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UPPDRAGSANALYS 

FDA höjer kraven 

Nya data på hypotalamisk fetma 

Saniona presenterade nyligen slutdata från sin fas 2a-studie med Tesomet för 

patienter med hypotalamisk fetma, ett sällsynt tillstånd utan bot som varje år 

drabbar cirka en person på miljonen, ofta i samband med kirurgiska ingrepp 

i hjärnan. Efter 24 veckors behandling visade Tesomet en viktsänkning med 

6,3 procent mer än hos patienter som fick placebo, i linje med data som redan 

presenterats. Under en förlängning av studien med ytterligare 24 veckor 

kvarstod viktminskningen för att sluta på 6,0 procent jämfört med den vikt 

som patienterna hade vid studiens början.  

Studien avsåg i första hand att belägga Tesomets säkerhet. Beroende på 

utgången av den diskussion som pågår med FDA räknar ledningen med att 

kunna inleda en fas 2b-studie redan under första halvan av nästa år.  

IND-möte med FDA ökar kostnader 

I sin kommunikation med FDA om att få starta ett fas 2b-program inom de 

två skilda sjukdomstillstånden hypotalamisk fetma (HO) och Prader Willis 

syndrom, har FDA kommit med nya rekommendationer. Vid ett så kallat 

pre-IND–möte i oktober framkom att FDA vill se ett fullständigt fas 2b-

program innan registreringsgrundande fas 3-studier kan inledas. FDA vill 

även att bolaget genomför långtidsstudier på biverkningar med Tesomet på 

HO-patienter eller på ett övertygande sätt visar att produkten inte kommer 

att användas som bantningsmedel bland personer utanför den studerade 

gruppen.  

Bolagets målsättning är att starta fas 2b-studier på båda patientgrupperna 

under nästa års första halva, vilket innebär att en ansökan om tillstånd för 

Tesomet som Investigational New Drug (IND) måste inlämnas inom kort.  

Långsiktig prognos för Tesomet står fast 

I rapporten för årets tredje kvartal klargjorde bolaget att den nyligen påfyllda 

kassan på 647 miljoner kronor kommer att räcka in i andra halvan av 2022. 

Denna prognos indikerar en högre kassaförbrumning än vi hade räknat med, 

främst en följd av kravet på utökade studier, vilket föranleder oss att sänka 

det motiverade värdet till 49 kronor (64).  

Vår fortsatt positiva syn på aktien grundar sig på Tesomets möjligheter att 

även i fas 2b visa effekt i två svårbehandlade patientgrupper som i dagsläget 

saknar effektiv behandling. Vi räknar med att Tesomet har möjlighet att 

lanseras i bolagets regi under 2024-25 och nå en toppförsäljning år 2031 på 

totalt 850 miljoner dollar i USA och Europa.  
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Close(SANION.ST)

kr

Share price development, -1y

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 3 7 37 42

Resultat f. skatt -84 -137 -169 -263

Nettoresultat -76 -167 -189 -273

Vinst per aktie -3,0 kr -2,7 kr -3,0 kr -4,3 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Omsättningstillväxt

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 40 556 404 131

Nyemission 83 626 37 0

P/e-tal neg neg neg neg

Direktavkastning 0% 0% 0% 0%

http://www.saniona.com/
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Investeringstes 

Särläkemedel kan ge snabbare väg till godkännande 

Sanionas driver utvecklingsprogram för Tesomet inom de två sällsynta 

tillstånden hypotalamisk fetma (HO, hypothalamic obesity), ofta orsakad av 

skada i samband med hjärnkirurgi, och Prader Willis syndrom (PWS), ett 

medfött neuropsykiatriskt tillstånd. Inom PWS avser bolagets 

utvecklingsprogram att visa att Tesomet minskar patienternas hungerkänsla, 

hyperfagi, medan HO-programmet syftar till att påvisa viktminskning.  

I båda fallen är kan bolaget ansöka hos FDA om att få Tesomet klassat som 

särläkemedel, alltså ett läkemedel som ska tillgodose behovet hos en liten 

grupp patienter (< 200 000 amerikaner). Denna klassificering skulle 

underlätta i kontakterna med FDA och ger också vissa skattefördelar på 

investeringarna i kliniska prövningar. Dessutom är målmarknaden så pass 

liten att bolaget kan bygga upp en egen marknadsföringsorganisation 

åtminstone i USA utan att behöva avstå rättigheterna till ett annat bolag.  

Särläkemedel kan också omfattas av så kallad Fast Track Designation, vilket 

ytterligare förkortar handläggningstiden hos FDA och tillåter bolaget att 

kontinuerligt ha kontakt med myndigheten.  

Något större chanser inom hypotalamisk fetma 

De olika kraven på de båda patientgrupperna tror vi kan översättas till att 

bolaget har något större chans att lyckas inom hypotalamisk fetma (HO), den 

mindre av dessa två grupperna. Det framgår också av fas 2a-studierna att 

Saniona har haft lättare att rekrytera och slutföra studien på HO-patienterna. 

På senare tid har det också rapporterats om ett par registreringsgrundade 

studier på patienter med Prader Willis syndrom (Millendo, Soleno och Levo 

Therapeutics), som inte tycks ha nått tydliga resultat. Vi sätter 38 procents 

chans att Saniona kan lyckas få ett särläkemedel för HO-patienter godkänt 

och 26 procent för ett godkännande inom PWS.  

Förlängning av program sänker värde 

I vår tidigare analys underskattade vi kostnaderna som är förenade med att 

få Tesomet godkänt för PWS- och HO-patienter, bland annat för att vi antog 

bolagets fas 2b-studie inom hypotalamisk fetma skulle vara 

registreringsgrundande. I bolagets rapport för tredje kvartalet flaggar 

ledningen för att kassan räcker fram till andra halvåret 2022, vilket kortare 

än vad vi hade antagit i våra tidigare prognoser.  

Vidare avvaktar vi besked om tesofensins godkännande i Mexico för 

behandling av övervikt, vilket dragit ut på tiden mer än förväntat. Ett positivt 

besked bör kunna ge en skjuts åt aktien med 3-4 kronor. Motiverat värde 

sänks till 49 kronor (64) baserat på en positiv syn på Tesomets 

farmakologiska fördelar i de två svårbehandlade patientgrupper som 

beskrivs ovan.   
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Ny data på hypotalamisk fetma  

Den 23 november presenterade Saniona slutdata för bolagets fas 2a-studie 

på vuxna patienter med hypotalamisk fetma. Studien är uppdelad i två faser, 

en första dubbelblindad (DB) fas som sedan övergår i en så kallad Open-

Label Extension. Båda faserna sträcker sig över 24 veckor vardera. 21 

patienter med hypotalamisk fetma inkluderades i studien och 18 slutförde sin 

behandling. Bolaget redovisade redan i april preliminära siffror för DB-fasen 

som visade på en viktminskning för patienter som tog Tesomet med 6,8 

procent utöver placeboeffekten, en siffra som i förra veckans uppdatering 

justerades till 6,3 procent.  

De nya data som presenterades under förra veckan rörde den andra delen av 

studien, en så kallad Open-Label Extension (OLE), där alla patienter som 

fortfarande ingick i studien efter 24 veckor behandlades med Tesomet 0,5 

mg per dag. De patienter som stod på placebo-behandling under de första 24 

veckorna växlades över till aktiv behandling, medan de ursprungliga 

Tesomet-patienterna stod kvar på samma behandling. För placebo-

patienterna uppvisades en viktminskning med 5,0 procent under OLE-

perioden jämfört med den vikt de hade vid studiens inledning. De patienter 

som stått på Tesomet-behandling under hela studien avslutade sin 

behandling med en viktnedgång på 6,0 procent jämfört med den vikt som de 

hade vid studiens inledning.  

Viktminskning bestod i 48-månadersstudie 

 

Källa: Saniona 

Säkerhet det primära effektmåttet 

Det primära syftet med fas 2a-studien vara att undersöka om Tesomet 0,5 

mg dagligen gav upphov till biverkningar. Bolagets slutsats är att läkemedlet 

tolererades väl under perioden. En av de två komponenterna i Tesomet, 

tesofensin, har i tidigare studier visat sig medföra en risk för förhöjd 

hjärtrytm. Av den orsaken har Saniona lagt till en blodtryckssänkande 

komponent i Tesomet, betablockeraren metoprolol. Bolagets studie visade 

nu att det efter 48 veckors behandling inte fanns några ”kliniskt meningsfulla 

skillnader” mellan grupperna med avseende på hjärtrytm och blodtryck, ett 

viktigt besked för Tesomet i den slutförda studien.  
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Den enda biverkan som sticker ut i våra ögon är att i placebogruppen, som 

då utgjordes av sex patienter, noterade tre händelser av extra hjärtslag 

(palpitationer) när de växlades över från placebo till Tesomet. Trots detta 

avslutade ingen av patienter sin behandling under OLE-perioden.  

Kraftigt överviktig patientgrupp 

Patienter med tillståndet hypotalamisk fetma är kraftigt överviktiga. 

Gruppen på 21 patienter som ingick i studien vägde i genomsnitt 114 kilo 

vid studiens början (baseline) och hade efter 24 veckors behandling vid 

utgången av DB-perioden gått ned till 110,4 kilo, en effekt som uppkom hos 

de patienter som behandlades med Tesomet (-3,2 procent för hela gruppen; 

-6,3 procent för Tesomet-gruppen, se ovan). En grundregel vid studier på 

övervikt är att det är lättare att visa viktminskning i tunga patienter, vilket i 

så fall skulle tala till siffornas nackdel. Vi invänder mot detta resonemang 

med att det rör sig om en grupp av svårbehandlade patienter med olika 

neuropsykiatriska problem och med olika omfattande skador på 

hypotalamus, vilket kan uppväga att patienterna hade större ”potential” att 

gå ned i vikt.  

Vi vill understryka att 42 procent av Tesomet-patienterna, motsvarande fem 

patienter, visade viktminskning på över 10 procent efter 24 veckors 

behandling, en stark siffra i denna svårbehandlade population. Denna siffra 

försvagades under OLE-perioden för att sluta på 25 procent, vilket är en källa 

till osäkerhet i den fortsatta utvecklingen. Enligt FDA:s rekommendationer 

för utveckling av viktminskande preparat ska studier kunna visa att 35 

procent av patienterna svarar på behandling, det vill säga har en 

viktminskning med minst 5 procent. Det återstår att se om denna ribba också 

kommer att gälla för patienter med hypotalamisk fetma.  

I dagsläget finns ingen effektiv behandling av hypotalamisk fetma, ett 

tillstånd som kraftigt sänker livskvaliteten för de fåtaliga patienter som 

oturligt drabbas. Det dominerande läkemedlet för viktminskning av allmänt 

feta patienter är Saxenda, som säljs av Novo Nordisk. I en stor studie på över 

3 700 patienter visade Saxenda en genomsnittlig viktminskning på 4,5 

procent mer än placebo. Nedan visas resultatet från studien, men jämförelsen 

med Tesomet ska göras med försiktighet eftersom HO-populationen har en 

mer komplicerat underliggande tillstånd.  

Viktminskning med Saxenda vid normal obesitas 

 

Källa: Saxendas amerikanska godkännande (FDA label) 

Saxenda Placebo

n=2487 n=1244

Baseline (kg) 106,2 106,2

Viktminskning (kg) -7,4 -3,0

Skillnad mot placebo (kg) -4,5

% som tappade > 5% 62% 34%

% som tappade > 10% 34% 15%
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Saxenda är ett läkemedel inom klassen GLP-1–agonister, som stimulerar en 

receptor i centrala nervsystemet med funktion inom aptitreglering. I något 

lägre doser används preparatet för behandling av diabetes. Tesomet är en så 

kallad trippel återupptagshämmare, som höjer de fria nivåerna i hjärnan av 

tre olika monoaminer, dopamin, serotonin och noradrenalin, substanser som 

är involverade i flera olika funktioner, t ex aptitkontroll, belöningskänslor 

och fettmetabolism. Vi spekulerar i att denna psykotropa profil kan vara en 

fördel i patienter med neuropsykiatriska tillstånd, som Prader Willis 

syndrom och hypotalamisk fetma.   

FDA-krav på fortsatt utveckling  

Saniona befinner sig i två separata diskussioner med den amerikanska 

läkemedelsstyrelsen FDA om att inleda fas 2b-program inom de två 

patientgrupperna. Office of Neuroscience and Division of Psychiatry 

behandlar Sanionas ansökan att behandla patienter med Prader Willis 

syndrom och har uttalat önskemål att bolaget i första hand ska visa Tesomets 

effekt på hungerkänsla, hyperfagi. Office of Metablolic Disease behandlar 

ansökan för studie på patienter med hypotalamisk fetma och vill i första hand 

ha svar på Tesomets effekt på viktminskning.   

Vi bedömer att hyperfagi är ett mer svårbehandlat tillstånd än övervikt. FDA 

har sedan tidigare ställt upp riktlinjer för behandling av allmän övervikt. 

Myndigheten har satt en undre gräns på fem procent för när viktminskning 

räknat från baseline kan anses som klinisk relevant. Baseline motsvarar den 

dag då patienten inledde behandlingen. Några riktlinjer för hur stor en 

viktminskning bör vara för patienter med den sällsynta störningen 

hypotalamisk fetma finns inte. Vi spekulerar i att det kan finnas andra 

kliniskt relevanta förändringar som Tesomet kan försöka visa, t ex 

välbefinnande, impulskontroll och minnesfunktion. Patienter som lider av 

hypotalamisk fetma kan uppfatta även en liten viktminskning som en viktig 

personlig framgång, men det är osäkert om denna faktor kan vägas in i de 

kliniska studierna i fas 2b eller fas 3.  

På bolagets telefonkonferens i förra veckan klargjorde Saniona att FDA så 

här långt har kommunicerat tre synpunkter på det föreslagna Tesomet-

programmet inom hypotalamisk fetma:  

1) Saniona kan basera ansökan om att få starta kliniska 

prövningar i USA (IND) på ett så kallad 505 (b)2–

förfarande när de lämnar in underlaget för Tesomet. I 

praktiken betyder detta att bolaget inte behöver lämna 

in separata data på metoprolol, utan kan basera sig på 

historisk data för denna välkända äldre substans.  

2) FDA är positivt till den fas 2b-design som bolaget 

presenterat, en randomiserad 9-månadersstudie, följd 

av 6 månader öppen studie (se diagram nedan).  

3) FDA vill försäkra sig om att Tesomet inte kan användas 

som bantningsmedel bland patientgrupper utanför de 
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två avsedda områdena (off-label use). ANTINGEN 

måste Saniona visa i långtidsstudie att Tesomet inte har 

biverkningar på hjärt-kärl ELLER övertyga FDA att 

bolaget har ett REMS-program, som bland annat 

begränsar rättigheten att skriva ut Tesomet till 

specialistläkare.  

För att kunna starta en fas 2b-studie under första halvåret 2021 måste 

Saniona inom kort lämna in en ansökan om att godkänna Tesomet som 

Investigational New Drug och då övertyga myndigheten om en fungerande 

Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) för utvecklingen inom HO. 

Annars stundar förseningar med en långtidsstudie av Tesomets säkerhet. 

Inom PWS fortskrider planeringen av en fas 2b-studie utan ovanstående 

FDA-krav.  

Bild på Sanionas föreslagna fas 2b-studie inom HO 

 

Källa: Saniona 

Finansiell diskussion och värdering 

I vår tidigare värdering av bolaget tog vi den offensiva inställningen att 

bolaget hade möjlighet att lämna in ett godkännande till FDA för behandling 

av hypotalamisk fetma (HO) redan på basis av fas 2b-data, vilket också var 

bolagets förhoppning. Den senaste tidens kontakt med FDA har grusat dessa 

förhoppningar och ökar kostnaden för programmet inom HO. Vi noterar att 

redan i tredje kvartalet i år steg kostnaderna för bolagets förberedelser av fas 

2b-programmet mer än vi räknat med och vi ser också att den nya 

amerikanska organisationen av naturliga skäl spär på kostnadsbasen för 

personal.  

Kassan hade vid utgången av tredje kvartalet svällt till 647 miljoner kronor 

som en följd av nyemission på 567 miljoner kronor i augusti. I rapporten för 

tredje kvartalet klargör ledning att kassan förväntas räcka till in i andra 

halvåret 2022, vilket är mer än ett år kortare än vad vi räknade med i den 

tidigare prognosen. Vid denna tidpunkt står bolaget inför att inleda 
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kostnadskrävande fas 3-studier, förutsatt att fas 2b-programmet gett önskat 

svar. I bolaget prognos för kassans storlek ligger inte de potentiella intäkter 

som kan generas från Medix, som äger rättigheterna till tesofensine i 

Sydamerika. Ett beslut om godkännande i Mexico var ursprungligen 

förväntat under sommaren men har dragit ut på tiden. Ledningen förväntar 

sig ett besked om godkännande för tesofensin i Mexico inom kort. Vi 

bedömer att ett positiv besked inte längre ligger i kursen utan bör leda till en 

uppgång med 3-4 kronor per aktie.   

Sanionas aktie har efter den utspädande riktade nyemissionen på 18,5 kronor 

per aktie tidigare i år inte utvecklats på det positiva sätt som vi trodde. 

Bolagets besked i oktober om diskussionerna med FDA har fått marknaden 

att prisa in mer kostnadskrävande fas 2b- och fas 3-program än vi hade lagt 

i våra prognoser. Vi räknar nu med att bolaget vid utgången av 2022 har 130 

miljoner kvar i kassan, inklusive ett bidrag från Medix under 2021-22 om 75 

miljoner kronor. Det utökade finansieringsbehovet under 2022 leder oss till 

att minska vårt Sum-Of-Parts-värde till 49 kronor från tidigare 64 kronor.   

Vår positiva syn på aktien utgår från de möjligheter som Tesomet har att 

behandla två svårbehandlade grupper, där ett positivt utfall i fas 2b kommer 

att ge bolaget  

Summering av värdeberäkning för olika projekt 

 

Källa. Analysguidens prognoser  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mkr

SEK/ 

aktie LOA*

Markn-

andel

Topp-

försäljn, 

USDm AWCC

Medix 216 3 70% 24% 83 10%

Prader Willis 1 695 27 26% 40% 674 12%

Hypotalamisk fetma 836 13 38% 35% 180 12%

Cadent, Scandion 93 1

Boehringer Ingelheim 75 1

Plattform 200 3

Lån -25 0

Totalt 3 091 49

Antal aktier, dec -20 (mln) 63,0

*) Likelihood of Approval
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Antaganden vid nuvärdesberäkning av Tesomet 

 

  

MSEK (om inte annat anges) 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2030p 2031p 2032p

Forskningskostnader, fas 2b -58 -40

Forskningskostnader, fas 3 -50 -80 -40

USA, antal patienter med PWS 8 490 8 659 8 833 9 009 9 752 9 947 10 146

Tesomet marknadsandel 0% 5% 15% 40% 40% 25%

Tesomet, USD/patient 86 709 87 576 88 451 92 043 92 963 93 893

Tesomet, USA-försäljning (MUSD) 39 120 359 370 238

Sju års dataexklusivitet från lansering

EU, patientpopulation 13 394 13 528 13 663 13 800 14 360 14 504 14 649

Tesomet marknadsandel 0% 2% 5% 35% 35% 35%

Tesomet, USD/patient 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Tesomet, EU-försäljning (MUSD) 16 41 302 305 308

Tio års dataexklusivitet från lansering

Försäljning, egen regi (MUSD) 0 55 161 661 674 546

EBIT, MUSD -8 -14 -19 -23 -2 74 525 536 433

EBIT, marginal #DIV/0! -3% 46% 79% 79% 79%

Resultat efter skatt, MSEK -73 -120 -164 -160 -13 512 3 654 3 732 3 015

Faktor för riskjustering 1,00 0,50 0,30 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Nuvärde, MSEK 1695 riskjusterat

per aktie (nuvarande) 26,9

per aktie (utspätt) 26,3

Sannolikhet för lansering 26%

WACC 12%

Skattesats 20%

SEK/USD 8,7

Hypotalamisk fetma (HO), nuvärdesberäkning av Tesomet

2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2030p 2031p 2032p

Forskningskostnader, fas 2b/3 -50 -85 -113

USA, antal patienter med HO 3 350 3 384 3 417 3 452 3 486 3 521 3 664 3 700 3 737

Tesomet marknadsandel 0% 5% 10% 25% 25% 25%

Tesomet, USD/patient 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000

Tesomet, USA-försäljning (MUSD) 0 15 30 78 79 79

Sju års dataexklusivitet från lansering

EU, patientpopulation 5 100 5 151 5 203 5 255 5 307 5 360 5 578 5 634 5 690

Tesomet marknadsandel 0% 5% 10% 30% 30% 30%

Tesomet, USD/patient 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Tesomet, EU-försäljning (MUSD) 0 16 32 100 101 102

Tio års dataexklusivitet från lansering

Försäljning, egen regi (MUSD) 0 31 62 178 180 182

EBIT, MUSD -6 -10 -18 -9 6 38 140 142 127

EBIT, marginal 18% 62% 78% 79% 70%

Resultat efter skatt, MSEK -53 -90 -158 -75 48 333 1215 1233 1107

Faktor för riskjustering 1,00 0,65 0,42 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Riskjusterat nuvärde, MSEK 836

per aktie (nuvarande) 13,3

per aktie (utspätt) 13,0

Sannolikhet för lansering 38%

WACC 12%

Skattesats 20%

SEK/USD 8,7

Total försäljning, MUSD 86 223 839 854 728

Prader-Willi Syndrom, nuvärdesberäkning av Tesomet
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Varken Aktiespararna 

eller rapportens författare kan dock 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 Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 
 


