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UPPDRAGSANALYS 

Startar klinisk studie för 
ärrprevention Q1 2022 
Utvecklingen under tredje kvartalet 
Som väntat rapporterade Promore Pharma ingen omsättning under 

Q3 och resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-8,1). Under 

kvartalet fortsatte förberedelserna för PHSU05, den nya fas 2a-

studien med ensereptide för ärrprevention. Under våren beslutade 

bolaget om en justering av bolagets strategi med fokus på 

ärrprevention i samband med kirurgi, och en fulltecknad nyemission 

i maj inbringade 45 mkr för att finansiera den reviderade strategin.  

Studieresultat väntas vintern 2022/2023 
Den stora händelsen för Promore Pharma under 2022 kommer vara 

PHSU05-studien med ensereptide. Målet är att visa på säkerhet och 

medicinsk verkningsgrad. Studien kommer att genomföras på ett 

center i Uppsala, och man avser rekrytera 20–24 friska frivilliga som 

var och en får 6 syntetiska sår. Ensereptide har i tidigare kliniska 

prövningar påvisat god effekt i att minska sammanväxningar inom 

böjsenskirurgi i bland annat handen.  Studieresultaten väntas bli 

klara mellan Q4 2022 och Q1 2023. 

USA patent beviljat för ropocamptide 
I december erhölls patent i USA för ropocamptide mot venösa bensår. 

Ropocamptide 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. Under oktober publicerades studieresultaten i den 

vetenskapliga tidskriften Wound Repair and Regeneration. Bolaget 

arbetar nu med att utveckla en singeladministration av produkten.  

Vi upprepar vår riktkurs 5,10 kr 
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. Med 

två projekt i sen klinisk fas och en kassa på 52 mkr ter sig dagens 

börsvärde som alltför lågt. Vi upprepar vår riktkurs 5,10 kr baserat på 

en scenarioanalys.  
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under januari-september 2021 
Som väntat rapporterade Promore Pharma ingen omsättning under 

Q3 och resultatet efter skatt uppgick till -6,1 mkr (-8,1). Under 

kvartalet fortsatte förberedelserna för PHSU05, den nya fas 2-studien 

med ensereptide för ärrprevention. Under våren beslutade bolaget 

om en justering av bolagets strategi med fokus på ärrprevention i 

samband med kirurgi, och en fulltecknad nyemission i maj inbringade 

45 mkr för att finansiera den reviderade strategin. 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. Årets arbete med 

ensereptide-projektet ledde till att man i november erhöll samtliga 

tillstånd för att starta denna studie under Q1 2022. Resultaten från 

studien väntas kunna presenteras under vintern 2022/2023. 

Fulltecknad emission ger handlingsutrymme 
Den fulltecknade nyemissionen i maj inbringade 45 mkr, och 

Promore Pharmas finansiella ställning innebär att man har kapital för 

att genomföra fas 2a-studien med ensereptide, utveckla en 

enkomponentsprodukt för ropocamptide, köpa in ropocamptide för 

framtida studier, samt fortsätta arbetet med att hitta strategiska 

partners. Den största händelsen för bolaget under 2022 kommer 

därmed att vara den nya fas 2a-studien med ensereptide mot 

ärrbildning. Då studien med ensereptide utförs på 24 friska frivilliga 

kommer patientrisken att vara låg, samtidigt som utförandet 

förenklas av att den drivs på ett enda center i Uppsala. Vidare har 

resultaten från fas 2-studien HEAL LL-37 med ropocamptide mot 

venösa bensår publicerats i en vetenskaplig tidskrift under Q3. Man 

har även hämtat in en extern second opinion på resultaten som 

bekräftar de slutsatser man själva dragit. 

Flera viktiga milstolpar uppnådda hittills under 2021 
Bolaget har två unika läkemedelskandidater i sent kliniskt skede: 

ensereptide för ärrprevention och ropocamptide för behandling av 

venösa bensår. Under årets tre första kvartal har Promore Pharma 

uppnått flera viktiga milstolpar och man arbetar nu helt efter den nya 

strategi som antogs under våren 2021. Bland de milstolpar bolaget 

uppnått under 2021 kan särskilt nämnas:  

 Promore Pharma erhöll i maj patent i USA för att förhindra 

uppkomsten av ärrbildning på hud 

 Framgångsrik nyemission i maj tillförde 45 mkr för att 

genomdriva den nya strategin 

 Produktionsavtal med italienska Fidia, som i september gjort 

leverans av hyaluronsyra till ensereptide-projektet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Årets arbete med ensereptide för 
ärrprevention ledde till tillstånd för 
studiestart Q1 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fas 2a-studien med ensereptide kommer 
utföras på 24 friska frivilliga på ett center 
i Uppsala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promore Pharma arbetar nu efter den 
nya strategi som antogs under våren 2021 
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 Publicering av studieresultat rörande ropocamptide mot 

venösa bensår i den vetenskapliga tidskriften Wound Repair 

and Regeneration1.  

 I december erhölls patent i USA för ropocamptide mot 

venösa bensår 

 Samtliga tillstånd för att starta fas 2a-studien PHSU05 med 

ensereptide för ärrprevention erhölls i november 

Fas 2a med ensereptide för ärrprevention Q1 2022 
Den för ensereptide adresserbara marknaden bedöms uppgå till USD 

10 miljarder. Ensereptide har redan genomgått två framgångsrika 

kliniska studier inför den fas 2a-studie som startar i Q1 2022. 

Prekliniskt har ensereptide tidigare bl.a. visat väldigt god effekt i en 

råttmodell där man gjort ärr på organ i buken. Ensereptide utvecklas 

för att hämma ärrbildning på hud, och under året har bolaget arbetat 

med förberedelserna för den nya fas 2a-studien som kommer omfatta 

24 friska frivilliga. Man har ingått ett tillverkningsavtal med 

italienska Fida, som gjort en leverans av hyaluronsyra under 

sensommaren för användning i den kommande studien. I november 

fick Promore Pharma godkännande från det svenska 

läkemedelsverket och etikmyndigheten att påbörja fas 2a-studien 

som benämns PHSU05. Det är en pilotstudie med målsättning att visa 

på lokal tolerans, applikationsprocess, samt preliminär effekt rörande 

ärrprevention på syntetiska sår hos friska frivilliga. Studien kommer 

att starta under Q1 2022 och resultaten väntas vintern 2022/2023. 

Bakgrunden till den nya fas 2a-studien PHSU05 för ärrprevention är 

att den principiella verkningsmekanismen ensereptide har är en 

hämmande inverkan på fibroblastisk ärrbildning. Detta innebär att 

det är samma verknings mekanism på huden som i handen, vilket 

illustreras av följande bild. Ärrbildning sker vid skada och 

ensereptide är tänkt att användas i samband med kirurgi. Möjliga 

vidare användningsområden skulle kunna vara invasiv plastikkirurgi.   

 

 
1 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/wrr.12977 

 
 
 
 
 
 
Den för ensereptide adresserbara 
marknaden bedöms uppgå till USD 10 
miljarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten från fas 2a-studien väntas 
under vintern 2022/2023 
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Källa: Promore Pharma 

 

Studieresultat väntas vintern 2022/2023 
Den stora händelsen för Promore Pharma under 2022 kommer vara 

PHSU05-studien. Målet är att visa på säkerhet och medicinsk 

verkningsgrad. Studien kommer att genomföras på ett center i 

Uppsala, och man avser rekrytera 20–24 friska frivilliga som var och 

en får 6 syntetiska sår. Av dessa sår kommer 3 behandlas med placebo 

och 3 med ensereptide. Varje försöksperson kommer därmed att 

kunna fungera som sin egen kontrollgrupp. Rekryteringen avses 

påbörjas under Q1 2022 och den sista försökspersonens sista besök 

planeras till Q3 2022. Studieresultaten väntas bli klara mellan Q4 

2022 och Q1 2023. Beträffande storleken på studien är detta ett antal 

försökspersoner som är jämförbart med vad andra bolag använt i 

liknande studier. Det finns en skillnad i hur benägna olika personer 

är att bilda ärr. Då varje försöksperson får 6 syntetiska sår blir det 

totalt 120 biopsier givet att 20 försökspersoner fullföljer studien. Om 

studien ger positiva data så vill Promore Pharma senare själva göra 

en fas 2-studie på riktiga kirurgiska sår. Man söker idag inte aktivt 

partner för ensereptide-projektet, utan vill göra det när man har visat 

proof-of-concept. Möjliga samarbetspartners kan då vara dels 

traditionella läkemedelsbolag och dels bolag inom medtech. Man har 

däremot inte för avsikt att själva ta ensereptide hela vägen till 

marknad.  

  

 
 
 
 
 
 
Varje försöksperson kommer få 6 
syntetiska sår och därmed kunna utgöra 
sin egen kontroll 
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Framsteg för ropocamptide mot venösa bensår 
Man har även gjort betydande framsteg avseende ropocamptide mot 

venösa bensår. Den för ropocamptide adresserbara marknaden 

bedöms uppgå till USD 3 miljarder.  Fas 2-studien HEAL LL-37 

slutfördes under hösten 2020 och visade att ropocamptide har en 

tydlig behandlingseffekt hos den delgrupp patienter som har stora sår 

(≥10 cm²). Vidare har man fått en extern second opinion på denna 

studie som bekräftar bolagets egna slutsatser. Detta kommer man ha 

nytta av i diskussioner om strategiska samarbeten. Promore Pharma 

arbetar nu med en teknisk utveckling av administrationsformen för 

ropocamptide, med syftet att ta fram en singelkomponentprodukt 

som inte behöver tillblandas inför varje administrationstillfälle. 

Oavsett om bolaget genomför framtida kliniska studier i egen regi 

eller tillsammans med en strategisk partner, så är utvecklingen av en 

mer användarvänlig produkt viktig, och man följer här 

verksamhetsplanen utan avvikelser. En artikel kring resultaten av fas 

2-studien HEAL LL-37 med ropocamptide publicerades i oktober i 

tidskriften Wound Repair and Regeneration, vilket bekräftar 

kvaliteten i den utförda studien.  

Positiva resultat för ropocamptide i fas 2b-studie 
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. 

Finansiell ställning och resursallokering 
Promore Pharma har idag en kassa på 52 mkr efter det att man fick 

in emissionslikviden i juli. Bolaget har idag kapital för fas 2a-studien 

PHSU05 med ensereptide för ärrprevention, samt att utveckla en 

enkomponentsprodukt av ropocamptide. Under 2022 kommer 

ensereptide tilldelas större resurser då man driver en aktiv studie. 

Beträffande ropocamptide är man öppna för partnerskap givet att 

man kan genomföra den tekniska utvecklingen man planerar. 

Vi upprepar vår riktkurs 5,10 kr 
Vid fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande potential i 

bolagets aktie. Vi upprepar vår riktkurs till 5,10 kr som är baserad på 

en scenarioanalys. 

  

 
 
 
 
 
 
Den för ropocamptide adresserbara 
marknaden bedöms uppgå till USD 3 
miljarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fas 2-studien HEAL LL-37 visade 
ropocamptide påtaglig och signifikant 
effekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promore Pharma är fullt finansierad för 
bl.a. fas 2a-studien med ensereptide för 
ärrprevention 
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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 mot venösa bensår 

och ensereptide mot ärrbildning vid kirurgi har potential att bli de 

första läkemedlen i sitt slag på marknaden. 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. Både 

ensereptide och ropocamptide bygger på kroppsegna peptider som 

administreras lokalt, och har därmed 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 med ropocamptide, speciellt den tydliga effekt man 

såg hos 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. Dock skulle en 

bryggstudie betyda en något senare lansering av ropocamptide.  

 
 
 
 
 
 
 
Både ropocamptide och ensereptide kan 
bli First-in-Category i sina segment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Både ropocamptide och ensereptide 
riktar sig mot mångmiljardmarknader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ropocamptide visade tydlig effekt på 
patienter med stora sår 
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Ropocamptide har visat goda resultat mot venösa bensår. 

 

 Ny strategi för ensereptide ökar potentialen 
Promore Pharma kommer starta en fas 2a-studie med ensereptide för 

ärrprevention 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.  

 

 

Ensereptide utvecklas för ärrprevention i samband med kirurgi. 

 

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

inte påbörjat fas 3 och en kassa på 52 mkr ter sig dagens börsvärde 

som alltför lågt. En investering i Promore Pharma är förknippad med 

risk, men vid fortsatt positiv klinisk utveckling ser vi betydande 

potential i aktien. Vi upprepar vår riktkurs 5,10 kr baserad på en 

scenarioanalys, och behåller våra tidigare antaganden kring 

försäljningspotential och sannolikhet för lyckad lansering.  

 

 
 
 
 
Den adresserbara marknaden för 
ensereptide är nu 20 gånger större än 
tidigare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med två projekt som visat positiva fas 2-
data är dagens värdering attraktiv 
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Bolagsbeskrivning 

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 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.  

 

 

 

Källa: Promore Pharma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bioaktiv sårbehandling väntas växa 6% 
per år och nå USD 12 miljarder 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandling med 0,5 mg/ml ropocamptide 
gav 3 gånger fler helt läkta sår 
 

 
 
Bryggstudie med ropocamptide ett 
intressant alternativ i arbetet med att 
söka en partner 



       

 

Analysguiden 
13 december 2021 

 

10
 

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.  

Ensereptide mot ärrbildning vid 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.  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 har i en fas 2-studie påvisat 
god effekt i att minska sammanväxningar 
vid kirurgi 
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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 
 


