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UPPDRAGSANALYS 

Affärsutveckling i fokus 
efter avklarade milstolpar 
Flera värdeskapande händelser efter halvårsskiftet 
QuiaPEG rapporterade ingen försäljning under H1 och resultatet 

uppgick till -7 mkr (-10). Under augusti genomförde bolaget en riktad 

emission som stärkte bolagets kassa, och de teckningsoptioner av 

serie TO5 som tecknas 29 november – 15 december 2021 kan tillföra 

bolaget upp till 8,8 mkr. Bolaget har rapporterat flera värdeskapande 

händelser efter halvårsskiftet, bl.a. ytterligare positiva data från 

preklinik med QPG-1030 mot korttarmssyndrom, avklarad 

uppskalning av plattformen Uni-Qleaver, leverans av QPG-1029 för 

ytterligare studier mot typ 2-diabetes och övervikt, positiva 

studieresultat i större djur med QPG-1029, samt ett Europapatent för 

plattformen Uni-Qleaver med patentskydd till 2038. 

Ökat fokus på affärsutveckling 
Med teknikplattformen Uni-Qleaver utvecklar man förbättrade och 

patenterade versioner av beprövade läkemedel. Bolagets fokus har 

hittills legat på QPG-1029 mot typ 2-diabetes som har potential att nå 

USD 1 miljard i årlig försäljning. QuiaPEG breddar med QPG-1030 

mot korttarmssyndrom sin projektportfölj och samtidigt valideras 

Uni-Qleaver som plattform. Man för löpande diskussioner med en 

handfull läkemedelsbolag kring både QPG-1029 och Uni-Qleaver. 

Målsättningen är bl.a. att sluta ett licensavtal för QPG-1029 avseende 

den kinesiska marknaden. För QuiaPEG kan licensaffärer på 

teknikplattformen komma att bli betydande framöver.  

Positiv utveckling för QPG-1029 och QPG-1030 
Nya positiva resultat med QPG-1029 i större djur understödjer 

pågående diskussioner med läkemedelsbolag. Målet är att utveckla 

QPG-1029 som en behandling för typ 2-diabetes och övervikt med 

veckovis dosering istället för daglig. Ytterligare data från en 

preklinisk studie visar att effekten av QPG-1030 är signifikant 

förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet teduglutid mot 

korttarmssyndrom (SBS). Den globala marknaden för SBS väntas 

växa från USD 800 miljoner 2020 till USD 2 miljarder 2030.  

Riktkurs justerad till 2,60 kr efter riktad emission 
Vi ser det som positivt att ett stort antal personer i bolagets ledning 

och styrelse gjort insiderköp under sommaren. Till följd av den 

riktade nyemission som gjordes under augusti justerar vi vår riktkurs 

till 2,60 kr (tidigare 3,40 kr).   
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under H1 2021 
Som väntat rapporterade QuiaPEG ingen försäljning under H1 2021 

och resultatet uppgick till -7 mkr (-10). Under augusti genomförde 

bolaget en riktad emission som stärkte bolagets kassa med 9 mkr. 

Pengarna kommer att användas till fortsatt pre-klinisk utveckling av 

diabetesprojektet QPG-1029 samt särläkemedlet QPG-1030 mot 

korttarmssyndrom. Befintliga aktieägare kompenseras delvis med en 

vederlagsfri teckningsoption av serie TO5 som vid fullt utnyttjande 

kan tillföra ytterligare 8,8 mkr i december 2021. Dessutom har 

bolaget emitterat konvertibler till långivare, vilket medför att aktuella 

lån inte förfaller till betalning förrän i december 2022. Därmed är vår 

bedömning att likviditeten bör vara säkrad en bra bit in i nästa år. 

Flera värdeskapande händelser efter halvårsskiftet 
QuiaPEG har rapporterat flera värdeskapande händelser i H2:  

 Stärkt kassa efter riktad emission i augusti till en 

förhållandevis låg utspädning 

 Ytterligare positiva data från en preklinisk proof-of-concept 

studie med QPG-1030 mot korttarmssyndrom 

 Arbetet med uppskalningen av plattformen Uni-Qleaver 

tillsammans med partnern Celares avklarat, vilket möjliggör 

pegylering i större kvantiteter 

 Samarbetspartnern Celares i Berlin tillverkade första batchen 

av QPG-1029 mot diabetes enligt en uppskalningsbar 

syntesprocess 

 Europapatent beviljat för plattformen Uni-Qleaver som ger 

patentskydd till 2038 

Ökat fokus på affärsutveckling 
Uni-Qleaver är en unik plattform för drug delivery och en av få 

tillgängliga tekniker för frisättning av läkemedel som finns på 

marknaden. QuiaPEG har bevisat konceptet med två s.k. biobetters 

som båda har blockbusterpotential. Det finns signifikant intresse för 

plattformen Uni-Qleaver, såväl som de två läkemedelskandidater 

QuiaPEG nu utvecklar. Man förväntar sig nu positiva triggers i närtid 

inom projekt- och affärsutveckling. Utöver kinesiska SNBio som köpt 

en option på att använda Uni-Qleaver finns även andra bolag som 

utvärderar ett samarbete med QuiaPEG. Med positiva studiedata och 

en skalbar process är bolaget dessutom ett möjligt framtida 

uppköpsobjekt. Arbetet med uppskalningen av tillverkningen för 

plattformen Uni-Qleaver är nu avklarat och man har ett väl etablerat 

samarbete med Celares i Berlin, vilket främjar affärsutvecklingen. Ett 

europeiskt patent för Uni-Qleaver beviljades nyligen som ger 

patentskydd till 2038 och diskussioner med potentiella licenstagare 

pågår.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stärkt kassa efter riktad emission i augusti 
till förhållandevis låg utspädning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare positiva data för QPG-1030 och 
Europapatent för Uni-Qleaver under H2 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolaget förväntar sig positiva triggers i 
närtid inom projekt- och affärsutveckling 
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Vidare data kring QPG-1030 mot korttarmssyndrom 
I vår senaste analys belyste vi de positiva data som kommit kring 

QPG-1030 mot korttarmssyndrom (SBS). Sedan dess har ytterligare 

data från en preklinisk proof-of-concept studie presenterats som visar 

att effekten av QPG-1030, genom att mäta tunntarmens vikt och 

längd, är signifikant förbättrad jämfört med det godkända läkemedlet 

teduglutid och likvärdig med apraglutid. Apraglutid är en ny GLP-2-

analog som utvecklas av Schweiziska VectivBio (Nasdaq: VECT; USD 

4,93; börsvärde USD 177 miljoner). Vi ser det som positivt att 

bolagets plattform Uni-Qleaver valideras i ytterligare ett 

läkemedelsprojekt med signifikanta effektdata på tarmtillväxt efter 

behandling med QPG-1030. 

Leverans av QPG-1029 tillverkad med bättre process 
I slutet av augusti meddelade man även att samarbetspartnern 

Celares tillverkat första batchen av QPG-1029 enligt en 

uppskalningsbar syntesprocess. Batchen av QPG-1029 har använts i 

framgångsrika farmakokinetiska studier i minigris. Detta var en viktig 

milstolpe i utvecklingsarbetet med QPG-1029 som avses utöka 

doseringsintervallet av insulinläkemedlet liraglutid från ett dygn till 

en vecka. Liraglutid är ett godkänt läkemedel med en årlig försäljning 

på ca USD 4 miljarder och grundpatentet går ut 2022. Det säljs av 

Novo Nordisk under varumärkena Victoza och Saxenda inom 

indikationerna typ 2-diabetes och övervikt. Vidare har QuiaPEG 

nyligen också erhållit patent i Europa för plattformen Uni-Qleaver, 

vilket ger patentskydd till 2038. Då man ser stor kommersiell 

potential i denna frisättningsbara plattform är detta patent ännu en 

stor milstolpe som bolaget passerat. 

Framgångsrik studie i minigris med QPG-1029  
I november 2021 presenterade QuiaPEG positiva resultat i en 

preklinisk studie i minigrisar av QPG-1029 (pegylerat liraglutid), för 

behandling av diabetes och övervikt. Studien utvärderade för första 

gången de farmakokinetiska egenskaperna av QPG-1029 i ett större 

djurslag. Frisättningsprofilen var fördröjd och maximal 

plasmakoncentration av liraglutid uppnåddes efter 24 timmar, 

jämfört med 3–4 timmar för opegylerad liraglutid. Den fördröjda 

frisättningen gör att man kan uppnå en mer stabil 

plasmakoncentration. Resultaten understödjer de pågående 

diskussioner QuiaPEG har med läkemedelsbolag som är intresserade 

av QPG-1029 och Uni-Qleaver. Målet är att utveckla QPG-1029 som 

en behandling för typ 2-diabetes och övervikt med veckovis dosering 

istället för daglig dosering som är fallet med liraglutid. Över en halv 

miljard människor i världen lider av diabetes och de flesta har typ 2-

diabetes. Marknaden för diabetesläkemedel beräknades 2015 till 

USD 31 miljarder av analysfirman GlobalData.  

 
 
 
 
 
Ytterligare data visar QPG-1030 mot SBS 
likvärdig med VectivBios apraglutid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europapatent för plattformen Uni-Qleaver 
ger patentskydd till 2038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studie med QPG-1029 mot diabetets i 
större djur visar fördröjd frisättning 
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Uni-Qleaver möjliggör anpassad frisättningstid 
QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknik har alla de fördelar som 

kommer med pegylering, samtidigt som potentiella nackdelar 

elimineras. Man har skapat möjligheten att justera frisättningstiden 

av det aktiva läkemedlet så att frisättningen triggas antingen av pH 

eller enzym. Oavsett vilken trigger som används resulterar det i 

frisättning av intakt originalläkemedel. Förloppet åskådliggörs i 

följande illustration.  

 

 

Källa: QuiaPEG 

 

Bland de kliniska fördelarna med frisättningsbar pegylering finns ett 

ökat doseringsintervall, att frisättning av intakt originalläkemedel 

medför full effekt, samt stabila koncentrationer i blodet. 

Frisättningsbar pegylering ökar kontrollen och ger en kontrollerad 

frisättning av ett originalläkemedel för full effekt och ökad säkerhet. 

Den biologiska aktiviteten hos originalläkemedlet återskapas helt. Ett 

bibliotek av skräddarsydda länkarmar möjliggör anpassad 

frisättningstid, vilket illustreras i följande bild.  

 

 
Källa: QuiaPEG 

 
  

Genom frisättningsbar pegylering uppnås 
fördelarna med pegylering samtidigt som 
nackdelarna minimeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett längre doseringsintervall kan skapa 
stort mervärde inom läkemedelsutveckling 
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QPG-1030 har breddat forskningsportföljen  
I och med att QuiaPEG annonserat den nya läkemedelskandidaten 

QPG-1030 (pegylerat teduglutid) mot korttarmssyndrom har man 

breddat sin forskningsportfölj i linje med de planer som 

kommunicerades hösten 2020. QPG-1030 har i prekliniska studier 

visat positiva resultat och marknaden för behandling av 

korttarmssyndrom är betydande. Då QuiaPEG nu med två olika 

peptider visat positiva testresultat valideras den tekniska plattformen 

Uni-Qleaver ytterligare. Den globala marknaden för behandling av 

korttarmssyndrom (SBS) väntas enligt marknadsundersökningar 

beställda av schweiziska VectivBio växa från USD 800 miljoner 2020 

till USD 2 miljarder 2030. Den enda tillgängliga GLP-2-analogen på 

marknaden för behandling av korttarmssyndrom är Gattex/Revestive 

som i USA är prissatt till USD 295 000 per patient och år. En 

utmaning för patienter som står på teduglutid är dock att läkemedlet 

måste administreras en gång per dag och är svårt att bereda. Då 

teduglutid mot korttarmssyndrom är ett särläkemedel kommer 

QuiaPEG att kunna ta utvecklingen längre och de kliniska studierna 

är mer hanterbara i omfattning. Bland övriga läkemedelsbolag som 

arbetar med att utveckla en formulering av teduglutid som kan 

dosadministreras en gång per vecka märks danska Zealand Pharma 

och schweiziska VectivBio.  

Riktkurs justerad till 2,60 kr efter riktad emission 
Vi ser det som positivt att ett stort antal personer i bolagets ledning 

och styrelse gjort betydande insiderköp under juni när de köpte ut en 

av de tidigare större aktieägarna. Till följd av den riktade emission 

som gjordes under augusti justerar vi vår riktkurs till 2,60 kr. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknaden för behandling av korttarms-
syndrom väntas växa till USD 2 miljarder 
år 2030 
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Investment Case 

Frisättningsbar drug-delivery plattform 
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 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. SNBio betalade SEK 1,9 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 närmar sig kliniska studier 
Stora framsteg har gjorts med QuiaPEGs modellprojekt QPG-1029 

för behandling av typ 2-diabetes. Detta är en förbättrad version av 

Victoza från Novo Nordisk, 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. Det innebär veckovis administrering med potentiellt 

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

Victoza hoppar av behandlingen p.g.a. biverkningar 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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Kort halveringstid hos läkemedel ett stort 
problem vid läkemedelsutveckling 
 
 
 
 
 
 
 
Stora möjligheter att licensiera ut unik 
teknisk plattform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadspotentialen för QPG-1029 mot 
typ 2-diabetes uppgår till över USD 1 
miljard  
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ADC-marknaden väntas växa 25% per år 
QuiaPEG ska inte ses som ett diabetesbolag då den tekniska 

plattformen Uni-Qleaver kan appliceras på en mängd indikationer. 

Inom t. ex. cancermedicin är ADC-marknaden (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 och en mer 

riktad verkan. ADC-marknaden väntas ha vuxit till USD 2,6 miljarder 

i storlek 2020 för att sedan fortsätta växa med över 25% per år de 

kommande fem åren. 

Stor potential tydlig vid internationell jämförelse 
Att potentialen för QuiaPEGs teknikplattform är mycket stor blir 

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

ASND, USD 155,72) med ett börsvärde på USD 8,9 miljarder och som 

arbetar med liknande projekt inom drug delivery. Ascendis 

proprietära teknikplattform TransCon skapar också 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 lämnat in ansökan om godkännande till 

amerikanska FDA. 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. 

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 riktigt 

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. 

  

 
 
 
 
QuiaPEGs teknikplattform även 
applicerbar inom vissa cancerläkemedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danska Ascendis Pharma har nått långt 
med liknande projekt inom drug delivery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att bolag som Nektar och Ascendis inte 
längre ger licenser skapar ett fönster för 
QuiaPEG 
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Prognoser och värdering 

Riktkurs justerad efter riktad emission 
På kort och lång sikt kan intäkter genereras genom utlicensiering av 

teknikplattformen Uni-Qleaver, samt genom att driva 

läkemedelskandidaten QPG-1029 mot typ 2-diabetes längre fram i 

kliniska studier, och mot en framtida utlicensiering. Vi avvaktar med 

att värdera QPG-1030 i vår modell. Det är dock värt att notera att med 

de nya proof-of-concept-resultat som visats är QPG-1030 i princip 

lika utlicensierbart som QPG-1029. Till följd av de riktade emissioner 

som genomfördes under augusti och september samt de vederlagsfria 

teckningsoptioner av serie TO5 som tilldelades övriga aktieägare, har 

vi justerat för ett ökat antalet utestående aktier i vår värdering. 

Antalet utestående aktier ökade till 71,3 miljoner efter den första av 

de två riktade emissionerna, och till 76,7 miljoner efter den andra. 

Totalt finns det 17,5 miljoner teckningsoptioner av serie TO5 

utestående, som vid full teckning kan tillföra bolaget upp till 8,8 mkr. 

TO5 ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 29 november – 15 

december 2021. Teckningskursen kommer vara 70% av den 

volymvägda snittkursen under perioden 12–25 november 2021, dock 

lägst 0,50 kr per aktie och högst 1,30 kr per aktie. Sammantaget leder 

detta oss till att räkna med 94,2 miljoner utestående aktier i bolaget. 

Vi håller våra övriga antaganden oförändrade från vår tidigare analys 

och vår justerade riktkurs är 2,60 kr (tidigare 3,40 kr). 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi justerar vår riktkurs till 2,60 kr efter 
nyligen genomförd riktad emission 
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QPG-1029 mot typ 2-diabetes 
För att vara konservativa antar vi att QPG-1029 vid framgångsrik 

lansering har skyddade intäkter i 10 år. Vi antar i vårt basscenario att 

läkemedlets försäljning toppar på USD 400 miljoner och att QuiaPEG 

erhåller en royalty på 10%. Diskonteringsräntan 13% baserar vi på en 

riskfri ränta på 0%, en marknadsriskpremie på 6,8%, ett betavärde på 

1,3, samt en småbolagspremie på 4,0%, i linje med PwC:s rapport 

Riskpremiestudien. Följande tabell visar vår värdering av 

läkemedelskandidaten QPG-1029 i tre olika scenarion. I och med de 

milstolpar som QuiaPEG levererade på i somras, där man bl.a. 

uppnått en uppskalningsbar process för plattformen Uni-Qleaver, 

befinner sig bolaget i en turn around-situation. Fokus under 2022 

kommer att ligga på affärsutveckling och positiva nyheter inom detta 

område kan inverka positivt på aktiekursen. Givet att bolaget tydligt 

visat att konceptet fungerar med två peptider, samt har en 

uppskalningsbar process för Uni-Qleaver finns mycket goda 

förutsättningar för licensaffärer eller samarbetsavtal framöver.  
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Värdering av teknikplattformen Uni-Qleaver 
För att bedöma ett värde på en framtida potentiell licensaffär kring 

Uni-Qleaver ser vi till de licensaffärer branschkollegan Ascendis 

Pharma genomfört. Vi antar sedan ett hypotetiskt värde på EUR 43 

miljoner vid en licensaffär för Uni-Qleaver, vilket är ungefär hälften 

av vad Ascendis Pharma i genomsnitt lyckats erhålla då de genomfört 

denna typ licensaffärer. I vårt basscenario antar vi att det är 30% 

chans för en sådan affär de närmaste åren för QuiaPEG.  
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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 
 


