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QuiaPEGs teknik förbättrar effekten hos beprövade 

läkemedel genom frisättningsbar pegylering. Den aktuella 

molekylen kapslas in och är därmed initialt inaktiv, vartefter 

läkemedlet sedan kan frisättas gradvis. Detta medför 

förbättrad klinisk effekt hos redan välkända substanser, 

samt minskade biverkningar.  

QuiaPEG ser möjligheter till ett stort antal licensaffärer kring 

sin teknikplattform Uni-Qleaver. Man har även visat pre-

kliniskt proof-of-concept för QPG-1029 mot diabetes, och 

denna läkemedelskandidat bedöms ha en marknadspotential 

på över USD 1 miljard i försäljning.   

Att potentialen för bolagets teknik är mycket stor blir tydligt vid 

en jämförelse med danska Ascendis Pharma A/S (Nasdaq: USD 

152, börsvärde USD 7,3 miljarder), som arbetar med liknande 

projekt.  För att accelerera utvecklingen av 

läkemedelskandidaten QPG-1209 samt den unika tekniska 

plattformen Uni-Qleaver, genomför QuiaPEG nu en 

företrädesemission till rabatt för befintliga aktieägare. 

Bolaget förbereder för klinisk prövning av läkemedelskandidaten 

QPG-1029 som är en förbättrad formulering av storsäljande 

Victoza mot typ 2-diabetes. Bolaget ser även stora 

licensmöjligheter inom onkologi och andra indikationer. Utöver 

att skapa värden genom att bygga en projektportfölj av egna 

läkemedelskandidater ser QuiaPEG stora möjligheter till 

licensaffärer kring sin teknikplattform. Vi ser tydlig uppsida i 

aktien och inleder bevakning med riktkurs 4,50 kr i vårt 

basscenario. 

 

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2018 2019 2020P 2021P 2022P

Nettointäkter 0 0 2 4 4

Rörelseresultat -12 -18 -16 -16 -16

Vinst per aktie, kr neg neg neg neg neg

Nettokassa 3 4 22 6 -10

Källa: QuiaPEG (utfall) och Analysguiden (prognoser)

Datum: 30 juni 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: QuiaPEG Pharmaceuticals AB 

Lista: Spotlight Stock Market 

Vd: Marcus Bosson 

Styrelseordförande: Steen Kroyer 

Marknadsvärde: 118 MSEK 

Senast: 2,05 kronor 

Kort om bolaget: QuiaPEGs affärsmodell är att fokusera på 

forskning, utveckling och kommersialisering 

av Uni-Qleaver, bolagets drug-delivery 

plattform för kontrollerad frisättning av 

läkemedel. Kort halveringstid hos läkemedel 

är idag ett stort problem vid 

läkemedelsutveckling. Vi ser stora möjligheter 

för bolaget att licensiera ut denna tekniska 

plattform till andra läkemedelsbolag, och på 

så sätt frigöra stora värden. Dessutom vill 

man skapa värden genom att bygga en 

projektportfölj av egna läkemedelskandidater. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

QuiaPEG är verksamma i en nisch där de 

har möjlighet skapa stora värden utan att ta 

alltför stora risker. Vi tror bolaget skulle få 

värdefulla data för investerade pengar om de 

startar klinisk utveckling av QPG-1029, där 

sedan utlicensiering är möjligt i ganska tidig 

fas. Vi lockas även av möjligheterna till 

licensaffärer kring bolagets teknikplattform 

Uni-Qleaver, vilket kan skapa betydande 

intäkter på kort sikt.  

 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Att bedriva forskning och utveckling av 

läkemedel är förknippat med höga risker.  

Bolaget saknar idag intäkter som täcker 

kostnader. Fler nyemissioner går inte att 

utesluta. 

 

Bolagets beroende av nyckelpersoner är 

stort och om någon eller några av dessa 

skulle lämna bolaget kan det försena eller 

försvåra bolagets utveckling och 

verksamhet.  

  

  

Värdering: Bear      Bas       Bull 

1,3 kr    4,5 kr    9,3 kr 
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Investment Case 
 

Frisättningsbar drug-delivery plattform förbättrar beprövade läkemedel 
 

QuiaPEG har utvecklat den patenterade teknikplattformen Uni-Qleaver inom 

frisättningsbar pegylering. Den möjliggör förbättringar av egenskaperna hos 

beprövade läkemedel genom att ge mer stabila blodkoncentrationer, mindre 

biverkningar och längre halveringstider. Kort halveringstid hos läkemedel är idag ett 

stort problem vid läkemedelsutveckling. Vi ser stora möjligheter för bolaget att 

licensiera ut denna tekniska plattform till andra läkemedelsbolag. Dessutom vill man 

skapa värden genom att bygga en projektportfölj av egna läkemedelskandidater. 

Många pusselbitar har fallit på plats för QuiaPEG som vi tror kommer bli mer omtalat 

som bolag då de börjar generera allt mer data i studier. Man har i år även slutit avtal 

med Celares AG i Berlin kring uppskalning av tillverkningsprocess med avseende på 

Uni-Qleaver och QPG-1029. Dessutom slöt QuiaPEG ett optionsavtal med kinesiska 

SNBio i maj 2020. De betalade ca SEK 2 miljoner i utbyte mot att under en viss tid få 

utvärdera en egentillverkad substans tillsammans med Uni-Qleaver. Efter 

optionsperioden har SNBio möjlighet att förhandla om att förvärva en kommersiell 

licens.  

 

QPG-1029 mot typ 2-diabetes på väg mot kliniska studier 
 

Stora framsteg har gjorts med QuiaPEGs modellprojekt QPG-1029 för behandling av 

typ 2-diabetes. Detta är en förbättrad version av Novo Nordisk Victoza, som har en 

årlig försäljning på SEK 39 miljarder. Genom att kombinera Victoza med den tekniska 

plattformen Uni-Qleaver skapas ett förbättrat läkemedel, med långt patentskydd, som 

kommer att kunna säljas till ett premiumpris. Det innebär veckovis administrering med 

potentiellt mindre biverkningar. Då 10–15% av de patienter som behöver Victoza 

hoppar av behandlingen är det inte utan att man frågar sig hur många som tar 

behandlingen trots biverkningarna. Bland de vanligare biverkningarna från Victoza 

finns illamående, diarré, och magsmärta. Här kommer QPG-1029 vid godkännande att 

fylla ett tydligt medicinskt behov. Pre-kliniskt proof-of-concept har visats i djurmodell 

och förberedelser pågår för klinisk prövning. Marknadspotentialen för QPG-1029 

bedöms uppgå till över USD 1 miljard i årlig försäljning och patentskyddet går ut 

tidigast 2038.  

 

ADC-marknaden väntas växa med 25% per år de kommande fem åren 
 

QuiaPEG ska inte ses som ett diabetesbolag då den tekniska plattformen Uni-Qleaver 

kan appliceras på många indikationer. Inom t ex cancermedicin är ADC-marknaden 
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(antibody drug conjugates) av stort intresse och där är QuiaPEGs linkerkemi direkt 

applicerbar. Man skapar då en prodrog som frisätter cancerläkemedlet efter behov 

och får bättre stabilitet, en mer riktad verkan, samt vattenlöslighet. ADC-marknaden 

väntas växa till USD 2,6 miljarder i storlek 2020 för att sedan växa med över 25% per 

år de kommande fem åren.  

 

Jämförelse med USA-noterade Ascendis Pharma indikerar stor potential 
 

Att potentialen för QuiaPEGs teknikplattform är mycket stor blir tydligt vid en 

jämförelse med danska Ascendis Pharma A/S (Nasdaq: USD 152, börsvärde USD 7,3 

miljarder), som arbetar med liknande projekt inom drug delivery. Ascendis proprietära 

teknikplattform TransCon skapar även den nya läkemedel genom att kombinera 

fördelarna med en prodrug och fördröjd frisättning. I sin pipeline har Ascendis 

läkemedelskandidater inom sällsynta endokrina sjukdomar samt cancerläkemedel. 

Längst har Ascendis nått i utvecklingen av särläkemedlet TransCon hGH där fas 3 är 

klar och man kommer lämna in ansökan om godkännande till amerikanska FDA och 

europeiska EMA under 2020. De senaste 30 åren har barn och vuxna med brist på 

tillväxthormon behandlats med dagliga injektioner av rekombinant humant 

tillväxthormon. Att ge en daglig dos är bra sett till säkerhet och effekt, men har 

nackdelen att två av tre patienter missar mer än en injektion per vecka. Ascendis 

TransCon hGH är en långverkande formulering som ges endast en gång per vecka 

med autoinjektor och som kan lagras i rumstemperatur. Produkten bedöms ha 

blockbusterpotential och kunna nå en årlig försäljning på USD 1 miljard.  

 

Hållpunkter under 2020 och 2021 för QuiaPEG 

Läkemedelskandidaten QPG-1029 för behandling av diabetes är tänkt att utlicensieras 

i tidig utvecklingsfas och licensdiskussioner pågår. QuiaPEG har även som ambition 

att sälja exklusiva licenser för plattformen Uni-Qleaver för specifika projekt till andra 

läkemedelsbolag, och även här pågår diskussioner. Tanken är att tillsammans med en 

partner upprätta en överenskommen utvecklingsplan med ett antal milstolpar som 

utlöser i förväg definierade ersättningar med stigande värde ju närmare marknad 

projektet kommer. Efter marknadsgodkännande utgår royalty till QuiaPEG på 

försäljningen.  Under 2020 har QuiaPEG lyckats med uppskalning av tillverkning av 

QPG-1029, och under året kommer doseringen för den toxikologistudie som görs 

under 2021 att fastställas. Under 2021 kommer man sedan att lämna in ansökan om 

kliniska prövningar. Man tycker att man i den fas 1/2a-studie man planerar på ett 

kostnadseffektivt sätt kan driva produktutvecklingen framåt. Vidare avser man att 

bygga en projektportfölj av s.k. biobetters, förbättrade formuleringar av biologiska 

läkemedel. Man ser också framtida licensmöjligheter inom onkologi.  
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Aktuell företrädesemission ger resurser att accelerera bolagets utveckling 
 

För att accelerera utvecklingen av den tekniska plattformen och QPG-1029 

genomförs nu en företrädesemission under perioden 25 juni till och med 9 juli 2020. 

Teckningskursen per unit är satt till 7 kr, vilket motsvarar ett rabatterat pris per aktie 

på 1,75 kr. Den aktuella nyemissionen väntas inbringa ca 32 mkr efter 

emissionskostnader och pengarna kommer främst att användas till att driva 

läkemedelsprojektet QPG-1029 vidare i pre-klinisk fas. Resultaten från denna fas 

avses ligga till grund för en ansökan för klinisk prövning alternativt en tidig 

utlicensiering.  

 
Vi inleder bevakning med en riktkurs på 4,50 kr  
 

Vi tycker QuiaPEG är verksamma i en nisch där de har möjlighet skapa stora värden 

utan att ta alltför stora risker. Vi tror bolaget skulle få värdefulla data för investerade 

pengar om de startar klinisk utveckling av QPG-1029, där sedan utlicensiering är 

möjligt i ganska tidig fas. Vi lockas även av möjligheterna till licensaffärer kring 

bolagets teknikplattform Uni-Qleaver, vilket kan skapa betydande intäkter på kort sikt. 

Det ska även bli spännande att följa bolagets val av kommande läkemedelskandidater 

där bolaget säger sig titta brett bland indikationer.  

 

Vi ser stor uppsida i QuiaPEGs aktie vid framgångsrik utveckling av QPG-1029 och 

teknikplattformen Uni-Qleaver. I vårt basscenario har vi en riktkurs på 4,50 kr per 

aktie vilket indikerar en betydande uppsida från dagens nivå. I vår modell har vi här 

antagit en högsta försäljningsnivå för QPG-1029 vid framgångsrik lansering på USD 

500 miljoner. Dessutom kan bolaget vara ett intressant uppköpsobjekt för ett större 

läkemedelsbolag.  
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Bolagsbeskrivning 
 

Bakgrund 
 

QuiaPEG har utvecklat den patenterad teknikplattformen Uni-Qleaver inom 

frisättningsbar pegylering, vilket möjliggör förbättringar av beprövade läkemedels 

egenskaper. Bolagets affärsmodell ger möjligheter till intäkter både på kort och lång 

sikt, genom att på kort sikt sälja exklusiva licenser för specifika projekt, samt att över 

tid bygga upp en pipeline av läkemedelsprojekt som drivs fram till sen preklinisk fas 

eller tidig klinisk fas. Ambitionen med läkemedelsprojekten är sedan att teckna 

licensavtal kring dessa. Bolaget grundades 2012 av Dr Marek Kwiatkowski och 

Marcus Bosson. De största ägarna är Nyenburgh Holding med 25% av kapital och 

röster, Marek Kwiatkowski, grundare, med 23% av kapital och röster, samt Marcus 

Bosson, vd, med 9% av kapital och röster. 

 

QPG-1029 mot typ 2 diabetes har blockbuster-potential 
 

Modellprojektet QPG-1029 (pegylerat liraglutid) är en förbättrad formulering av 

liraglutid som säljs av Novo Nordisk under varumärket Victoza för SEK 39 miljarder 

per år. Då 10–15% av de patienter som behöver Victoza avbryter behandlingen på 

grund av biverkningar, är det lätt att fråga sig hur många som tar medicinen trots 

biverkningar. Här kommer QPG-1029 att kunna fylla ett tydligt medicinskt behov då 

den är en förbättrad version av liraglutid, även benämnt biobetter. QPG-1029 tas en 

gång i veckan till skillnad från Victoza som tas genom injektion en gång om dagen.  

 

 

 

Victoza. Källa: Novo Nordisk 
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Prismässigt ligger Victoza (liraglutid) på USD 7000 per patient och år, men det 

kommer att sjunka när patentet löper ut om några år. Novo Nordisk har även lanserat 

en veckovis behandling som heter semaglutid med patentskydd till 2032. Novos 

semaglutid som tas en gång per vecka kostar USD 9000 per patient och år, och finns 

även i en oral variant som är något dyrare. Semaglutid väntas nå en årlig försäljning 

kring USD 5 miljarder, och om QuiaPEG skulle kunna ta en del av denna marknaden 

med sitt pegylerade liraglutid QPG-1029 finns stor potential. Från QuiaPEG menar 

man att QPG-1029 har blockbuster potential, dvs att nå USD 1 miljard i årlig 

försäljning.  

 

Jämförelse med USA-noterade Ascendis Pharma indikerar mycket stor potential  
 

Ett intressant bolag att jämföra QuiaPEG med är Ascendis Pharma A/S (Nasdaq: 

ASND, USD 152, börsvärde USD 7,3 miljarder). Ascendis arbetar också med 

frisättningsbara prodrugs och har nått positivt resultat i en fas 3 studie kring 

tillväxthormon. Att Ascendis formulering av klassiskt tillväxthormon bara behöver tas 

en gång per vecka istället för en gång per dag anses klart värdeskapande. Det gör att 

Ascendis produkt vinner ett långvarigt patentskydd och kan säljas till ett premiepris.  

 

Konkurrens 
 

Prodroger utgör idag ca 10% av läkemedelsmarknaden. Det finns ett fåtal företag som 

arbetar med frisättningsbar pegylering. Här kan nämnas Ascendis Pharma, OPKO 

Health, Prolynx Therapeutics, NOF Corporation och Nektar Therapeutics. Att bolag 

som Nektar och Ascendis inte längre erbjuder utlicensiering av sin teknik kan skapa 

ett fönster för QuiaPEG. Det är tydligt att när bolag blir framgångsrika så fokuserar de 

sina resurser på utveckling av egna läkemedel. Vi tror också att om QuiaPEG i 

framtiden tar in ett cancerläkemedel bland sina läkemedelskandidater så kan det öka 

intresset kring bolaget och även leda till en uppvärdering 
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Unik kemiplattform förbättrar beprövade läkemedel 
 

Unik teknikplattform inom frisättningsbar pegylering  
 

QuiaPEG har utvecklat en patenterad teknologiplattform inom frisättningsbar 

pegylering, vilket möjliggör förbättringar av biologiska läkemedels egenskaper. 

Pegylering har länge använts för att modifiera biologiska läkemedel. Normalt görs 

detta på ett sätt som gör att peg-molekylen och läkemedlet är permanent 

sammankopplade. Det kan ge minskad effekt då peg-molekylen kan blockera 

läkemedlets bindning till sin receptor. För att undvika detta har QuiaPEG tagit fram en 

teknik som möjliggör en gradvis frisättning av läkemedlet vilket behåller fördelarna 

med pegylering samtidigt som läkemedlet behåller sin fulla effekt. QuiaPEG har idag 

15 patent inom sju patentfamiljer godkända i EU och USA för vidareutvecklingen av 

kemin bakom pegylering för att förlänga effekten av läkemedel i kroppen. Följande 

illustration visar hur kombinationen av Uni-Qleaver och ett beprövat läkemedel skapar 

en prodrog. Denna prodrog är initialt inaktiv, men kan det aktiva läkemedlet kan 

frisättas med fördröjning för att optimera med avseende på effekt och för att minska 

biverkningar. 

 

 

Källa: QuiaPEG Pharmaceuticals 
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Styrkor hos teknikplattformen Uni-Qleaver 
 

Som plattform har Uni-Qleaver en rad styrkor. Metoden är universell och klyvningen 

kan triggas antingen genom enzymer eller pH. Den ger en effektiv fullständig klyvning 

och man kan kontrollera frisättningen av läkemedlet, med kontrollerad 

blodkoncentration som följd. Det senare är viktigt med hänseende till 

biverkningsprofilen. Följande bild söker illustrera hur veckovis dosering av QPG-1029 

ger en jämnare koncentration av liraglutid i blodet jämfört med daglig dosering av 

liraglutid. Skalan på y-axeln är koncentration av liraglutid uttryckt som nmol/L.  

 

 

 

Källa: QuiaPEG Pharmaceuticals 
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Bolaget har ett triggerbibliotek man kan välja ur för att optimera ett läkemedels 

halveringstid. Genom att använda olika kemiska strukturer med halveringstider från 

timmar till veckor, kan triggern för den frisättningsbara enheten skräddarsys utifrån 

farmakokinetiska behov. Nedanstående diagram illustrerar hur olika val av trigger ger 

olika lång halveringstid hos ett läkemedel mätt i antal timmar.  

 

 

 

Källa: QuiaPEG Pharmaceuticals 

 

 

Kostnadseffektivt metod att skapa biobetters 
 

QuiaPEGs teknikplattform Uni-Qleaver passar biologiska läkemedel som proteiner, 

peptider, samt andra små molekyler. Den gör det möjligt för QuiaPEG och dess 

partners att på ett kostnadseffektivt sätt ta fram biobetters som tillför en förbättring av 

det ursprungliga läkemedlet. Dessa kan därmed motivera en premiumprissättning 

samt får ett långvarigt patentskydd, i fallet med QPG-1029 fram till 2038. Det är även 

möjligt att använda sig av en snabbare och mindre kostsam regulatorisk 

godkännandeprocess, benämnd section 505(b)(2). QuiaPEGs arbete med QPG-1029 

mot typ 2-diabetes är viktigt som modellprojekt. Det kan ge viktigt bekräftelse till 

värdet i teknikplattformen Uni-Qleaver. QuiaPEG vill dock inte se sig som ett renodlat 

diabetesbolag på QuiaPEG utan tittar kontinuerligt på andra indikationer som t ex 

cancer där bolagets linkerkemi är direkt applicerbar. 
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Prognoser och värdering 
 

QPG-1029 i tidig fas men med betydande potential 
 

Att bolag som arbetar med läkemedelsutveckling kan ha hög värdering trots att de 

ännu inte har produkter som genererar intäkter är välkänt. En av de mest omtalade 

affärerna under senare tid var när amerikanska Gilead köpte Kite Pharma för ca USD 

12 miljarder. Vid tiden för affären gick Kite fortfarande med kraftiga förluster, men 

värdet låg i bolagets portfölj av CAR T-cellsläkemedel mot cancer. Att Kite inte var ett 

undantag blir tydligt när man beaktar att 80% av bolagen som ingår i Nasdaqs Biotech 

Index (NBI) inte går med vinst. Det är sammantaget drygt 150 bolag som tillsammans 

representerar USD 250 miljarder i börsvärde. Samtidigt har venture capital 

investeringar i biotech mer än dubblats under det senaste decenniet, från USD 4,6 

miljarder 2005 till USD 12,9 miljarder 2015. Det är tydligt att det är biotechbolagens 

forskningsportföljer som ligger till grund för deras värdering.  

 

För att göra en värdering av QuiaPEG behöver vi sätta ett värde på bolagets 

forskningsportfölj, och det gör vi med en riskjusterad nuvärdesberäkning av bolagets 

projekt. På kort och lång sikt kan intäkter genereras genom utlicensiering av 

teknikplattformen Uni-Qleaver, samt genom att driva läkemedelskandidaten QPG-

1029 för behandling av diabetes längre fram i kliniska studier, och en möjlig framtida 

utlicensiering. Övriga projekt anser vi i dagsläget vara i för tidig fas för att tas upp i vår 

modell. När patenten löper ut eroderas lönsamheten snabbt av generikabolag. För att 

vara konservativa antar vi att QPG-1029 vid en framgångsrik lansering har skyddade 

intäkter i 10 år. Vi antar också att läkemedlets försäljning toppar på USD 500 miljoner 

och att QuiaPEG i händelse av en framgångsrik utlicensiering får en royalty på 15%. 

Diskonteringsräntan 13% baserar vi på en riskfri ränta på 0%, en marknadsriskpremie 

på 6,8% och en småbolagspremie på 4,0%, i linje med en PWC-rapport från 2019. 

Följande tabell visar vår värdering av läkemedelskandidaten QPG-1029 i tre 

scenarion. I vårt basscenario värderar vi QPG-1029 till 2,0 kr per aktie.  
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Licensaffärer har tidigare inbringat stora belopp för danska Ascendis Pharma 
 

Att de större bolagen Ascendis Pharma och Nektar Therapeutics slutat sälja licenser 

på sin teknik för att istället fokusera på utvecklingen av egna läkemedel kan öppna 

upp möjligheter för mindre bolag som QuiaPEG. Några licensaffärer av de 

licensaffärer som Ascendis Pharma gjort blev offentliga i bolagets noteringsprospekt. 

De visar på up-front-betalningar på EUR 15 - 25 miljoner plus ytterligare möjliga 

milestones på flera EUR 137 – 270 miljoner  

 

 

 

Värdering av QPG-1029, tre scenarion

Bear Bas Bull

Lansering av QPG-1029, år nej 2025 2025

Högsta försäljning, MUSD 0 500 1000

Genomsnittlig årlig försäljning, MUSD 0 325 650

Antagen royaltysats 0 15% 15%

Antal år med skyddade intäkter 0 10 10

Totala royalties, MUSD 0 488 975

Totala royalties, MSEK (USD/SEK 9,36) 0 4563 9126

Fritt kassaflöde efter 20,6% skatt 0 3623 7246

Intäktsperiodens mittpunkt n/a 2030 2030

Diskonteringsränta 13% 13% 13%

Diskonteringsfaktor n/a 3,4 3,4

Nuvärde av royalties, MSEK 0 1067 2135

Sannolikhet för lansering 10% 10% 10%

Riskjusterat nuvärde, MSEK 0 107 213

Riskjusterat nuvärde per aktie (53,7m) 0,0 kr 2,0 kr 4,0 kr

Källa: Analysguiden

Teknologilicenser sålda av Ascendis

Partner År Up-front Ytterligare möjliga Royalty

betalning milestones

Sanofi 2010 25 MEUR 270 MEUR nej

Genentech 2013 15 MEUR 137 MEUR ja

Källa: Ascendis Pharma A/S
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För att ta fram ett värde för en möjlig licensaffär kring Uni-Qleaver viktar vi de 

ytterligare möjliga milstolpesbetalningarna i Ascendis exempel med 50%. Vi får då ett 

genomsnittligt värde på Ascendis teknologilicenser på EUR 122 miljoner. För att vara 

konservativa antar vi sedan ett hypotetiskt värde på EUR 41 miljoner vid en licensaffär 

för Uni-Qleaver, en tredjedel av vad Ascendis lyckats erhålla. I vår ansats att sätta ett 

värde på teknikplattformen Uni-Qleaver antar vi att det är 40% chans för en sådan 

licensaffär de närmaste åren för QuiaPEG. Det ger ett motiverat värde för plattformen 

Uni-Qleaver på 2,50 kr per aktie i vårt basscenario.  

 

 

 

  

 

 

 
 

Värdering av Uni-Qleaver, tre scenarion

Bear Bas Bull

Antaget värde vid licensaffär

med Uni-Qleaver, MEUR 41 41 41

Medianpris, MSEK (EUR/SEK 10,47) 429 429 429

Antagen sannolikhet för affär 20% 40% 70%

Riskjusterad intäkt tekniklicens, MSEK 86 172 300

Dito efter 20,6% bolagsskatt 68 136 239

Riskjusterat värde per aktie (53,7m) 1,3 kr 2,5 kr 4,4 kr

Källa: Analysguiden
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Vi inleder bevakning med en riktkurs på 4,50 kr 
 

När vi summerar våra värderingar av QPG-1029 och Uni-Qleaver får vi i vårt 

basscenario ett motiverat värde på QuiaPEGs aktie på 4,50 kr, vilket indikerar en 

tydlig uppsida. Det är dock viktigt att ha i åtanke att läkemedelsutveckling är 

förknippat med stora risker. I vårt mer pessimistiska scenario (bear) antar vi att QPG-

1029 misslyckas med att nå marknaden och sätter en lägre sannolikhet för en lyckad 

licensaffär med Uni-Qleaver. Vårt motiverade värde per aktie blir då 1,30 kr. Slutligen, 

i vårt mer optimistiska scenario (bull) antar vi en högsta försäljning för QPG-1029 på 

USD 1 miljard och sätter en sannolikhet på licensaffär för Uni-Qleaver på 70%. Vi når 

då ett motiverat värde på 8,40 kr.  

 

 

 

 

  

Värdering av QuiaPEG, tre scenarion

Bear Bas Bull

Riskjusterat nuvärde QPG-1029, MSEK 0 107 213

Riskjusterat värde Uni-Qleaver, MSEK 68 136 239

Summa 68 243 452

Motiverat värde per aktie 1,3 kr 4,5 kr 8,4 kr

Källa: Analysguiden



 

15 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

QuiaPEG Pharmaceuticals 

30 juni 2020 

Tre anledningar att investera i QuiaPEG 
 

Unik kemiplattform förbättrar effekten hos beprövade läkemedel 
Att QuiaPEG utvecklat en teknikplattform inom frisättningsbar pegylering gör att 

effekten hos beprövade läkemedel kan förbättras. Det medför en lägre risk i 

utvecklingen då läkemedlets kliniska effekt redan är känd. Vid utveckling av en 

biobetter som QPG-1029 kan man i princip göra en kombinerad fas 1/2a-studie till 

relativt låg kostnad, vartefter man sedan tillsammans med en partner kan gå vidare 

direkt till fas 3. Detta då man kan dra nytta av den dokumentation som redan finns 

kring det beprövade läkemedel man söker förbättra. 

 

Goda affärsmöjligheter i att sälja licenser till teknikplattformen 

 

Stora värden kan frisättas antingen genom att QuiaPEG själva driver utvecklingen av 

läkemedelskandidater till tidig klinisk fas med påföljande utlicensiering, eller genom 

licensaffärer där bolaget licensierar ut sin teknikplattform till större läkemedelsföretag. 

Detta kan resultera i att betydande värden skapas relativt snart. QuiaPEG ser även 

kontinuerligt efter möjligheter att utöka sin projektportfölj inom andra indikationer, 

vilket även det kan lyfta värderingen. Speciellt inom cancerläkemedel är 

betalningsviljan hög.  

 

Stor uppsida i värderingen vid framgång med QPG-1029 mot diabetes  
 

QPG-1029, en förbättrad formulering av Novo Nordisk storsäljare Victoza, kan ge 

betydande uppsida i aktien. Under 2019 uppgick den samlade försäljningen för 

Victoza till SEK 39 miljarder, och från bolaget bedömer man att QPG-1029 har 

blockbuster-potential, dvs att kunna nå USD 1 miljard i årlig försäljning. Vi inleder 

bevakning av QuiaPEG med en riktkurs på 4,50 kr.  
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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 inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

