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UPPDRAGSANALYS 

Slutspelet kan börja 
Saniona inleder första fas 2b-studie  
Saniona håller tidtabellen för sin fas 2b-studie på patienter med 

hypotalamisk fetma. Studien innefattar totalt ca 110 patienter och 

bolaget räknar med att ha topline-resultat färdigt under andra halvan 

2023. Det bör innebära att rekryteringen av patienter pågår under 

hela 2022 och att sista patient i studien inkluderas runt nästa 

årsskifte.  

Bolaget håller också fast vid planen att starta sin andra fas 2b-studie 

före årsskiftet. Denna studie innefattar patienter med en annan typ 

av sällsynt metabol störning, Prader Willis syndrom. Vi räknar med 

att den studien ska innehålla ca 120 patienter. Bolagets plan är att 

presentera topline-resultat under första halvan av 2023.  

Kostnad per patient ca 2 miljoner kronor 
Denna typ av studier på sällsynta och sköra patientgrupper är förenad 

med stora investeringar räknat per patient. Kostnaden per patient 

uppskattas av bolaget till mellan 1,8 och 2,2 miljoner svenska kronor, 

tydligt över de 1,3 miljoner kronor som vi hade räknat med, men ändå 

i linje med kostnader för andra studier på särsjukdomar.  

Hela fas 2b-programmet bör alltså kosta uppemot 55 miljoner USD, 

jämfört med vårt tidigare antagande om 35 miljoner USD. Denna 

investeringen ska sättas i relationen till den mångmiljard-marknad 

som öppnar sig om produkten vinner godkännande.  

Kassan räcker till andra halvan av nästa år  
Sanionas kassa uppgår i dagsläget till ca 48 miljoner USD, eller 426 

miljoner kronor. Ledningen räknar med att kassan räcker till andra 

halvan av nästa år och vi antar att olika finanseringsaktiviteter kan bli 

aktuella redan under första halvåret 2022.  

Lägre riktkurs efter underskattade kostnader 
Vi anser att det är en bedrift av ledningen att ha genomdrivit sina 

planer och tagit sig fram till start av fas 2b-program. Det potentiellt 

stora finanseringsbehovet fram till en lansering gör dock aktien svår 

att värdera på fundamentala grunder, vilket bör vara en faktor bakom 

den svaga kursutvecklingen.  

Historiskt sett har Saniona i första hand finansierat sin verksamhet 

med nyemissioner. Vi noterar att bolaget på sista tiden har ökat 

aktiviteten inom affärsutveckling och det verkar rimligt att flera källor 

till finansiering av Tesomet-programmet just nu utvärderas. Vi 

justerar vårt grundscenario för Saniona i först hand på grund av högre 

kostnader för den kliniska utvecklingen av Tesomet. Motiverat värde 

sänks till 37 kronor (46).   
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, Mkr

2019 2020 2021p 2022p
Omsättning 3 8 10 30

EBIT -84 -159 -389 -452

Nettoresultat -76 -73 -394 -477
Vinst per aktie -3,0 kr -1,2 kr -6,2 kr -7,5 kr

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

Likvida medel 40 574 319 242
Nyemission 83 612 33 400
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Investeringstes 

Två sällsynta sjukdomar väntar på läkemedel 
Saniona driver ett kliniskt utvecklingsprogram med Tesomet inom 

två sällsynta tillstånd av metabola störningar med övervikt: 

hypotalamisk fetma (HO, hypothalamic obesity) och Prader Willis 

syndrom (PWS). Båda dessa sjukdomar har sitt ursprung i en störd 

funktion hos hjärnans hypotalamus-körtel, men orsakerna till 

störningen skiljer sig åt. Hypotalamisk fetma är föranledd av skador 

uppkomma i samband med kirurgiska ingrepp, medan Prader-Willis 

syndrom är en medfödd genetisk defekt som uppstår vid bortfall av 

en gen på fädernet.  

Läkemedelsstudier på patienter med hypotalamisk fetma är sällsynta. 

Beskedet i veckan att Tesomet har fått klartecken i USA att inleda fas 

2b-prövning måste ses som en prestation. Fler geografiska områden 

förväntas bli inkluderade i studien längre fram. Nu återstår besked 

om att klartecken också ges till en fas 2b-studie på den andra 

gruppen, Prader Willis syndrom. Det enda godkända läkemedel för 

PWS-patienter i dagsläget är tillväxthormoner medan en rad andra 

läkemedelskandidater misslyckats att visa tillräckliga effekter. 

Investeringar för att nå miljardmarknad 
I vårt tidigare antagande räknade vi med att bolagets investering i ett 

fas 2b-program för Tesomet skulle kosta 35 miljoner USD. Vi höjer 

vårt antagande till 55 miljoner USD, något mer än bolagets kassa som 

vid senaste kvartalsskiftet uppgick till 48 miljoner USD. Vi förutsätter 

tills vidare att ett fas 3 program ska genomföras efter en lyckad fas 2b, 

även om omfattningen av denna slutprövning kan diskuteras. Lyckas 

dessa investeringar står bolaget, genom att bygga upp en egen 

marknadsorganisation, inför en lansering på en marknad värd flera 

miljarder dollar.  

Ledningen räknar med att presentera resultat från studierna vid olika 

tidpunkter under 2023, PWS-studien under första halvåret och HO-

studien under andra halvåret. Fram till dess blir de uppdateringar 

som ledningen kan lämna om rekryteringstakten i de båda studierna 

viktiga hållpunkter.  

Lågt värderad biotech ger uppsida 
Sanionas värde på har glidit ned till 640 miljoner kronor, en nivå som 

står i kontrast till de kommersiella möjligheter som bolaget har. 

Aktiemarknadens fokus verkar inställt på finansieringsbehov och 

risker i de kliniska programmen. Tillsammans med intäkter från 

affärsutveckling tror vi att en nyemission kan lösa kapitalbehovet. 

Högre kostnadsantaganden leder oss att sänka motiverat värde till 37 

kronor (46).   
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Start för första fas 2b-studie 
Sanionas besked att studien på patienter med hypotalamisk fetma 

(HO, hypothalamic obesity) har fått klartecken i USA att starta är inte 

direkt överraskande men måste ändå ses som prestation. Studien ska 

inkludera ca 110 patienter uppdelade på fyra grupper, varav tre med 

olika doser av Tesomet. Vi sätter försiktigtvis 55 procents chans för 

studien att nå ett tillräckligt starkt resultat för att programmet ska gå 

vidare till fas 3.  

Studien ska inkludera patienter ner till 16 års ålder, två år under den 

nedre gränsen för patienterna i fas 2a-studien. Om denna 

åldersbegränsning består vid ett godkännande skulle en viss del av 

marknaden falla bort, men vi räknar ändå med att mer än hälften av 

alla HO-patienter finns ovanför denna åldersgräns. Bolaget 

uppskattar att det totala antalet patienter med HO uppgår till 10 000-

25 000 i USA och 16 000-40 000 i Europa.  

Fas 2b-studien har fått godkännande att starta i USA och processen 

pågår för att inkludera ytterligare ett antal länder runtom i världen, 

däribland Nya Zeeland, Australien och europeiska länder, som 

Storbritannien, Sverige, Italien och Spanien.  

Investeringar för att nå miljardmarknad 
Vi noterar att bolaget i sin rapport för andra kvartalet angav 

kostnader per patient till 1,8-2,2 miljoner svenska kronor, översatt 

till 200 000-250 000 USD/patient. Den totala kostnaden för fas 2b-

programmet, förutsatt att också PWS-studien får klartecken att 

starta, kan därför landa på cirka 55 miljoner USD. Om ett fas 3-

program efterfrågas efter fas 2b-studien kan investeringen i Tesomets 

kliniska program uppgå till 110-130 miljoner USD, vilket ska ställas i 

proportion till den miljardmarknad som Tesomet har möjlighet att nå 

efter ett godkännande.  

Rekryteringen till globala läkemedelsstudier på patienter med 

särsjukdomar är mer kostsam än för vanligt förekommande 

sjukdomar. För att lyckas rekrytera dessa sällsynta patienterna måste 

ofta ett stort antal kliniska center inkluderas i ett flertal länder, vilket 

bidar till den höga kostnaden per patient.  

Första resultat möjligt under andra halva av 2023 
Vi räknar med att det tar tolv månader att rekrytera alla 110 patienter 

i HO-studien. Patienterna ska randomiseras i fyra olika grupper och 

sedan stå på behandling under 36 veckor. Ett första topline-resultat 

alltså förväntas under mitten av andra halvåret 2023.  

Det primära effektmåttet i studien kommer att vara den procentuella 

förändringen av kroppsvikt från baseline till vecka 36. Sekundära 

effektmått är bland annat andelen deltagare som uppfyller 

fördefinierade gränsvärden för viktnedgång i vecka 36, förändring i 

kroppsvikt från baseline till vecka 36, midjeomfång, och 

kroppsmasseindex (BMI). 
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GLP-1 analog visar svag effekt 
Vi noterar att Saniona står relativt ensamt i sina ansträngningar att 

hitta behandling mot hypotalamisk fetma. Ett av de potentiella hoten 

kommer från analoger till glucagon-like peptide 1, en etablerad 

diabetesbehandling som i olika grad visat viktminskning. Tidigare i år 

publicerades data från den så kallade ECHO-studien, som undersökte 

effekten av att behandla barn och ungdomar (10-24 år) med 

hypotalamisk vävnadsskada. Substansen som ingick i studien var en 

GLP-1 receptor agonist, exenatide (Bydureon), som säljs för 

diabetesbehandling av AstraZeneca.  

Studien innehöll 42 patienter och utfallet lyckades inte visa en 

statistiskt säkerställd fördel med GLP-1 behandlingen. Hälften av 

patienterna i Bydureon-gruppen redovisade minskat BMI, vilket var 

det primära effektmåttet, medan alla patienter i placebogruppen 

redovisade ökat BMI vid studiens slutpunkt efter 36 veckor. Studien 

var inte sponsrad av AstraZeneca utan av ett ledande barnsjukhus i 

Seattle.  

Detta utfall ser vi som ett tecken på hur svårbehandlad population det 

rör sig om. Behandling med GLP‐1 analoger beskrivs ändå av vissa 

forskarna som ett möjligt tillvägagångssätt för HO-patienter, 

eftersom verkningsmekanismen i hypotalamus inte är helt beroende 

av en oskadad hypotalamus. Vi bör också lägga till att andra GLP-1 

analoger är mer potenta än Bydureon, t ex Novo Nordisks Wegovy, 

som i en större fas 3 studie ledde till att deltagare med generell fetma 

i genomsnitt tappade 14,9% av kroppsvikt (en förlust på cirka 15 kilo) 

under den 68-veckors långa studien. De som fick placebo förlorade 

endast 2,4% av sin kroppsvikt. 

Barnläkare pekar på svårigheter 
I Sanionas pressmeddelande uttalar sig Ashley Shoemaker, 

biträdande professor i pediatrik, pediatrisk endokrinologi vid 

Vanderbilt University Medical Center, om att patienter med skador 

på hypotalamus inte svarar väl på generella läkemedel mot fetma. 

Detta är ett viktigt klargörande vid analysen av Tesomets framtida 

försäljningspotential, särskilt mot bakgrund av att Dr Shoemaker var 

en av medförfattarna till ECHO-studien,  

Ytterligare en nackdel med många GLP-1 analoger är att de ges med 

injektion, vilket vi bedömer är en nackdel för de patientgrupper som 

Saniona vill behandla. Vår förståelse är att Novo Nordisk till vidare 

inte avser att starta studie med Wegovy inom HO eller PWS.  

Svårare effektmått i PWS-studie 
HO utgör en något mindre grupp av patienter än PWS, men vår 

bedömning är att genomförandet av den kliniska studien kan vara 

enklare för denna patientgrupp än för PWS. Primärt effektmått för 

HO-patienterna är viktminskning medan PWS-patienterna kommer 

klassas efter en skala av upplevda hungerkänslor (hyperfagi). Vi sätter 

försiktigtvis 27 procents sannolikhet att HO-programmet ska nå ett 
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marknadsgodkännande jämfört med 22 procent för PWS-

programmet. FDA har klassat Tesomet som särläkemedel vilket ger 

bolaget exklusivitet i 7-8 år efter lansering på den amerikanska 

marknaden. Klassningen ger även bolaget skattemässiga fördelar.  

Vi räknar alltså med att båda studierna kommer behöva 12 månader 

på sig för att rekrytera vardera 110-120 patienter. En utdragen 

rekryteringsperiod är vanlig vid prövningar på små 

patientpopulationer med mindre än en patient per 30-50 000 

invånare. Studierna har en rad olika kriterier för vilka patienter som 

får inkluderas, vilket påverkar rekryteringstakten. Dessutom 

komplicerar COVID-pandemin tillgången av deltagare inom dessa 

sköra patientgrupper. 

Uppskattning av potentiella Tesomet-patienter 

 

Källa: Saniona 

Ovan visar vi den uppskattning av antal patienter inom HO och PWS 

som Saniona tidigare i år uppdaterade, totalt 54 000 patienter. 

Tabellen motsvarar en undre gränsen för det spann som Saniona 

angivit för antalet patienter inom de båda sjukdomarna. Den övre 

gränsen i spannet ligger på 140 000 patienter, varav uppemot 65 000 

inom HO.  

Liten konkurrens inom forskning på HO  
Utöver den avslutade Bydureon-studien noterar vi att det finns en 

pågående registrerad studie som rekryterar patienter med 

hypotalamisk fetna. Rhythm Pharmaceuticals driver en fas 2-studie 

på 15 patienter i åldrarna 6-28 år med sitt preparat IMCIVREE 

(setmelanotide), som är godkänt för behandling av andra sällsynta 

viktstörningar. Studien mäter viktminskning efter fyra månader och 

förväntas rapportera första resultat i mars nästa år.  

Setmelanotide har visat upp viktminskningar på över 10 procent på 

patienter med de mycket sällsynta genetiska störningarna POMC, 

PCKS1 och LEPR. Vi hittar ingen upplysning om bolagets avsikter 

inom just hypotalamisk fetma.  
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Skiss över Tesomets verkningsmekanism 

Källa: Saniona 

Inom PWS har ett antal fas 3-studier misslyckats historiskt och den 

pågående kliniska aktivitet försätter vara är större än inom HO. Ca 10 

Orphan Drug Designations har delats ut av FDA inom denna 

indikation medan Tesomet är ensamt om att också ha ODD-klassning 

inom HO. Vi uppfattar att både Soleno Therapeutics och Harmony 

Bioscience driver projekt som kan vara konkurrenter till Tesomet. 

Första fas 3-data från Solenos forskningspreparat diazoxide choline 

såg inte tillräckligt starka ut för ett godkännande men bolaget 

fortsätter att diskutera med FDA.  

Bland projekten inom området märks Pfizers prövningar med 

tillväxthormon på PWS-patienter. Ytterligare ett bolag aktivt inom 

Prader Willis är Levo Therapeutics vars nässpray-preparat LV-101 

(carbetocin, ett oxytocin-liknande preparat) röstades ned den 5 

november av en amerikansk expertpanel som fungerar som rådgivare 

åt FDA. LV-101 lyckades inte att visa signifikant positiva resultat i sin 

fas 3-studie, men Levo argumenterade för att produkten har visat 

intressant resultat i mindre grupper. Panelen röstade 12 mot 1 för att 

inte godkänna preparatet.   
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Diskussion om scenario och risker 
Det är en utmaning att värdera ett bolag som förväntas ha negativt 

kassaflöde under en period i framtiden, oavsett hur lovande 

läkemedelskandidaterna är. Sanionas kassa räcker till andra halvåret 

2022, men HO- och PWS-studierna kommer att pågå även under 

2023. Därtill kommer den kliniska utvecklingen av SAN-711 och ett 

par andra tidiga projekt som Saniona driver. Vi har i vårt scenario av 

antalet aktier i bolaget lagt in en nyemission på 400 miljoner kronor 

under 2022 för att finansiera verksamheten under 2022-24. Vi har 

tills vidare inte lagt in några intäkter från bolagets affärsutveckling, 

t ex i form av försäljningar av antingen tillgångar eller rättigheter, 

men ser detta som en kompletterande möjlighet.  

I vårt scenario ökar antalet aktier till 97 miljoner under nästa år. Vi 

vill i detta sammanhang understryka att en utspädning egentligen 

saknar betydelse om det visar sig att bolaget lyckats med sina 

föresatser i fas 2b, där vi försiktigtvis har satt 55 procents sannolikhet 

för positivt utfall i HO-studien och 45 procent för PWS-studien.  

Fler finansieringskällor än nyemission 
I en beräkning av bolagets framtida kassa ska också läggas till den 

möjligheter som finns i form av affärsutveckling för bolagets breda 

projektportfölj. Marknadsrättigheterna för Tesomet i flera 

marknader utanför USA kan bli föremål för försäljning, även om en 

sådan affär kan behöva invänta fas 2b-resultat. Vi kan också 

spekulera i att bolaget knoppar av eller säljer projekt i sin tidiga 

forskningsportfölj. Ett avtal om SAN-711 efter avslutad fas 1 är en 

möjlighet. Ett godkännande för Medix i Mexico har försenats men kan 

ännu inte räknas bort.  

Summering av värdeberäkning för Sanionas projekt 

Källa. Analysguidens prognoser  

Trots en utspädande kapitalanskaffning är bolagets motiverade värde 

i vårt grundscenario 37 kronor per aktie, en sänkning med 9 kronor 

sedan förra rapporten. Bland de risker som vi skulle skjuta fram för 

att förklara dagens värdering av Saniona är att rekryteringen av de 

Projekt- 
värde, 

Mkr
SEK/ 
aktie LOA*

Markn-
andel

Topp-
försäljn
, USDm WACC

Medix 94 1 40% 22% 76 10%
Prader Willis 1 454 15 23% 40% 674 12%
Hypotalamisk fetma 1 460 15 27% 25% 445 12%
SAN711 150 2
Novartis / BI 200 2
Plattform 100 1
SAN903 100 1
Totalt 3 558 37
Antal aktier (mln), 2024 97,0
*) Likelihood of Approval
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sällsynta HO- och PWS-patienter tar längre tid än förväntade 12 

månader. Ytterligare en risk är att någon av de mer potenta GLP-1 

analogerna, t ex Wegovy, kommer med starka data på någon av 

patientpopulationerna. Det tror vi inte är särskilt sannolikt, men det 

är möjligt att Wegovy kan komma att användas ’off-label’ inom andra 

områden än den godkända för generell fetma.  

Toppförsäljning på 1,1 mdr USD 
Vi prognosticerar en toppförsäljning för Tesomet på 1,1 miljarder 

dollar år 2031. Det är en försiktig försäljningsprognos till en 

patientpopulation inom PWS och HO som uppgår till minst 54 000 

patienter i USA och Europa. Om vi sätter ett snittpris för USA och 

Europa på 100 000 dollar per behandlad patient och år uppgår 

underliggande marknad till 5,4 miljarder dollar.  
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Antaganden vid nuvärdesberäkning av Tesomet 

 

 

MSEK (om inte annat anges) 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2030p 2031p 2032p 2033p
Forskningskostnader, fas 2b -30 -133 -80 0
Forskningskostnader, fas 3 -30 -100 -113

USA, antal patienter med PWS 8 490 8 659 8 833 9 009 9 752 9 947 10 146 10 349
Tesomet marknadsandel 0% 5% 10% 40% 40% 25% 25%
Tesomet, USD/patient 86 709 87 576 88 451 92 043 92 963 93 893 94 832

Tesomet, USA-försäljning (MUSD) 39 80 359 370 238 245
Sju års dataexklusivitet från lansering

EU, patientpopulation 13 394 13 528 13 663 13 800 14 360 14 504 14 649 14 795
Tesomet marknadsandel 0% 0% 5% 35% 35% 35% 35%
Tesomet, USD/patient 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Tesomet, EU-försäljning (MUSD) 0 41 302 305 308 311
Tio års dataexklusivitet från lansering

Försäljning, egen regi (MUSD) 0 39 121 661 674 546 556
EBIT, MUSD -5 -16 -15 -18 -19 54 525 536 433 441

EBIT, marginal #DIV/0! -50% 44% 79% 79% 79% 79%
Resultat efter skatt, MSEK -45 -143 -130 -128 -137 378 3 697 3 775 3 050 3 108

Faktor för riskjustering 1,00 0,45 0,27 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Riskjusterat nuvärde, MSEK 1 454
per aktie (nuvarande) 23

per aktie (utspätt) 18
Sannolikhet för lansering 23%
WACC 12%
Skattesats 20%
SEK/USD 8,8

2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2030p 2031p 2032p 2033p
Forskningskostnader, fas 2b -30 -93 -80
Forskningskostnader, fas 3 -153 -100

USA, antal patienter med HO 10 050 10 151 10 252 10 355 10 355 10 458 10 883 10 992 11 101
Tesomet marknadsandel 0% 0% 8% 25% 25% 25%
Tesomet, USD/patient 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000

Tesomet, USA-försäljning (MUSD) 0 0 105 340 343 347
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 5 747
Tesomet marknadsandel 0% 0% 10% 30% 30% 30% 30%
Tesomet, USD/patient 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Tesomet, EU-försäljning (MUSD) 0 0 32 100 101 102 103
Tio års dataexklusivitet från lansering

Försäljning, egen regi (MUSD) 137 440 445 449 454
EBIT, MUSD -4 -11 -11 -21 -15 91 350 354 315 318

EBIT, marginal #DIV/0! 66% 79% 79% 70% 70%
Resultat efter skatt, MSEK -33 -98 -95 -188 -135 797 3076 3112 2768 2796

Faktor för riskjustering 1,00 0,55 0,30 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Riskjusterat nuvärde, MSEK 1 460
per aktie (nuvarande) 23

per aktie (utspätt) 18
Sannolikhet för lansering 27%
WACC 12%
Skattesats 20%
SEK/USD 8,8

Total försäljning, PWS+HO 39 258 1101 1119 995 1010

NPV-beräkning av Tesomet, Hypotalamisk fetma (HO)
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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 
 


