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UPPDRAGSANALYS 

Ny strategi ökar potential 
och ger lägre kostnader 
Ensereptide riktas nu in mot ärrbildning efter kirurgi 
Promore Pharma antog i mars 2021 en ny strategi för ensereptide 

(PXL01) och ropocamptide (LL-37) som kraftigt reducerar bolagets 

framtida kapitalbehov. Detta samtidigt som marknadspotentialen för 

ensereptide bedöms bli hela 20 gånger större än tidigare. En 

förbättrad patentsitutation i USA samt en bättre tillverkningsprocess 

för ensereptide ligger bakom strategiändringen där ensereptide nu 

kommer att utvecklas för att motverka ärrbildning i samband med 

kirurgi. Bolaget har för avsikt att starta en fas 2a-studie med 

ensereptide kring ärrbildning under Q1 2022. Ensereptide har i 

tidigare kliniska prövningar påvisat god effekt i att minska 

sammanväxningar inom böjsenskirurgi i bland annat handen.   

Miljardmarknader inom bioaktiv sårvård 
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 ärrbildning 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.  

Avslutad företrädesemission ger handlingsutrymme 
Som väntat rapporterade bolaget ingen försäljning under Q1 2021 

och rörelseresultatet uppgick till -7 mkr (-7) under perioden. En 

företrädesemission som tillförde drygt 48 mkr före 

emissionskostnader slutfördes under juni och man har nu full 

finansiering för att driva fas 2a-studien med ensereptide. 

Ropocamptide som utvecklas för behandlingen av kroniska sår och 

särskilt venösa bensår har en marknadspotentialen på upp till USD 3 

miljarder på global nivå. Av detta värde utgörs 60–90% av patienter 

med stora sår (10 cm2). Bolaget är mycket nöjt med resultaten från 

den i november 2020 avslutade fas 2-studien där ropocamptide 

visade tydlig och statistiskt signifikant effekt hos patienter med just 

stora sår. Inför att man söker en partner för att ta ropocamptide 

vidare till fas 3 kommer man göra viss teknisk vidareutveckling samt 

förbereda tillverkning av läkemedlet i större skala.  
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Vi justerar vår riktkurs till 5,10 kr efter emissionen 
Vid fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande potential i 

bolagets aktie. Vi justerar vår riktkurs till 5,10 kr (tidigare 6,50) efter 

den nyligen genomförda nyemissionen som ökat antalet utestående 

aktier i bolaget. Med två projekt i sen klinisk fas och en kassa på ca 60 

mkr ter sig dagens börsvärde som alltför lågt.  

Operationell uppdatering 

Händelser under Q1 2021 
Bolagets styrelse antog i mars 2021 en ny utvecklingsstrategi för 

ensereptide och ropocamptide vilket betyder att bolaget reducerar det 

framtida kapitalbehovet avsevärt samtidigt som 

marknadspotentialen för ensereptide utökas. Bakgrunden till den nya 

strategin för ensereptide är en förbättrad patentsitutation i USA, en 

förbättrad produktionsprocess, samt en bedömning att en inriktning 

mot ärrprevention i samband med kirurgi ger bolaget de bästa 

möjligheterna till värdeskapande. Man kommer nu driva ensereptide 

vidare med en fas 2-studie för att validera konceptet. Som väntat 

rapporterade Promore Pharma ingen försäljning under Q1 och 

rörelseresultatet uppgick till -7 mkr (-7).  

Avslutad företrädesemission tillför resurser 
Företrädesemissionen som tillför bolaget drygt 48 mkr före 

emissionskostnader avslutades i juni. Dessa pengar ska användas till 

en fas 2-studie av ensereptide på ärrbildning, teknisk 

vidareutveckling av ropocamptide, samt affärsutveckling. Vi justerar 

våra resultatprognoser för 2021 och 2022 till -34 mkr respektive -32 

mkr (tidigare -30 respektive -30). Detta för att ta höjd för den fas 2-

studie på ensereptide mot ärrbildning som nu aviserats.  

Ensereptide mot ärrbildning vid kirurgi 
Ensereptide är nu inriktat mot ärrbildning vilket sänker 

kapitalbehovet för den kommande utvecklingen. Den aviserade fas 2-

studien som startar Q1 2022 är en klinisk studie på ärrbildning med 

friska frivilliga i öppenvård. Var och en av de 24 patienterna kommer 

genomgå 5–6 besök under en tremånadersperiod. I studien kommer 

6 små syntetiska sår hos varje patient behandlas med ensereptide och 

placebo och studien väntas avslutas Q3 2022. Prekliniskt har 

ensereptide tidigare visat väldigt god effekt i en råttmodell där man 

gjort ärr på organ i buken. För ensereptide är det mest sannolikt att 

Promore Pharma söker en partner inför marknadslansering. En 

intressant möjlighet för ensereptide är att även kunna komma ut på 

estetikmarknaden, vilket kan leda till en snabbare lansering. 

Marknadspotentialen för användning mot ärrbildning dessutom ca 

20 gånger större än för den tidigare indikationen böjsenskirurgi. 

Enligt bolagets uppskattningar är den adresserbara marknaden för 
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ärrbildning på hud ca SEK 100 miljarder, att jämföra med den 

adresserbara marknaden för skadade senor som är ca SEK 5–6 

miljarder. Promore Pharma arbetar även målmedvetet med att 

förbättra tillverkningsprocessen för ensereptide, vilket är kritiskt för 

kommande kliniska prövningar.  

Ropocamptide mot venösa bensår 
I november 2020 slutfördes den kliniska fas 2b-prövningen HEAL 

LL-37 av ropocamptide för behandling av venösa bensår med ett 

positivt och bra resultat. Totalt behandlades 148 patienter och data 

visade att ropocamptide påtagligt och statistiskt signifikant kan 

förbättra läkningen av stora venösa bensår. Den viktigaste slutsatsen 

var att behandling med ropocamptide i dosen 0,5 mg/ml ger en 

signifikant förbättrad läkning hos den svårbehandlade 

patientgruppen med venösa bensår ≥ 10 cm². Detta är ett 

patientsegment där det idag inte finns några verksamma läkemedel. 

Bolaget avser nu att genomföra en teknisk utveckling av 

administrationsformen för ropocamptide. Som kommersiell produkt 

vill man inte att handhavandet kräver två olika steg, utan man vill 

skapa en enkomponentprodukt av ropocamptide. Parallellt med detta 

utvecklingsarbete löper affärsutvecklingen kring ropocamptide 

vidare. Man söker partnerskap för den framtida kliniska utvecklingen 

och marknadslanseringen. Med kapitalet man nu tagit in ska man 

också köpa in startmaterial så att man snabbt kan tillverka 

försöksmaterial. Dessa förberedelser är nödvändiga då peptider tar 

längre tid att tillverka än småmolekyler.  
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Investment Case 

Två unika sårvårdsprojekt i sen klinisk fas 
Promore Pharma har två läkemedelskandidater inom bioaktiv 

sårvård som båda avslutat fas 2-studier med goda resultat och snart 

väntas stå inför fas 3-studier. Både ropocamptide (LL-37) mot venösa 

bensår och ensereptide (PXL01) mot ärrbildning vid kirurgi. har 

potential att bli de första läkemedlen i sitt slag på marknaden (First-

in-Category). 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.  

Miljardmarknader inom bioaktiv sårvård 
Ropocamptide mot venösa bensår har en adresserbar marknad på 

SEK 30 miljarder, medan den adresserbara marknaden för 

ensereptide mot ärrbildning vid kirurgi bedöms vara SEK 100 

miljarder, eller 20 gånger större än vad som var fallet med den 

tidigare indikationen vidhäftningar efter böjsensoperationer. För 

båda preparaten kan indikationerna komma att utvidgas, vilket skulle 

medföra att respektive marknadspotential förstoras betydligt. Både 

ensereptide och ropocamptide bygger på kroppsegna peptider som 

administreras lokalt, och därmed har mycket goda säkerhetsprofiler. 

Promore Pharma vill söka partner för ropocamptide  
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. Stora venösa 

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

behandlingskostnader så utgör de en mycket stor del av 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. 

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 kan använda mycket av den förståelse och erfarenhet som 

framkommit i den avslutade fas 2b-studien, vilket sparar både tid och 

kostnader. Dock skulle en bryggstudie betyda en något senare 

lansering av ropocamptide.  
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Ny strategi för ensereptide ökar potentialen 
Promore Pharma har för avsikt att starta en fas 2a-studie med 

ensereptide kring ärrbildning under Q1 2022. Den adresserbara 

marknaden för ensereptide är uppskattningsvis 20 gånger större 

inom ärrbildning än de SEK 5–6 miljarder som uppskattades för den 

tidigare indikationen böjsenskirurgi på de traditionella 

läkemedelsmarknaderna.  

Attraktiv värdering ger god risk/reward 
Med två läkemedelskandidater som båda avklarat fas 2, men ännu 

inte påbörjat fas 3 och en kassa på ca 60 mkr ter sig dagens börsvärde 

på 113 mkr som alltför lågt. En investering i Promore Pharma är 

förknippad med risk, men vid fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi 

betydande potential i aktien. Med anledning av att antalet utestående 

aktier ökat till 60,7 miljoner justerar vi vår riktkurs till 5,10 kr 

(tidigare 6,50). Vi behåller våra tidigare antaganden kring 

försäljningspotential och sannolikhet för lyckad lansering.  
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Ropocamptide mot venösa bensår  

Växande marknad inom bioaktiv sårvård 
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.  

Positiva kliniska fas 2b-resultat med ropocamptide 
I november 2020 rapporterade Promore Pharma resultaten från den 

avslutade fas 2b-studien HEAL LL-37 på ropocamptide mot venösa 

bensår. I studien på 144 patienter i Sverige och Polen var 

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

kunde dock inga påtagliga skillnader noteras mellan de tre 

behandlingsgrupperna. 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. 

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.  
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Ensereptide mot ärrbildning vid kirurgi  

Strategiändring minskar framtida kapitalbehov 
Promore Pharma antog i mars 2021 en ny strategi för ensereptide 

(PXL01) som kraftigt reducerar bolagets framtida kapitalbehov. 

Detta samtidigt som marknadspotentialen för ensereptide utökas 

kraftigt. En förbättrad patentsitutation i USA samt en bättre 

tillverkningsprocess för ensereptide ligger bakom strategiändringen 

där ensereptide nu kommer att utvecklas för att motverka ärrbildning 

i samband med kirurgi. Bolaget har för avsikt att starta en fas 2a-

studie med ensereptide kring ärrbildning under Q1 2022, som väntas 

slutföras drygt 6 månader senare. Ensereptide har i en tidigare fas 2-

studie påvisat god effekt i att minska sammanväxningar inom 

böjsenskirurgi i bland annat handen.   

Stor marknad inom ärrbildning vid kirurgi 
Ensereptide är en mångsidig läkemedelsmolekyl som kan erbjuda 

revolutionerande behandlingsvärde inom flera fibrotiska sjukdomar. 

Vi bedömer att ensereptide har en adresserbar marknad inom 

ärrbildning på SEK 100 miljarder, ungefär 20 gånger större än inom 

den tidigare indikationen inom böjsenskirurgi.  

Ensereptide är baserat på ett bröstmjölksprotein 
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). 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 tidigare visat 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. Patienterna som fått 

ensereptide (PXL01) uppvisade ett mindre avstånd mellan fingertopp 

och handflata vid undersökningar 6 och 12 månader efter ingreppet, 

vilket indikerar en förbättrad återhämtning av rörligheten i handen. 

 
 
 
 
 
 
 
En fas 2-studie med ensereptide mot 
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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 
 


