i 

ensereptidegruppen jämfört med de som bara fick placebo. Följande 

tabell visar skillnaden när avståndet mellan fingertopp och handflata 

då fingret är maximalt böjt (tip-to-crease). Patienterna som fått 

ensereptide (PXL01) uppvisade ett mindre avstånd mellan fingertopp 

och handflata vid undersökningar 6 och 12 månader efter ingreppet. 

Detta indikerar en förbättrad återhämtning av rörligheten i handen. 

 

 

 

 
En hög incidens av sammanväxningar vid 

böjsenskirurgi i handen gör att detta är ett 

område med väldokumenterat medicinskt 

behov 
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Mätmetod för rörlighet i de olika lederna 

Källa: Promore Pharma 

 

 

 

 

 

Källa: PLOS ONE, October 2014, Volume 9, Issue 10 

 

Fas 3-studie i Europa förbereds 

Promore Pharma förbereder nu en fas 3-studie i EU. Denna studie 

kommer att utformas som en randomiserad dubbelblind studie med 

patienter med böjsensskador i handen, där engångsbehandling av 

ensereptide i två olika doser jämförs med placebo. Här vill man 

undersöka optimal dos och hälsoekonomisk nytta av behandlingen. 

Alla förberedelser för denna fas 3-studie är klara, men av etiska skäl 

måste man ha finansieringen helt klar innan man kan starta den. Det 

är sedan bolagets ambition att genomföra en liknande fas 3-studie i 

USA. Då ett USA-godkännande kräver två fas 3-studier, kan den 

studie som kommer att genomföras i Europa utgöra en av dessa. Då 

Promore Pharma nu gör en strategisk översyn är det värt att notera 

att utformningen av denna studie kan komma att ändras. Det är också 

möjligt att bolaget väljer en annan indikation än böjsenskirurgi för 

fortsatt klinisk utveckling av ensereptide. Här är t.ex. ärrbildning på 

hud ett område med stor marknadspotential som kan vara intressant 

att arbeta vidare inom.   
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Prognoser och värdering 

Ropocamptide har stor potential inom bensår 

Promore Pharma publicerade i november 2020 resultat från den 

kliniska fas 2b-prövningen HEAL LL-37 av ropocamptide för 

behandling av venösa bensår. Förutom analys av hela 

studiepopulationen så genomfördes även en subgruppsanalys där 

patienter delades in baserat på sårstorlek. I studiedata från fas 2b-

studien kunde inga statistiskt signifikanta skillnader påvisas mellan 

den patientgrupp som behandlades med ropocamptide och de som 

bara fick placebo. Dock framkom tydlig signifikant behandlingseffekt 

i subgruppen med stora venösa bensår med en storlek på över 10 cm2. 

Stora venösa bensår utgör ca 25% av alla bensår men då 

behandlingstiden ofta blir utdragen utgör denna grupp 

uppskattningsvis 60–90% av det totala värdet på marknaden för 

venösa bensår.  

 

 

 

 

Både ropocamptide och ensereptide står inför fas 3 

Då både ropocamptide och ensereptide framgångsrikt avslutat fas 2-

studier, men ännu inte påbörjat fas 3 väljer vi att beräkna 

sannolikheten för framgångsrik lansering av respektive produkt som 

𝑝 = 0,557 ∗ 0,636, eller 35,4%. Detta är grundat i sannolikheten för 

(1) fas 2 till fas 3, samt (2) fas 3 till godkännande hos läkemedel som 

inte är cancerläkemedel.  

 

Sannolikhet för framgång efter klinisk fas och terepeutiskt område

Fas 1 till fas 2 Fas 2 till fas 3 Fas 3 till godkännande Totalt

Cancer 57,6% 32,7% 35,5% 3,4%

Metaboliska sjukdomar 76,2% 59,7% 51,6% 19,6%

Hjärta/kärl 73,3% 65,7% 62,2% 25,5%

Centrala nervsystemet 73,2% 51,9% 51,1% 15,0%

Autoimmuna sjukdomar 69,8% 45,7% 63,7% 15,1%

Urogenitala 68,7% 57,1% 66,5% 21,6%

Infektionssjukdomar 70,1% 58,3% 75,3% 25,2%

Ögonsjukdomar 87,1% 60,7% 74,9% 32,6%

Vaccin 76,8% 58,2% 85,4% 33,4%

Totalt 66,4% 48,6% 59,0% 13,8%

Totalt exklusive cancer 73,0% 55,7% 63,6% 20,9%

Källa: Chi Heem Wong, Kien Wei Siah, Andrew W Lo. "Estimation of clinical trial success rates and related parameters." 

    Biostatistics, april 2019. URL: https://academic.oup.com/biostatistics/article/20/2/273/4817524
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Ytterligare kapital kommer krävas för utvecklingen 

För att vara konservativa antar vi att bolaget behöver göra en 

kapitalanskaffning under 2021 för att finansiera sina 

utvecklingskostnader. Vi modellerar att en kapitalanskaffning på ca 

SEK 30 miljoner under 2021 till en emissionskurs i nivå med 

nuvarande aktiekurs skulle medföra en utspädning för aktieägarna på 

ca 30%. Den diskonteringsränta på 12,2% vi använder i vår modell 

bygger på rapporten Riskpremiestudien 2020 från PWC. I denna 

uppskattades det totala avkastningskravet på placeringar i stora 

noterade bolag till 7,6%. Till denna siffra lägger vi sedan en 

storleksrelaterad premie på 4,6%.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 6,50 kr 

En investering i Promore Pharma är förknippad med risk, men vid 

fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande potential i aktien. 

Vi inleder bevakning av Promore Pharma med riktkurs 6,50 kr. 

Följande tabeller visar våra värderingsantaganden kring bolagets 

läkemedelskandidater ropocamptide och ensereptide.  
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Värdering av ensereptide (PXL01), tre scenarion

Ensereptide (PXL01) Bear Bas Bull

Lansering av ensereptide (PXL01) 2024 2024 2024

Marknadspotential, MUSD 300 300 300

Antagen marknadsandel efter 5 år 10% 20% 30%

Prognosticerad toppförsäljning 2029, MSEK 252 504 756

Promore Pharmas royalty 15% 15% 15%

Prognos royalty ensereptide 2029, MSEK 38 76 113

Dito efter 20,6% bolagsskatt 30 60 90

Antagen P/E-multipel år 2029 10 10 10

Motiverat bolagsvärde år 2029 300 600 900

Diskonteringsränta 12,2% 12,2% 12,2%

Diskonteringsfaktor (2021-2029) 2,5 2,5 2,5

Nuvärde ensereptide, mkr 120 239 359

Sannolikhet för lansering 35,4% 35,4% 35,4%

Riskjusterat nuvärde ensereptide, mkr 42 85 127

Antal utestående aktier, miljoner 36,4 36,4 36,4

Nytt antal aktier efter 30% utspädning från emissioner 47,3 47,3 47,3

Motiverat värde per aktie 0,9 kr     1,8 kr     2,7 kr     

Källa: Analysguiden
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Värdering av Promore Pharma, tre scenarion

Bear Bas Bull

Ropocamptide

Lansering av ropocamptide (LL-37) 2024 2024 2024

Marknadspotential inom stora sår, MUSD 1 800 2 100 2 700

Prognos royalty ropocamptide 2029, mkr 113 198 340

Nuvärde ropocamptide, mkr 359 627 1 076

Sannolikhet för lansering 35,4% 35,4% 35,4%

Riskjusterat nuvärde ropocamptide, mkr 127 222 381

Ensereptide (PXL01)

Lansering av ensereptide (PXL01) 2024 2024 2024

Marknadspotential, MUSD 300 300 300

Prognos royalty ropocamptide 2029, mkr 38 76 113

Nuvärde ensereptide, mkr 120 239 359

Sannolikhet för lansering 35,4% 35,4% 35,4%

Riskjusterat nuvärde ensereptide, mkr 42 85 127

Riskjusterat nuvärde Promore Pharma, mkr 169 307 508

Antal utestående aktier, miljoner 36,4 36,4 36,4

Nytt antal aktier efter 30% utspädning från emissioner 47,3 47,3 47,3

Motiverat värde per aktie 3,6 kr     6,5 kr     10,7 kr   

Källa: Analysguiden
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Tre anledningar att investera i  

Promore Pharma 

Två First-in-Category preparat i sen klinisk fas 

Promore Pharma har två läkemedelskandidater som står inför 

avgörande fas 3-studier efter att i sina fas 2-studier visat goda 

resultat. Både ropocamptide mot venösa bensår och ensereptide mot 

vidhäftningar efter operationer har potential att bli de första 

läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-in-Category). Detta för 

flera patientgrupper där patienterna i mycket stor utsträckning lider 

av smärta, obehag, reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet. I 

dagsläget finns inga receptbelagda läkemedel inom de båda områden 

bolaget är verksamt. Om Promore Pharmas läkemedelskandidater får 

marknadsgodkännande skulle det medföra kortare behandlingstid 

och ökad livskvalitet för patienterna och lägre vårdkostnader för 

samhället.  

Betydande marknadspotentialer 

Ropocamptide mot venösa bensår har en adresserbar marknad på 

SEK 30 miljarder, medan marknadspotentialen för ensereptide mot 

vidhäftningar efter böjsensoperationer och ärrbildning på hud 

uppgår till SEK 6 miljarder. För båda preparaten kan indikationerna 

komma att utvidgas, vilket skulle medföra att respektive 

marknadspotential förstoras betydligt. Båda preparaten bygger på 

bekräftad teknologi med starka patentskydd. Bolaget har idag låga 

fasta kostnader och ett antal viktiga strategiska partnerskap på plats.  

Attraktiv värdering ger god risk/reward 

Med två läkemedelskandidater som båda står inför fas 3 studier, samt 

en kassa på 23 mkr vid årsskiftet ter sig dagens börsvärde på ca 100 

mkr som alltför lågt. Detta trots att vi i vår värderingsmodell tar höjd 

för att bolaget behöver ta in ytterligare kapital för fortsatt utveckling. 

En investering i Promore Pharma är förknippad med risk, men vid 

fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande potential i aktien.  
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Bolagsbeskrivning 

Fokus på bioaktiv sårbehandling 

Promore Pharma utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater för 

bioaktiv sårbehandling. Bolaget grundades 2002 och har två 

läkemedelskandidater i sen klinisk utvecklingsfas. Ropocamptide 

(LL-37) utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår och den nu 

avslutade fas 2b-studien på patienter med venösa bensår visade 

mycket positiva resultat i patientgruppen med stora sår. Ensereptide 

(PXL01) utvecklas för att förebygga postoperativa sammanväxningar 

och ärrbildningar. Den förbereds nu för kliniska fas 3-studier på 

patienter som genomgår böjsensreparation i handen. Båda 

läkemedelskandidaterna baseras på kroppsegna peptider som är en 

del av vårt naturliga immunförsvar och läkningssystem. De appliceras 

lokalt och har effekt i den närliggande vävnaden, precis som 

kroppsegna peptider. Eftersom de snabbt bryts ned i blodbanan har 

de en stark säkerhetsprofil och risken för allvarliga biverkningar är 

minimal.  

Lovande kliniska resultat 

Tidigare kliniska studier har visat mycket lovande resultat för både 

ropocamptide och ensereptide, både vad gäller tolerabilitet och 

säkerhet såväl som medicinsk effekt. Båda produkterna skyddas av 

flera internationella patent som löper till år 2030 eller längre. De har 

båda goda möjligheter att bli de första läkemedlen i sitt slag på 

marknaden för flera patientgrupper där patienterna lider av smärta, 

obehag, reducerad rörlighet och försämrad livskvalitet. Om Promore 

Pharmas läkemedelskandidater får marknadsgodkännande skulle det 

medföra minskat vårdbehov, ökad livskvalitet och minskad risk för 

ogynnsamma följdeffekter för patienterna och lägre vårdkostnader 

för samhället.  

Kostnadseffektiv organisation 

Promore Pharma är idag ett kostnadseffektivt bolag utan egna 

laboratorier eller forskningsanläggningar. Istället använder man sig 

av ett nätverk av kompetenta kontraktsforsknings- och 

kontrakttillverkningsföretag. Man samarbetar även med ett antal 

rådgivare för strategisk planering beträffande produktutveckling, 

regulatoriska frågor, samt planering och genomförande av kliniska 

studier. Bolagets övergripande strategi är att utveckla ensereptide och 

ropocamptide genom kliniska studier fram till 

marknadsgodkännande, eller tills ett licensavtal eller annat 

kommersiellt avtal med ett större läkemedelsbolag kan ingås. Ett 

sådant avtal kan omfatta licensiering, strategiska partnerskap, joint 

ventures eller försäljning av tillgångar.  
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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 äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


