
 

 

  



 

har sedan list-

ningen 2014 fram-

gångsrikt avancerat 

projekt i klinisk fas. 

Ledningen har även visat god för-

måga att knyta intäktsgenererande 

samarbeten redan i preklinisk fas 

med större partners. Fokus för 

Sanionas verksamhet ligger på 

terapiområden med stora patient-

grupper, som sjukdomar i centrala 

nervsystemet och metabola sjuk-

domar, och på jonkanaler i cell-

membran som behandlingsmål. 

 

 är Tesomet, som 

bygger på den aktiva ingrediensen 

Tesofensine. Den har i tidigare 

studier tolererats väl och visat en 

konkurrenskraftig viktminskande 

effekt. En fas III-studie med Teso-

met som fetmabehandling har 

nyligen startat. Saniona utreder 

även nya tillämpningsområden 

inom metabola sjukdomar och 

ätstörningar som kan öppna ytter-

ligare marknader. Vi anser att 

Sanionas breda projektportfölj ger 

många möjligheter och även viss 

riskspridning. En fas II-studie av-

seende behandling mot kokain-

beroende ska slutföras under 2018. 

De resultaten kommer troligen att 

få stor betydelse för det bedömda 

värdet av Saniona. Parallellt kan 

den prekliniska utvecklingen ge 

stöd och möjliga intäkter från 

såväl befintliga som nya partners.  

 

 den senaste tiden fallit 

kraftigt efter att en studie (rörande 

den sällsynta ätstörningen Prader 

Willi) drabbats av avhopp. Oro för 

att Tesofensine skulle ha tydliga 

biverkningar i större patientgrupp-

er kan ha förstärkt nedgången. Det 

är i så fall högst troligt en över-

reaktion då en stor mängd säker-

hetsdata från tidigare studier talar 

för motsatsen. 

 

 ett riskjusterat motiverat 

värde på omkring 61 kronor. Det 

tyder på att den kraftiga kurs-

nedgången ger ett intressant till-

fälle. Vi spår ett kapitalbehov 

framåt mitten av 2018, som kan 

mildras av eventuella partner-

intäkter. Vi inleder bevakning av 

Saniona med råd Öka.  
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 

är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och 

tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

 

Saniona AB (Saniona eller bolaget) utvecklar läkemedel med fokus på 

sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska 

sjukdomar och smärtlindring. Större delen av forskningen är inriktad på 

jonkanaler, en proteinklass som kontrollerar passagen av laddade joner 

genom cellernas membran och därmed aktiviteten hos muskler och 

nerver. Sanionas har tio aktiva program varav sex finansieras genom 

samarbeten med andra läkemedels-/bioteknikbolag eller med forsknings-

anslag. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling (varav tre i fas II) 

inom metabola sjukdomar och mot kokainberoende. Saniona samarbetar 

för närvarande med läkemedelsbolagen Boehringer Ingelheim, Medix och 

Proximagen. Medix har startat en fas III-studie i Mexiko med Sanionas 

fetmabehandling Tesofensine.   

 

Sanionas strategi bygger på tre affärsmodeller: 

 

•  av utvalda program genom de tidiga faserna av 

läkemedelsutvecklingen. Målet är därefter utlicensiering till 

läkemedelsbolag i utbyte mot upfront- och milstolpesbetalningar 

samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona. För 

närvarande har Saniona ett avtal med Medix avseende 

fetmabehandling för marknaderna i Mexiko och Argentina. 

 

•  i tidig fas med läkemedelsbolag 

som finansierar forskning och utveckling och betalar upfront- 

och milstolpesbetalningar och/eller royaltybetalningar på 

produktförsäljning till Saniona. Detta strategiben illustreras idag 

av samarbetena med Boehringer-Ingelheim inom schizofreni och 

med Proximagen inom neurologiska sjukdomar.  

 

• , där Sanionas finansiella partner 

kommer att få en del av uppsidan genom att finansiera 

utvecklingen av ett av Sanionas program, alternativt genom en 

spin-out som finansieras genom en oberoende börsnotering. Den 

strategin har genomförts med utdelningen av innehavet i 

Initiator Pharma (slutförd 2016) och via ägandet i Cadent 

Therapeutics.  

 

Vid sidan av ovan så har Saniona erhållit betydande direkt och indirekt 

finansiering via  för produktkandidaten NS2359 

mot kokainberoende och för ett projekt för att utveckla en behandling 

mot Parkinsons sjukdom. 

 

Saniona bildades 2011 när en del av det danska bolaget Neurosearchs 

verksamhet förvärvades. Många i bolagets ledning har en bakgrund inom 

Neurosearch, som avvecklade sin forskningsverksamhet efter en kostsam 

och misslyckad satsning på läkemedelsutveckling i sen fas. I juli 2017 

reglerades åtagandena gentemot Neurosearch genom en slutbetalning på 

5,5 miljoner DKK.  

 

Under 2014 till 2016 har Saniona bedrivit preklinisk utveckling inom en 

handfull områden och startat en fas II-studie i typ 2-diabetes med 

läkemedelskandidaten Tesomet. Bolaget har samarbetat med 



 

 

läkemedelsjättar som Biogen, Janssen och Pfizer. I augusti 2016 slöts ett 

licensavtal med Boehringer Ingelheim angående upptäckt och utveckling 

av nya behandlingar för schizofreni. Saniona erhöll en förskottsbetalning 

på fem miljoner euro och kan på sikt få ytterligare 85 miljoner euro i olika 

milstolpesbetalningar plus royalties på nettoförsäljningen.  

 

Aktieägare har investerat omkring 118 miljoner kronor sedan bildandet av 

Saniona. Neurosearch hade dessförinnan investerat ansenliga belopp i 

flera av de projekt som Saniona tagit över.  

 

Sanionaaktien har haft en mycket stark utveckling sedan listningen på 

Aktietorget 2014. Viktiga drivkrafter har varit stigande förhoppningar på 

projekt i framskriden klinisk fas och en förmåga att knyta samarbeten som 

renderat intäkter och/eller minskat den finansiella insatsen för Sanionas 

del.  

 

Huruvida det kommande året blir ett nytt kapitel i framgångssagan 

återstår ännu att se, men det börjar drar ihop sig till avgörande. Ju längre 

fram i läkemedelsutveckling ett projekt kommer desto större blir normalt 

sett insatsen. Samtidigt som potentialen ökar, blir också fallhöjden 

betydande vid bakslag. Saniona har i det perspektivet en ”krockkudde” i 

form av en bred portfölj av såväl interna projekt som externa samarbeten. 

Det möjliggör ett jämnt nyhetsflöde samtidigt som bolagets överlevnad 

inte är avhängigt en enstaka produktkandidat.  

 

• Vi förväntar oss att den viktigaste värdedrivaren i närtid (tre till 

sex månader) kommer att vara  från en pågående 

fas II-studie för behandling mot kokainberoende (NS2359).  

 

•  mot metabola sjukdomar och ätstörningar är 

något av flaggskepp i bolaget. Här ser vi framsteg i 

förberedelserna inför fas IIb och tydliggörande av den kliniska 

strategin, inklusive val av indikationer, som viktiga 

avstämningspunkter framöver.   

 

• Det finns också möjlighet till positivt nyhetsflöde relaterat till 

Sanionas samarbeten med  och 

. Schizofreniprojektet (Boehringer Ingelheim) kan 

troligen medföra ytterligare intäkter i samband med att en 

läkemedelskandidat väljs ut. För Cadent kan avancemang in i 

klinisk fas för ataxi eller essentiell tremor och en möjlig 

börsnotering lyfta värdet.  

 

Det finns därtill möjlighet till nya samarbeten baserade på såväl kända 

som icke namngivna projekt. Historiskt har Saniona visat en god förmåga 

att träffa samarbeten i tidig fas baserat på ett gott renommé i branschen 

och ett väl utvecklat kontaktnät. Saniona planerar även att driva ett 

internt projekt in i klinisk fas mot slutet av 2018, antingen inom 

neuropatisk smärta eller inflammatorisk tarmsjukdom.  
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Saniona utvecklar en behandling kallad Tesomet som potentiell 

behandling för metabola sjukdomar (som fetma, diabetes, fettlever) och 

ätstörningar (Prader Willis syndrom, hetsätning). Tesomet bygger på 

fetmabehandlingen Tesofensine som tagits över från NeuroSearch och den 

generiska betablockeraren Metoprolol som används för behandling av 

högt blodtryck.  

 

Tesofensine är en så kallad monoaminupptagshämmare som i en tidigare 

klinisk fas II-studie (TIPO-1), publicerad i den ansedda tidskriften The 

Lancet 2008, visat på en tydligt viktminskande effekt i fetmapatienter. En 

biverkning med Tesofensine som ensam behandling är ökad hjärtfrekvens 

vilket kan vara ett huvudbry för överviktiga personer som inte sällan har 

hjärtkärlsjukdomar som samsjuklighet. Syftet med att addera Metoprolol 

är att motverka denna biverkning. 

 

Tesofensine antas verka genom en trippelverkan av normalisering av aptit, 

minskat sug efter mat och ökad fettförbränning. Den hämmar upptaget av 

signalsubstanserna dopamin, serotonin och noradrenalin.  

 

Det är väl känt att fetma leder till följdsjukdomar som typ 2-diabetes. Det 

har i tidigare studier visats att en kraftig viktminskning genom 

viktreducerande kirurgi kan sänka blodglukosnivåer och till och med bota 

typ 2-diabetes. I TIPO-1-studien med Tesofensine som monoterapi visade 

den behandlade gruppen en liten men signifikant minskning av 

blodsockernivåer (dock var diabetespatienter uteslutna från studien). I en 

mindre subgrupp av patienter som bedömdes som prediabetiska 

normaliserades blodsockernivån efter 24 veckors behandling. Dessa 

observationer låg bakom Sanionas beslut att under 2016 genomföra en 

explorativ studie med en kombinationsbehandling av Tesofensine och 

Metoprolol i patienter med typ 2-diabetes. Därtill är marknaden för 

diabetesbehandlingar betydligt större ur kommersiell synpunkt än 

marknaden för fetmabehandlingar.  

 

Totalt ingick 58 patienter, varav 30 fick Tesofensine (0,5 mg) i 

kombination med Metoprolol (100 mg), och studien pågick i tolv veckor. 



 

 

Den primära målsättningen var att undersöka hjärtfrekvens och resultaten 

visade en tydlig minskning jämfört med kontrollgruppen. 

Viktminskningen i den behandlade gruppen var i genomsnitt 3,5 procent 

efter tolv veckor. Ingen signifikant minskning av blodsockernivån 

uppnåddes men en minskning av fetthalt i levern kunde konstateras.   

Diabetesstudien gav positiva observationer avseende säkerhet (Metoprolol 

kan parera ökad puls), men effekten behöver utredas i en längre studie för 

vidare utveckling. Det är tydligt att studerad dos med Metoprolol 

motverkar pulsökning, kanske till och med ”för” bra så att det minskar 

effekten från Tesofensinebehandlingen. Det motiverar en lägre dos 

Metoprolol i uppföljande studier.  

 

För den vidare utvecklingen inför större fas II-studier och framåt har 

Saniona etablerat tillverkning av en kombinationsbehandling i 

tablettform. Den nya behandlingen måste därefter utredas med avseende 

på toxikologi, farmakokinetik (omsättning i kroppen) och 

farmakodynamik (effekt) i säkerhetsstudier i djur och människa. Därefter 

kan Tesomet utvärderas i längre studier om sex månader vilket är en mer 

relevant tidsperiod med bättre chans att visa effekt. Studieprotokollet för 

en fas I-studie är publicerat på ClinicalTrials.gov vilket tyder på att 

Saniona redan är väl framme i startgroparna. Enligt protokollet väntas 

studien kunna slutföras under första halvåret 2018.  

 

 

 

Diabetes utgör den största potentiella marknaden. Marknaden för 

diabetesläkemedel uppgick 2016 till 44 miljarder USD (källa: Evaluate 

Pharma), varav cirka 90 % utgörs av typ-2-behandlingar. Samtidigt är det 

en svår väg att gå och konkurrensen är tuff. Reducering av blodsocker-

nivåer via viktminskning tar längre tid än för inkretinbaserade 

behandlingar som främst verkar via att stimulera frisättning av insulin. 

Tidigare studier indikerar också att det krävs en viktminskning på 15 till 

20 procent för att bota diabetes hos patienter som lider av kombinationen 

fetma och diabetes (Taylor, R., ”Type 2 Diabetes Etiology and reversibility, 

Diabetes Care vol. 36, 2013). Det är ett utmanande mål. Väldigt mycket 

tyder dock på att viktminskning är en nyckelfaktor för att motverka typ 2-

diabetes, kanske i synnerhet i ett tidigt stadie av sjukdomen. Effektiva 

diabetesläkemedel som GLP-1-receptoragonister verkar förutom via ökad 

insulinfrisättning även genom viktminskning.   

 

I avvaktan på ytterligare studier framstår fetma i dagsläget som den mest 

framkomliga vägen för Tesomet inom metabola sjukdomar. Det finns gott 

om stöd i form av påvisad effekt från de tidigare kliniska studierna. De fas 

III-studier som partnern Medix bedriver för Tesofensine kommer 

dessutom ge ytterligare värdefull information.  

 
  



 

 

Oavsett vilket spår Saniona väljer krävs det en större partner för att föra 

en behandling inom metabola sjukdomar genom fas III. Den amerikanska 

läkemedelsmyndigheten FDA kräver mycket omfattande fas III-studier för 

viktminskningsbehandlingar, åtminstone 4 500 patienter. Även 

diabetesbehandlingar behöver utredas i mycket stora studier i USA och 

Europa. För att attrahera en partner förutsätts troligen i sin tur att tydlig 

effekt kan påvisas i en fas IIb-studie.  

 

Fetma är ett mycket spritt hälsoproblem globalt sett som ofta leder till 

allvarliga följdsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Enligt 

WHO lider mer än var tionde person i världen av fetma (ett Body Mass 

Index (BMI) ≥ 30 kg/m2). Det främsta botemedlet är förändrad livsstil i 

form av kost och motion men av olika skäl är följsamheten dålig och/eller 

effekten otillräcklig i väldigt många fall. Kirurgi eller medicinering är i det 

läget möjliga behandlingar.  

 

En rad receptbelagda viktminskningspreparat har kommit och gått genom 

historien, men kategorin har dragits med ett dåligt rykte på grund av 

uppmärksammade biverkningar (exempel är den så kallade ”fen-phen”-

skandalen i USA under 1990-talet). På senare år har det dock åter kommit 

livstecken och sedan 2012 har ett flertal behandlingar fått 

marknadsgodkännande i USA. 

 

Novo Nordisk gör en satsning på fetmamarknaden och fick under 2015 

godkännande för injektionsbehandlingen Saxenda (se bild till höger) mot 

fetma i kombination med diet och motion. Saxenda innehåller samma 

aktiva ingrediens (liraglutide, en GLP-1-receptoragonist) som Victoza som 

i sin tur är ett framgångsrikt diabetesläkemedel, dock i högre dos. Novo 

har även en ny kandidat under utveckling, Semaglutide, som har visat 

stark viktminskning i en större kontrollerad fas II-studie (13,8 procent 

minskning jämfört med 2,3 procent för placebo) sett över 52 veckor.  

 

Marknaden växer med Saxenda i spetsen men är fortfarande liten i 

förhållande till det medicinska behovet. Under 2016 sålde de fem 

värdemässigt största läkemedlen för sammanlagt 520 miljoner USD 

(Paton, J, ”Why Big Pharma is Struggling to Profit From the Obesity 

Epidemic”, Bloomberg juni 2017). Sett till förskrivningsvolymen 

dominerar lägre prissatta generiska preparat som Orlistat och Fentermin 

marknaden. Novo Nordisk uppskattar att endast två procent av 

fetmadrabbade globalt får medicinering. I USA har försäkringsbolag varit 

tveksamma till att ersätta behandlingarna vilket hållit tillbaka marknaden. 

Analytiker bedömer dock att Saxenda kan sälja för en miljard USD på fem 

års sikt jämfört med 240 miljoner USD 2016 (Källa: Bloomberg). 

Tesofensine som monoterapi har som sagt redan visat en mycket 

konkurrenskraftig viktminskande effekt i tidigare studier (se nedan). Det 

återstår att visa en likartad effekt även för Tesomet, som hittills bara 

undersökts i en kort studie och där behandlingen ännu inte kombinerats 

med motion och diet vilket är det normala protokollet.  

 



 

 

 

Vi har valt att utgå från fetmaindikationen för våra prognoser och vår 

värdering av Tesomet. Novo Nordisks frammarsch på området skapar en 

svår konkurrent men bör också ge bränsle till denna outvecklade 

marknad. Vi gör en initial bedömning om en toppförsäljning om 750 

miljoner USD för Tesomet. Detta baserat på ett antagande om att 

marknaden kan fördubblas sett till penetration, att varumärkta 

behandlingar tar en större andel och att Tesomet etablerar tar en 

marknadsandel på 15–20 procent av dessa.  

 

Saniona har licensierat ut Tesofensine som monoterapi för marknaderna i 

Mexiko och Argentina till mexikanska Medix. Även rättigheter för 

Tesomet i fetma på dessa marknader omfattas. Nyligen meddelades att 

Medix startat en fas III-studie med Tesofensine som ska utföras på 372 

patienter och som initialt förväntades ta två år att genomföra. Saniona 

erhöll en mindre förskottsbetalning när avtalet träffades 2016 och har rätt 

till vissa milstolpsersättningar samt en tvåsiffrig royalty på försäljningen.  

 

Den mexikanska befolkningen tillhör världens mest överviktiga (32 

procent av den vuxna befolkningen lider av fetma (OECD (2017)) vilket 

förklarar intresset och den mexikanska läkemedelsmyndigheten förefaller 

ha större överseende med pulsökningsproblematiken. Medix har skattat 

marknadspotentialen för fetmabehandlingar i Mexiko till 250 miljoner 

USD.  

 

Medix har uppenbarligen kommit igång snabbt med rekrytering och i 

slutet av september hade redan 150 patienter rekryterats. Det talar för att 

studien kan genomföras snabbare än plan, under två år.  

 

Vid sidan av metabola sjukdomar är ätstörningar ett potentiellt 

indikationsområde för Tesomet. Ätstörningar klassas generellt som 

neurologiska tillstånd vilket innebär att kravet på omfattande studier 

oftast är lägre jämfört med metabola sjukdomar. Målsättningen är här inte 

primärt viktminskning utan att minska episoder av hetsätning. Rationalen 

med att använda Tesomet är att en av verkningsmekanismerna för 

Tesofensine är att hämma återupptaget av dopamin som har en roll i det 



 

 

kroppsegna belöningssystemet. Intag av föda stimulerar dopamin och 

personer med ätstörningar tros ha ett överdrivet behov denna stimulans. 

Tesofensine verkar alltså genom att minska detta behov.   

 

I april 2017 inleddes en explorativ placebokontrollerad fas IIa-studie där 

patienter med Prader-Willi-syndrom behandlas med Tesofensine 0,5 mg 

plus Metoprolol 50 mg. Studien ska omfatta 20 till 30 patienter och väntas 

pågå under ett år. De primära målsättningarna är säkerhet, förändring av 

kroppsvikt under tolv veckors behandling och även reducering av 

hetsätningsepisoder. Värt att notera är att dosen Metoprolol är lägre än i 

den nyligen genomförda explorativa diabetesstudien (där dosen var 100 

mg). 

 

Prader-Willis syndrom (PWS) är en sällsynt genetiskt betingad endokrin 

sjukdom som antas orsakas av en dysfunktionell hypotalamus. 

Hypotalamus en del av mellanhjärnan reglerar många kroppsfunktioner 

som hunger och ett av de tydligaste symptomen på PWS är en 

okontrollerbar aptit som leder till sjuklig fetma. Prevalensen uppgår till 

omkring en på 15 000.  

 

En viktig fördel med denna indikation är att den kan ge 

särläkemedelsstatus och därmed möjlighet till en snabbare och mindre 

kostsam väg till marknaden. Särläkemedelsstatus ger även marknads-

exklusivitet (tio år i Europa och sju år i USA) oberoende av 

patentsituation och särläkemedel prissätts vanligen mycket högre än 

andra läkemedel.  

 

Baserat på prevalensdata är målpopulationen inom Prader Willi uppåt 

40 000 i USA, EU och Japan. Det kan tala för en stor kommersiell 

marknad i synnerhet om särläkemedelsprissättning kan tillämpas. 

Medianprissättningen för särläkemedel i USA uppgår till cirka 84 000 

USD per behandling och år (Evaluate Pharma, Orphan Drug Report 

2017). Justerat för antagen lägre prissättning på övriga marknader räknar 

vi med ett pris på 56 000 USD. Det skulle motsvara en marknadspotential 

på 2,7 miljarder USD i EU, USA och Japan.  

 

I slutet av oktober meddelade Saniona att bolaget beslutat om en 

interimsanalys av PWS-studien i vuxna patienter efter att nio av de tio 

planerade vuxna patienterna avbrutit eller slutfört sin behandling. Saniona 

beslöt att göra en fullständig analys eftersom en preliminär analys 

indikerat såväl effekt som att vissa patienter kan har avbrutit 

behandlingen på grund av ogynnsamma effekter som kan vara 

läkemedelsrelaterade. Fem av nio studiedeltagar hae avbrutit i förtid. I 

dagsläget vet vi inte hur stor del av avhoppen som var relaterade till den 

aktiva armen och hur stor del som var placebo. Saniona har beslutat att 

avblinda studien för att inom de närmaste månaderna analysera 

resultaten, inklusive blodprover. Vid sidan av okontrollerbar aptit har 

vuxna PWS-patienter ofta andra symptom som beteendeproblem och 

humörsvängningar. Enligt Saniona har vissa patient avbrutit studien på 

grund av att sådana existerande symptom i dessa PWS-patienter har 

förstärkts under studien.   

 
  



 

 

PWS-patienter är mycket svårbehandlade, i synnerhet i vuxen ålder. Även 

i en tidigare oberoende klinisk studie av det amerikanska bolaget Zafgen 

var frånfallet stort. . Förändringar i dagliga rutiner, som exempelvis att 

ingå i kliniska studier, kan förstärka ovan nämnda beteendeproblem. De 

har också en annorlunda kroppssammansättning, med låg andel fettfri 

kroppsmassa och kortväxthet, vilket teoretiskt kan påverka nedbrytning 

av läkemedel jämfört med andra personer.  

 

I PWS-studien har studieobjekten fått samma Tesofensinedos som i 

diabetesstudien, där Tesomet tolererades väl. Tesofensine har undersökts i 

mer än 1 300 patienter och har generellt tolererats väl. Metoprolol, som är 

den andra beståndsdelen i Tesomet, har använts som behandling i mer än 

20 år. Ingen av dessa substanser har tidigare kunnat kopplats till 

beteendeproblem och humörsvängningar. Det tyder på att eventuella 

biverkningar relaterade till behandlingen i så fall är kopplade specifikt till 

gruppen av PWS-patienter och inte till Tesomet generellt.  

 

För närvarande avvaktar Saniona analysen av testresultaten inför ett 

beslut att eventuellt gå vidare i en grupp av tonåriga patienter. Det anses 

som en mer lättbehandlad grupp, där PWS-symptomen oftast inte är lika 

långt framskridna. I det bästa fallet finner Saniona inga 

läkemedelsrelaterade biverkningar. Ett mer troligt scenario är att dosen 

Tesofensine kommer att sänkas och nästa steg blir en öppen men 

kontrollerad studie. I ett mer pessimistiskt scenario kommer man till 

bedömningen att PWS är en alltför komplicerad indikation att gå vidare 

med. 

 

Det har funnits andra behandlingar i utveckling inom PWS, som dock 

generellt visat nedslående resultat. Sommaren 2016 stoppades 

amerikanska Zafgens fas III-studie med kandidaten beloranib efter två 

dödsfall troligen relaterade till blodproppar. Beloranib hämmar ett 

specifikt enzym METAP2 och har således en annan verkningsmekanism 

än Tesofensine. Nyligen noterade Rhythm utvecklar en peptidbaserad 

behandling med melanocartin-4-signalvägal som mål och som har 

utvärderats i fas II för PWS men som verkar ha lagts på is för denna 

indikation. Det kliniskt längst framskridna projektet inom PWS som vi 

kunnat spåra är DCCR (Soleno Therapeutics) där en fas III-studie 

förväntas starta under 2018. Givet ett marknadsvärde på 20 miljoner USD 

för Soleno förefaller marknadens förväntningar som låga, något som kan 

bero på oro för ogynnsamma biverkningar förknippade med läkemedels-

klassen.   

 

Hetsätningsstörning (på engelska Binge Eating Disorder (BED)) är en 

form av ätstörning som yttrar sig i återkommande episoder av 

okontrollerat ätande (minst en gång i veckan under tre månader) och som 

leder till påtagligt lidande i form av skam och andra negativa känslor. 

Hetsätningsstörning bedöms förekomma i uppåt två procent av 

befolkningen. Majoriteten av de drabbade har samsjuklighet med andra 

psykiatriska åkommor.   

 

Vyvanse, som även används för behandling av ADHD, är sedan 2015 

godkänt för behandling av BED. Vyvanse är centralstimulerande och kan 

ge upphov till beroende. Vyvanse sålde för drygt två miljarder USD under 



 

 

2016. En mindre del, oklart hur mycket, var relaterad till BED. Shire, som 

marknadsför Vyvanse, har tidigare angett ett försäljningsmål om 300 

miljoner USD inom BED per 2020.  

 

Den vanligaste behandlingen är psykiatrisk hjälp. Uppskattningsvis tio 

procent får behandling specifikt för ätstörning (Kessler, R., ”The 

prevalence and correlates of binge eating disorder in the WHO World 

Mental Health Surveys” Biol Psychiatry 2013). Med denna penetration 

och med samma prissättning som Vyvanse uppskattar vi en potential på 

USA-marknaden på 760 miljoner USD.  

 

Treatment Research Center (TRC) på University of Pennsylvania startade 

under 2016 en fas II-studie med Sanionas läkemedelskandidat NS2359 för 

behandling av kokainberoende. Liksom Tesofensine är en NS2359 en 

trippel återupptagshämmare och har en liknande verkningsmekanism som 

kokain dock utan att åstadkomma eufori. En långsam halveringstid gör att 

det bedöms kunna minska abstinens och även ”krasheffekten” när 

dopaminnivåer snabbt faller efter att kokainruset avtar. Hypotesen är att 

ett mer kontrollerat dopaminfall minskar det psykologiska begäret efter 

mer kokain.   

 

NS2359 utvecklades av Neurosearch i samarbete med GSK initialt för 

behandling av ADHD och senare även depression. För dessa indikationer 

har NS2359 utvärderats i fas II-studier men inte visat tillräcklig effekt. Det 

finns dock en stor databas vad gäller säkerhet och tolererbarhet.  

Den pågående fas II-studien finansieras med hjälp av forskningsstöd. 

Finansiellt är det således en bra lösning för Saniona. Studien väntas 

avslutas i mitten av 2018. Den primära målsättningen är ökad 

avhållsamhet från kokain vid behandling med NS2359 jämfört med 

placebo. Studien omfattar 80 patienter och behandlingen ska pågå i åtta 

veckor. Saniona förväntar sig interimsdata inom under första halvan av 

2018. Tidigare studier indikerar att användning av NS2359 minskar 

intresset av att bruka kokain.  

 

 

 



 

 

De finns för närvarande inga läkemedelsbehandlingar mot 

kokainberoende. Som en jämförelse uppgår USA-marknaden för 

behandling av opiatberoende (med buprenorfin/naloxon) till 2 400 

miljoner USD (brutto) i USA, enligt Orexo. Med uppskattningsvis 1,1 

miljoner kokainberoende i USA motsvarar behandlingsunderlaget i storlek 

50 till 60 procent av antalet opiatberoende. Saniona själva refererar till 

bedömningar om en marknadspotential på 1,2 till 1,8 miljarder USD. 

Patentsituationen liknar delvis den för Tesofensine med ett produktpatent 

som löper ut 2017 vilket ger ett osäkerhetsmoment och kan begränsa 

potentialen. Saniona uppger dock att ett tillverkningspatent finns i USA 

till 2028. Vi räknar med en toppförsäljning på 400 miljoner USD om 

NS2359 når marknaden. Saniona kommer att betala royalties på upp till 

tre till fyra procent till GSK.  

 

I augusti 2016 ingicks ett forskningssamarbete med Boehringer Ingelheim 

angående upptäckt och utveckling av nya behandlingar för schizofreni.  

Saniona erhöll en förskottsbetalning på fem miljoner euro och kan på sikt 

få ytterligare 85 miljoner euro i olika milstolpesbetalningar, varav 

försäljningsrelaterade kan uppgå till 35 miljoner euro. Därtill tillkommer 

royalties på nettoförsäljningen (procentsats inte offentliggjord). Dessutom 

tillkommer visst forskningsstöd.  

 

Projektet befinner sig i preklinisk forskningsfas. Saniona har inte 

offentliggjort vilket program det rör sig om men mycket tyder på att det 

omfattar vad tidigare benämndes AN470. Det programmet har varit 

föremål för ett samarbete med läkemedelsbolaget Janssen. Det är en 

högselektiv modulator för subenhet alpha-5 i GABAAreceptorn.  

 

GABAA-receptorn är en vanlig måltavla för ångestdämpande 

behandlingar. Dock har GABAA-receptormodulatorer biverkningar i form 

av de är starkt beroendeframkallande, är sederande och påverkar motorik. 

Stort fokus inom läkemedelsutvecklingen läggs därför på att ta fram mer 

selektiva behandlingar. I prekliniska schizofrenimodeller har Saniona 

observerat en dämpande effekt på kemiskt framkallad psyksosliknande 

hyperaktivitet men utan att spontan aktivitet påverkades. Det talar för 

selektivitet och mildare oönskade biverkningar på kognition och 

klartänkande. Bolaget har också observerat att AN470 mildrar negativa 

effekter på kognitiv förmåga hos råttor som behandlats med PCP.  

 

Dessa dubbla effekter är intressanta eftersom schizofrenipatienter drabbas 

av olika grupper av symptom däribland nedsatt kognition. De senare 

symptomen kan förvärras av många befintliga behandlingar som främst är 

inriktade på att dämpa mer akuta tillstånd av psykos, ångest och 

depression. Enligt bioteknikbolaget Minerva drabbas 60 procent av 

schizofrenipatienter av negativa symptom. 

 



 

 

 

 

Att ta en antipsykotisk behandling genom klinisk utvecklingsfas är dyrt 

och riskabelt då effekt kan vara svårt att mäta och det är därför naturligt 

att Saniona väljer att licensiera ut programmet. Gemensamt för alla 

neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) på marknaden idag är att de på 

ett eller annat sätt blockerar dopamin-D2-receptorn i hjärnan. Dopamin-

D2-blockad kan framkalla så kallade extrapyramidala biverkningar (EPS), 

som Parkinsonliknande symptom, kramper och motorisk rastlöshet. 

Andra vanliga biverkningar är viktpåverkan och förhöjda 

blodsockervärden.   

 

Enligt läkemedelsbolaget Lundbeck uppgick marknaden för 

antipsykotiska läkemedel till 21,5 miljarder USD år 2015. Bedömningarna 

om hur stor del som var relaterad till schizofreni varierar (6,6 till 7,4 

miljarder USD enligt Decision Resources/druganalyst.com). Marknaden 

har minskat i värde till följd av patentutgångar för exempelvis storsäljaren 

Abilify (aripiprasol). Den stora patientgruppen för antipsykotiska 

behandlingar är bipolära patienter och det borde också vara en intressant 

målgrupp för en framtida behandling.  

 

Det finns ett antal behandlingar under utveckling som dock i många fall 

handlar om omformuleringar och egentligen inte nya verknings-

mekanismer. Pipelinen för schizofreni försvagades under 2016 då två 

kandidater, Encenicline och Lumateperone, misslyckades med att påvisa 

signifikant effekt över placebo i fas III.  

 

I detta tidiga skede är det svårt att bedöma kommersiell potential. Om 

behandlingen har avsedd effekt borde den emellertid vara betydande. Vår 

bedömning ligger preliminärt på två miljarder USD.  

Saniona har under en längre tid utvecklat ett projekt för behandling av 

neuropatisk smärta (på svenska ofta benämnd nervsmärta). Det bygger sin 

tur på forskning som Neurosearch bedrev inom selektiva GABAA-

receptormodulatorer. GABAA-receptorer är som vi nämnt ovan väl 

etablerade mål för läkemedelsbehandlingar med antikonvulsiv, sederande 

och ångestdämpande effekt. GABA (gammaaminosmörsyra) är den 

vanligaste hämmande signalsubstansen i hjärnan.  



 

 

Neuropatisk smärta definieras enligt International Association for the 

Study of Pain (IASP) som ”smärta initierad eller orsakad av en primär 

lesion eller dysfunktion i nervsystemet”. Det är en kronisk smärta till 

skillnad från akut smärta (exempelvis relaterad till skada eller kirurgi). 

Beroende på sätet för sjukdomen delas neuropatier in i perifera eller 

centrala former. Det anses finnas en mängd bakomliggande orsaker som 

stroke och MS (centrala nervsystemet) eller följder av sjukdomar och 

infektioner som diabetes, HIV eller av trauma (perifera nervsystemet). Det 

finns ingen vedertagen klinisk klassifikation av neuropatisk smärta och 

trots negativa och positiva symtom och statusfynd är det ingen lätt uppgift 

att differentiera den från annan smärta.  

 

Även uppskattningar av utbredningen av neuropatisk smärta bygger på 

osäkra data men bedömningar ligger på åtminstone 1–1,5 procent 

prevalens av befolkningen. Allmänt anses dock en underskattning ske 

framför allt vad gäller grupperna neuropatisk smärta efter operation och 

cancersjukdom. Enligt en uppskattning av Läkemedelsverket 2007 ligger 

prevalensen i Sverige snarare på 3,8 procent. 

 

 

 

Det finns som sagt flera undergrupper av neuropatisk smärta beroende på 

orsak och underliggande smärtmekanism. Vilka grupper som studeras i 

kliniska studier blir en avvägning av var behandlingen tros göra bäst nytta, 

omfattning av studier och storlek på slutmarknad.  

 

En vanlig behandling för neuropatisk smärta är Gabapentin. Bästsäljaren i 

värde räknat är Lyrica (pregabalin) som har en liknande funktion. Båda 

används också vid behandling av epilepsi. Nackdelen är att de har en 

sederande effekt som biverkning i likhet med exempelvis benzodiazepiner. 

Lyrica är måttligt effektivt, 35 procent av patienter som har smärta som 



 

 

uppkommit efter diabetes uppnår minst 50-procentig lindring vilket är en 

vanlig målsättning för behandling av akut smärta.  

 

Sanionas tidigare läkemedelskandidat AN363 stoppades efter 

otillfredställande resultat i prekliniska toxstudier. Bolaget har dock 

vidareutvecklat en back-up kandidat som utvärderas i preliminära 

toxstudier. AN363 hade i prekliniska modeller visat hög selektivitet för 

GABAA-receptorer som förmedlar ångestdämpande effekt men låg affinitet 

för receptorer med oönskad sederande påverkan.  

 

Marknaden för behandling av kronisk smärta är mycket betydande (21 

miljarder USD enligt bolaget Relmada). Neuropatisk smärta är en del av 

den marknaden (se ovan). Lyrica omsatte under 2016 omkring fem 

miljarder USD men det är oklart hur stor del av försäljningen som var 

relaterad till neuropatisk smärta. Tidigare år har uppskattningarna legat på 

ungefär en tredjedel. Vi antar en toppförsäljning på 1 200 miljoner USD 

med reservation för att vi inte vet vilken undergrupp som Saniona 

kommer att fokusera på.  

 

Sett till värdet av licensaffärer varierar beloppen i hög grad. En intressant 

transaktion för Sanionas del var Biogens förvärv av Convergence i början 

av 2015. Convergence har en portfölj av jonkanalsmodulerare, bland 

annat ett smärtprojekt (då i fas II) som visat lovande resultat. Biogen 

betalade 200 miljoner USD i förskottsbetalning med möjliga ytterligare 

milstolpsersättningar upp till 475 miljoner USD.  

 

 

Den vidare utvecklingen av GABAA α2/α3 programmet kräver i första 

hand prekliniska toxstudier. Om allt går enligt plan skulle kliniska 

prövningar i människa kunna inledas i slutet av 2018. Det gör att vi ser en 

bra värdeökningspotential i projektet under kommande år.  

 

Cadent Therapeutics är ett privatägt bioteknikbolag som utvecklar 

behandlingar mot psykiatriska och neurologiska sjukdomar. Sanionas 

intressen i bolaget härrör från ett tidigare ägande i Ataxion som i början 

av 2017 fusionerades med Luc Therapeutics vilket ledde till bildandet av 

Cadent Therapeutics. I dagsläget äger Saniona 7,1 procent av Cadent 

Therapeutics. Andra ägare är venture capitalbolag och -fonder som Atlas 

Venture, Cial och Slater Technology Fund. Dessutom har Saniona rätt till 

vissa ej specificerade royalties från försäljning av ett av Cadents projekt 

inriktat mot behandling av Ataxi eller Essentiell Tremor. Ataxi är 

egentligen beteckning på ett symptom och uttrycks i ryckiga rörelser och 



 

 

muskelsvaghet. Det är en sällsynt sjukdom som kan ha både ett genetiskt 

ursprung eller vara förvärvad via sjukdomar, stroke, alkoholism eller som 

biverkning vid andra läkemedelsbehandlingar. Sanionas hypotes är att 

signaler som normalt ska sändas med en jämn frekvens börjar sändas 

oregelbundet och gör tal och rörelser ryckiga. Sanionas lösning går 

kortfattat ut på att bringa ordning på frekvensen. Prevalensen av genetisk 

ataxi är ungefär en på 50 000. Cadent uppger också att Essentiell Tremor 

är en möjlig indikation. Det är en betydligt vanligare åkomma som 

drabbar omkring en procent av befolkningen och yttrar sig i form av 

darrningar.  

 

Samtliga projekt i Cadents ägo är i preklinisk fas. Ett program för 

depressionsbehandling är utlicensierat till Novartis med möjliga 

milstolpsersättningar uppgående till 386 miljoner USD. Nyligen 

meddelades att en läkemedelskandidat för programmet valts ut, med mål 

att gå in i klinisk fas 2018.  

 

En av ägarna, Cial, har tidigare kommunicerat en målsättning att notera 

Cadent Therapeutics under 2018. Mediauppgifter gör gällande att Luc har 

värderats till omkring 75 miljoner USD. Vi bedömer att den 

uppskattningen inte förefaller orimlig givet samarbetet med Novartis. Det 

skulle i så fall ge ett värde på Sanionas andel på 5,25 miljoner USD eller 

42 miljoner kronor. En ”normal” ”step-up”-uppvärdering i samband med 

en börsnotering skulle typiskt dubbla det värdet (McNamee, L. et al; 

”What does the current biotech stock market value”, Nature 

Biotechnology, 2015)  

 

Vi antar en möjlig toppförsäljning på 750 miljoner USD för projektet Det 

saknas godkända behandlingar inom ataxi vilket ytterligare försvårar en 

bedömning. Behandlingar av sällsynta sjukdomar prissätts ofta högt vilket 

talar för god kommersiell potential. Essentiell Tremor är en betydligt 

större patientgrupp men förutsätter troligen en lägre prissättning.  

 

Saniona träffade i början av 2016 ett avtal med Upsher-Smith 

Laboratories rörande forskning och utveckling av läkemedel för 

företrädesvis neurologiska sjukdomar. Saniona erhåller 

forskningsfinansiering och har rätt till utvecklingsrelaterade 

milstolpsersättningar på upp till 30 miljoner USD samt royalties på 

framtida försäljning. Upsher-Smith har sedan uppgått i Proximagen.  

 

Vi känner inte närmare till vilka indikationer som utreds. CNS-sjukdomar 

är ett betydande område. Vi har antagit en möjlig toppförsäljning på 1 000 

miljoner USD vilket vi bedömer är en medelförsäljning inom detta 

område.  

 
 



 

 

Saniona har ett internt projekt för utveckling av en behandling för 

inflammatoriska sjukdomar. Projektet fokuserar på modulering av den så 

kallade IK-kanalen som i sin tur reglerar aktiviteten hos immunförsvarets 

T-celler. Genom att minska aktiviteten hävs eller dämpas inflammationen. 

I prekliniska studier har fokus legat på att undersöka aktivitet i 

djurmodeller för Inflammatorisk Tarmsjukdom (IBD). I dessa 

observerades intressanta tecken på aktivitet som borde ge stöd för en 

vidareutveckling. Projektet befinner sig i sen forskningsfas.  

 

 

 

IBD är en kronisk inflammation i mag- och tarmtrakten som hindrar 

normal organfunktion och som ger symptom som diarré, magsmärtor, 

blödningar, viktnedgång och trötthet. Det finns två huvudkategorier, 

ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Uppskattningar om förekomsten av 

IBD skiftar då sjukdomarna kan vara svåra att särdiagnostisera från andra 

mag- och tarmåkommor. IBD är vanligare i västvärlden. Baserat på en 

antagen prevalens om 150 till 300 per 100 000 invånare uppåt tre miljoner 

drabbade i USA, EU och Japan. 

 

Marknaden uppgår till omkring åtta miljarder dollar per år (Källor: Global 

Data/Nuevolution). En stor del av marknaden i värde utgörs av injicerade 

och högt prissatta antiinflammatoriska biologiska läkemedel av kategorin 

”TNF-hämmare”. De är generellt effektiva hos respondenter men medför 

en ökad risk för infektioner och en ganska stor andel svarar inte heller på 

behandlingen. Tidiga stadier av sjukdomen behandlas med mildare 

antiinflammatoriska behandlingar som dock har otillfredsställande effekt 

framför allt i patienter med Crohns sjukdom.  

 

Behandling av IBD sker alltså i en ganska lång kedja av olika 

läkemedelsbehandlingar men även kirurgi. I det här tidiga skedet är det 

svårt att bedöma var i behandlingsprotokollet en IK-blockerare ska ta 



 

 

plats. Med den brasklappen finns det en tydlig blockbusterpotential, det 

vill säga försäljning på en miljard dollar eller mer, för en effektiv 

behandling med mildare biverkningar. Det senare är en viktig aspekt då 

patienterna ofta behöver livslång behandling.  

 

Om vi antar att målgruppen här utgörs av patienter som inte svarar/inte 

tolererar vare sig på traditionella terapier (antibiotika, steroidbehandlingar 

och immunosuppressiva behandlingar) eller biologiska behandlingar, 

förefaller dessa svara för omkring 20 procent av samtliga IBD-patienter.   

 

Vi antar sammantaget en möjlig toppförsäljning på en miljard USD. Vi 

räknar med potentiell licensaffär uppgående till 330 miljoner USD baserat 

på tidigare transaktioner på området autoimmuna sjukdomar.  

 

Saniona undersöker möjligheten att behandla Parkinson med hjälp av 

substanser som förenklat aktiverar nya signalvägar i skadade nervceller. 

Detta i syfte att motverka bortfallet av normal dopaminsignalering. 

Saniona ser också en potentiell skyddande sjukdomsmodifierande verkan, 

vilket är en ”Helig Graal” på området. Detta måste dock påvisas i 

prekliniska och kliniska studier framöver. Projektet går under namnet 

Nikotinera α6-programmet.  

 

Projektet befinner sig i forskningsfas där nästa steg är att utveckla en 

optimal substans för test i djurmodeller. Projektet har erhållit finansiering 

om 5,2 miljoner kronor från Michael J Fox Foundation for Parkinson’s 

Research, världens största ideella finansiär av Parkinsonforskning.  

 

Ungefär 1,5 miljoner lider av Parkinson’s på de sju största 

läkemedelsmarknaderna. Marknaden uppskattas till omkring tre miljarder 

USD (Källa: Nature Reviews Drug Discovery 2011, Visiongain 2016). Vi 

antar en toppförsäljning på 500 miljoner USD i linje med 

medianförsäljningen för ett CNS-läkemedel (IMS Health).  

 

En investering i läkemedelsutveckling är mycket riskfylld och 

karaktäriseras av dess binära natur, i den meningen att antingen erhåller 

läkemedelskandidaten ett godkännande, eller så gör den det inte. Vår 

föredragna metod är att värdera Saniona som summan av bedömda 

riskjusterade och diskonterade värden på projekten i portföljen. Vi utgår 

från scenarion där projekten når marknaden. Milstolpesbetalningarna och 

royaltyintäkter riskjusteras för att avspegla sannolikheten att utveckling 

samt försäljning faktiskt blir som i antaget scenario. Vi modellerar med 

sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA enligt 

rapporten Hay, M. et al ”Clinical development success rates for 

investigational drugs”, Nature Biotechnology, vol 32:1 (2014). Vi har 

generellt använt en diskonteringsränta på 12,4 procent. Detta baserat på 

en riskfri ränta på 0,8 procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 

8,9 procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2017 och 

utgörs av en marknadsriskpremie på 6,5 procent och ett storleksbaserat 

tillägg på 2,4 procent. Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt 

Damodaran Online. 

 
 



 

 

Nedan redovisar vi vår värdering av summan av delarna för Saniona, 

baserat på bedömda riskjusterade projektvärden i dagsläget.  

 

Vad gäller Tesomet har vi värderat produktkandidaten utifrån två ben: 

Metabola sjukdomar och ätstörningar. Även om Saniona indikerar att 

bolaget kan gå hela vägen till marknaden inom ätstörningar, har vi tills 

vidare antagit att en licensaffär sker efter fas IIb. Vi har antagit en 

toppförsäljning på 300 till 500 miljoner USD   
 

      

α2/α3

α6

 

Vår värdering summerar till ett aktieägarvärde på cirka 1 400 miljoner 

kronor. Per den 30 september 2017 uppgick kassan till 41 miljoner 

kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under 

januari till september till 33 miljoner kronor. Om inga större intäkter från 

befintliga eller nya samarbeten inkommer tyder det på att ett 

finansieringsbehov uppstår senast vid mitten av 2018. Vi har därför räknat 

med en utspädning i värdet per aktie. Vi antar en emission på knappt 40 

miljoner kronor efter kostnader. Efter antagen utspädning beräknar vi ett 

motiverat värde på cirka 61 kronor per aktie.  

 

I ett scenario där projektportföljen utvecklas positivt och håller 

tidplanerna ser vi möjlighet till tydlig ytterligare uppvärdering. Under 

antagande att såväl kokain- som Prader Willi-studien visar lovande 

resultat, att smärtprojektet godkänns för kliniska studier och att Cadent 



 

 

tar ataxikandidaten in i klinisk fas och börsnoteras beräknar vi ett 

motiverat värde på omkring 2,1 miljarder kronor på cirka tolv månaders 

sikt.  I det läget ser vi ett större finansieringsbehov men till bättre villkor. 

Det ger sammantaget ett aktieägarvärde på 80 kronor per aktie.  

 

I ett  scenario läggs utvecklingen av NS2359 ned, liksom 

indikationen PWS för Tesomet. Saniona lyckas inte heller med 

vidareutvecklingen inom smärtbehandling. Cadentprojektet läggs ned och 

Cadents notering skjuts på framtiden. Givet de stora värdena i övriga 

projekt ser vi ändå ett portföljvärde på cirka en miljard kronor, 

motsvarande 41 kronor per aktie efter antagen utspädning.   

 

 

 

I grafen nedan har vi jämfört Sanionas värdering jämfört med ett antal 

jämförelseobjekt noterade på Stockholmsbörsen. Den visar 

forskningsvärde (det vill säga börsvärde minus nettokassa) på x-axeln och 

klinisk fas på y-axeln.  

 

 

 
  



 

 

Saniona förefaller lågt värderat i jämförelse med de andra bolagen i sen 

klinisk fas. Det kan sannolikt delvis förklaras av att Sanionas längst 

framskridna projekt (Tesofensine) avser delmarknader (Argentina och 

Mexiko). De högre värderade bolagen har också en bättre finansiell 

ställning. Om de pågående fas II-studierna avseende kokainberoende och 

PWS faller väl ut ser vi en tydlig potential för Saniona att närma sig 

”täten”. En värdering i linje med snittet motsvarar ett börsvärde på 1,9 

miljarder kronor eller omkring 86 kronor per aktie för Saniona.  

 

Vår bedömning är att Saniona är i ett spännande skede där viktiga 

studieresultat förväntas under den kommande tolvmånadersperioden. Det 

kan ge stor utdelning men som alltid i läkemedelsutveckling finns risk för 

bakslag. Det ger en ganska hög risk i aktien på kort sikt, vilket bör 

understrykas. Vi ser ett finansieringsbehov under 2018, vilket dock kan 

minskas genom intäkter relaterade till milstolpar från Boehringer 

Ingelheim eller förskottsbetalningar från nya samarbeten.  

 

Vi ser sammantaget positivt på aktien mot bakgrund av att Saniona har en 

bred projektportfölj med god möjlighet till snabb värdeutveckling vid 

framsteg. Vi har inte i vår analys räknat med någon satsning på diabets-

marknaden för Tesomet. Det antagandet kan förändras beroende vilken 

strategi bolaget väljer framöver och, givetvis, resultat i eventuella 

kommande studier. Det skulle ha en tydlig påverkan på motiverat värde.   

 



 

 

Ägarbilden präglas tydligt av grundare och insynspersoner med Vd Jørgen 

Drejer i spetsen. Det vittnar om att ledningen har en stark tro på bolaget 

och även på en god förmåga att skapa värde i läkemedelsutveckling. Det 

saknas institutioner på ägarlistan vilket kan ses som en nackdel. Bolaget 

har ganska nyligen (juni 2017) noterats på huvudlistan vilket borde ge 

förutsättningar för ett ökat intresse från institutionellt håll.  

 

  

 

Jørgen Drejer är medgrundare och Vd sedan 2014. Drejer har 

doktorsexamen i neurobiologi. Han var medgrundare, vice Vd och 

forskningschef vid NeuroSearch. Jørgen Drejer äger 2 344 711 aktier och 

är störste ägare i Saniona.  

 

Claus Bræstrup är medgrundare till bolaget. Bræstrup har tidigare varit Vd 

för Lundbeck och är även styrelseledamot i Bavarian Nordic. Han äger 

735 700 aktier.  

 



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

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 kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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