
 

 

  

 



 

 lokal pro-

statacancer drabbar 

cirka 30 procent av de 

som en gång diag-

nosticerats. De vanlig-

aste behandlingsformerna är ofta 

hormonbaserade med mindre till-

talande biverkningar som trötthet, 

depression och impotens.   

SpectraCure utvecklar och 

marknadsför verktyget, IDOSE®, 

med tillhörande 18 laserfibrer för 

behandling av återfall med me-

toden Photodynamic therapy 

(PDT). Metoden innebär att en 

patient behandlas med ett speciellt 

läkemedel som aktiveras av ljus. 

Med hjälp av denna metod kan 

många biverkningar associerade 

med traditionella behandlings-

metoder undvikas.  

 

 18 laserfibrer 

optimerar förutsättningarna för det 

fotoreaktiva läkemedlet att verka 

effektivt. Det unika är att laserfib-

rerna styrs individuellt med hjälp 

av en egenutvecklad programvara. 

Det möjliggör för att dosering kan 

individanpassas i realtid efter varje 

enskild tumörs struktur. Detta har 

i studier påvisats vara fördelaktigt.  

Den första patienten i pågående 

fas I-studie behandlades i slutet av 

april 2017. Studien uppskattas 

omfatta mellan 12 och 36 

patienter med syftet att identifiera 

rätt doseringsnivå. Givet att målen 

uppnås skall därefter en fas II och 

en fas III-studie genomföras. För 

den sistnämnda avser bolaget att 

ingå samarbete, vilket rimligtvis för 

det med sig delade kostnader, men 

också delade intäkter.  

 

 generika på ett 

välbeprövat läkemedel, vilket re-

ducerar risken. Bolaget hoppas 

kunna erhålla särläkemedelsstatus 

vilket skulle innebära en kortare 

väg till marknaden. Genom att 

nischa sig mot ett mindre segment 

på marknaden är konkurrensen 

också lägre och en eventuell 

etablering kan därmed gå fortare. 

Lansering kan bli möjlig först 

2020. Vägen till marknaden är 

därmed lång med flera potentiella 

hinder. Väl där kan konkurrensen 

trots allt bli hård. För en etablering 

kan ytterligare kliniska data på 

effekt komma att krävas. 

Å 

 
  

 



 

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 investerings-åtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive 

undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

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 

framtidsutsikter 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. 



 

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen globalt bland män 

(efter lungcancer). Chans för överlevnad är mycket god men mellan 20 

och 30 procent drabbas av återfall. I brist på bättre alternativ påbörjas då 

ofta en hormonbaserad behandling i syfte att bromsa cancerns tillväxt. 

Traditionell behandling är alltså inte kurativ och ger samtidigt upphov till 

ett antal potentiella mindre tilltalande biverkningar som exempelvis 

trötthet, impotens och depression. Efterfrågan är således stor på metoder 

som botar och har en lindrigare riskprofil.  

 

För att möta efterfrågan har SpectraCure utvecklat ett medicinskt verktyg 

baserat på metoden PDT och som tillsammans med generika på 

verteporfin har potential att bota cancern, utan ovannämnda 

biverkningar. Verteporfin är godkänt av FDA och har använts på över tre 

miljoner patienter för att behandla åldersrelaterad makuladegeneration. 

 

En säkerhetsstudie som inkluderade fyra patienter har sedan tidigare 

genomförts. I april 2017 behandlades den första patienten i pågående 

kliniska fas I-studie vid i Toronto, Kanada. Framöver kommer även 

patienter att behandlas i Philadelphia, USA. Syftet med fas I-studien är att 

åter påvisa säkerhet och att fastställa optimal doseringsnivå. 

 

Bolaget bedömer att befintlig kassan bör räcka till dess att pågående 

studie avslutats. Det kan, om allt går vägen, inträffa redan mot slutet av 

året. Positiva resultat från studierna är i vår bedömning den trigger som 

ligger närmast i tiden som kan skapa värdeökning i aktien. Samtidigt skall 

noteras att den administrativa processen, inkluderat godkännande från 

den etiska nämnden för att påbörja behandlingar vid sjukhuset i 

Philadephia ännu inte finns på plats.  

 

Antaget att de utsatta målen för fas I-studien uppnås krävs ytterligare två 

kliniska studier med syftet att påvisa effekt, en fas II-studie och en större 

fas III-studie. Utestående teckningsoptioner (TO2) avser finansiera den 

kommande fas II-studien. För att (del)finansiera den större tredje studien, 

som rimligtvis kommer att vara en internationell multicenterstudie och 

inkludera upp mot 100 patienter, avser bolaget att ingå samarbete med en 

finansiellt stark partner. Vid signering av ett sådant samarbetsavtal kan 

bolaget få en engångs-utbetalning, liksom villkorade milstolpebetalningar 

och royaltyintäkter. Går allt enligt plan kan en lansering av 

läkemedelsmetoden och systemet bli aktuellt under år 2020. 

 

Efterfrågan på patienter med prostatacancer för studier är stor, vilket kan 

orsaka fördröjningar. Dessutom kräver en konservativ marknad kliniska 

data som påvisar metodens effektivitet. Att samla denna data tar tid och 

betydande intäkter kommer sannolikt att dröja även efter en lansering. 

Vidare sker en del utveckling inom behandling av solida tumörer, vilket 

innebär att den kommersiella framgången kan bli begränsad. Trots detta 

bedömer vi att det finns en plats på marknaden för SpectraCure.  

 

Utifrån ett riskjusterat bull-scenario beräknar vi ett motiverat pris per 

aktie till 1,15 kronor efter sannolikhetsjusterade utspädning från 

utestående teckningsoptioner. Senast betalda kurs är 1,04 kronor per aktie 

och vi rekommenderar således Behåll. 

 



 

Ålder är den största riskfaktorn för prostatacancer som främst drabbar 

män över 70 år. Samtidigt smyger sjukdomen sig ned i åldrarna och att 

drabbas runt 55-årsåldern blir mer vanligt. Sannolikt är det faktorer som 

ökad övervikt som ligger bakom utvecklingen. Dock är den 

bakomliggande orsaken till varför sjukdomen uppstår ännu okänd men de 

manliga könshormonen är en bidragande faktor. 

 

Prostatacancer har olika stadier av allvarlighetsgrad. I sin lindrigaste form 

växer cancertumören lokalt i prostata, vilket kallas lokaliserad 

prostatacancer. Näst steg i allvarlighetsgrad är när tumören har börjat 

växa utanpå prostata, så kallad lokalt avancerad prostatacancer. I den 

allvarliga formen, spridd prostatacancer, har metastaser (dottertumörer) 

spridits till andra organ eller vävnader.  

 

Det finns en rad behandlingsmetoder för prostatacancer. Vilken metod 

som är bäst lämpad varierar från fall till fall och beror bland annat på 

patientens övriga hälsotillstånd. Vid lokaliserad eller lokal prostatacancer 

är strålning och kirurgi de två vanligaste behandlingsformerna. Vid kirurgi 

opereras prostatan med omkringliggande vävnad bort.  

 

Strålbehandling utförs i dag på två olika sätt. Dels genom extern strålning 

som innebär att patienten måste närvara vid strålningssessioner under en 

period om upp till åtta veckor. En form av strålbehandling är brakyterapi 

vilket innebär att små korn av radioaktiva ämnen injiceras i prostatan. 

Kornen ger från sig radioaktiv strålning under cirka tre månader vilket 

resulterar i att cancercellerna dör. Brakyterapi med en hög fokuserad dos 

har också blivit mer vanligt förekommande och då tas kornen ut efter 

några minuter. 

 

En vanlig behandlingsform för lokalt avancerad prostatacancer är 

hormonbaserad behandlingar (till exempel radikal eller kemisk kastrering) 

som avser att rubba produktionen av testosteron som prostatatumörer, 

liksom dess dottertumörer, behöver för att växa. Med tiden kan dock 

cancercellerna bli mindre mottagliga för hormonella behandlingar. Vid 

spridd prostatacancer används ofta cytostatika och strålning för att 

bromsa sjukdomsförloppen.  

 

Enligt amerikanska Prostate Cancer Foundation drabbas cirka 20 till 30 

procent av alla som diagnostiserats med prostatacancer av återfall, alltså 

att cancern inte försvann i samband med den initiala behandlingen. 

Återfall identifieras bland annat genom uppföljning av patientens PSA-

nivåer (prostataspecifikt antigen). Stigande PSA-nivåer innebär att 

produktion av ett protein som produceras i prostatan stiger, vilket också 

kan innebära återfall.  

 

Även vid återfall är behandlingen individuell och varierar mellan länder. 

Globalt kan dock hormonbehandling ändå ses som någon form av 

standard. Hormonbehandling är som tidigare nämns inte kurativ utan är 

snarare ett verktyg för att bromsa tillväxten. Behandlingsformen för med 

sig ett antal biverkningar som försämrar patientens livskvalité. Före-

kommande biverkningar är svettningar, trötthet, impotens och depression. 



 

SpectraCure har utvecklat ett (interstitiellt) PDT-system för behandling av 

invärtes solida tumörer, inkluderat prostatacancer. PDT står för 

Photodynamic Therapy och är en väl beprövad metod och används bland 

annat för att behandla hudcancer och en viss form av matstrupscancer.  

Att behandla invärtes cancertumörer är dock en ny och obeprövad 

behandlingsform med stor potential inom flertalet områden. 

 

Behandlingsmetoden PDT bygger på att ljus från en ljuskälla aktiverar ett 

fotoreaktivt läkemedel. Ett fotoreaktivt läkemedel är en typ av läkemedel 

som innehåller ett kemiskt ämne, en fotosensibiliserare. När 

fotosensibiliseraren kommer i kontakt med ljus av en specifik våglängd 

skapas syreradikaler som orsakar tumörens död. 

 

Behandlingsformen är minimalt invasiv vilket innebär att det är en enkel 

och förhållandevis kort procedur med kort återhämtningsperiod. 

Patienten kan ofta lämna sjukhuset dagen efter behandling.  

 

Behandlingen består av två separata steg och börjar med att det 

fotoreaktiva läkemedlet injiceras i patienten, sprids i blodbanan och tas 

upp av patientens celler. I det andra steget, efter cirka 60 minuter, 

aktiveras det fotoreaktiva läkemedlet med hjälp av ljus tillfört från ett 

PDT-system. Det är alltså det fotoreaktiva läkemedlet som avser att 

behandla medan PDT-systemets funktion är att aktivera läkemedlet. 

 

För att läkemedlet skall nå sin fulla effekt är det viktigt att PDT-systemet 

kan nå hela tumören med en jämnt fördelat ljus med rätt styrka/dos. 

 

SpectraCures PDT-system, P18, avser att behandla invärtes tumörer, alltså 

inte ytliga tumörer som metoden främst används för i dag. Till en början 

har bolaget valt att fokusera på återkommande lokal prostatacancer. 

 

SpectraCures PDT-system har 18 separata laserfibrer som förs in i 

tumören via nålar. Det röda icke-värmande laserljuset från varje enskild 

fiber kontrolleras av en egenutvecklad och väl patenterad programvara 

under namnet IDOSE® (Idose). 

 

 



 

Idose är alltså själva hjärnan i systemet som styr dosering under 

behandling. Det är också i Idose som särskiljer SpectraCures erbjudande 

från befintlig teknik, liksom liknande teknik under utveckling.  

 

Vid behandling penetreras tumören med nålar som öppnar för 

laserfibrerna som leder lasern in i tumören. Utifrån ultraljudsbilder 

beräknar Idose hur laserfibrerna skall placeras i tumören med avsikten att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för systemet att aktivera läkemedlet i 

hela tumören. 

 

Ljus i en för hög dos kan orsaka skador på omkringliggande frisk vävnad. 

Underdosering kan medföra att behandlingen blir ofullständig.  

Idose är därför utvecklad för att i realtid övervaka behandlingen. Vid 

behov justeras dosen laserljus för var och en av de 18 laserfibrerna efter 

patientens position, tumörens form och struktur samt efter andra 

avgörande faktorer, så som syremängd.  

 

Denna funktion (liksom behandlingsplaneringen) är unik för SpectraCure 

och ökar rimligtvis behandlingens säkerhet då risk för att frisk vävnad 

skadas reduceras. 

 

Prekliniska studier har genomförts i djurmodell, vilka påvisar systemets 

effekt och förmåga att ge en koncentrerad effekt med tydlig koppling till 

vävnadsdöd. Utöver studier i djurmodell har en klinisk studie genomförts 

som inkluderade på fyra patienter i Stockholm och Malmö. Studien 

påvisade systemets säkerhet och lade grunden för befintlig CE-märkning 

och godkännande för att påbörja kliniska studier i USA.  

 

Verteporfin (Visudyne) är den fotoreaktiva substans som SpectraCures 

PDT-system kommer att kombineras med i kommande studier. I dag 

används detta läkemedel för bland annat behandling av åldersrelaterad 

makuladegeneration (AMD) eller patologisk myopi, två ögonsjukdomar. 

Patentet för verteporfin har löpt ut vilket innebär att generika (kopior) 

kan användas. Det möjliggör för en billigare behandling. 

 

Verteporfin är godkänt i de flesta länder och är en välkänd samt potent 

fotosensibiliserare. Substansen har använts för att behandla över tre 

miljoner fall av AMD. Det innebär också att substansens säkerhetsprofil är 

välkänd. Bland de mer vanligt förekommande biverkningar är 

ljuskänslighet. Dock försvinner substansen ur kroppen förhållandevis 

snabbt, vilket gör att biverkningarna också förvinner snabbt.  

 

Verteporfin injiceras i patienten en timme innan laserdosen ges, som då är 

under narkos. Efter att behandlingen är avslutad stannar så patienten över 

natten och kan gå hem dagen därpå när läkemedlet har lämnat kroppen 

med instruktioner om att undvika solljus de kommande dagarna. 

Bolaget har patenterat sitt system rörande instrumentteknik, Idoses 



 

dosimetrimetoder och förbrukningsartiklar med tillbehör i USA, Europa 

och vissa delar av Asien. Bolaget patent för instrumenttekniken löper till 

2022. Patent för dosimetrimetoden liksom förbrukningsartiklar löper till 

2027 och 2028 respektive 2026. Fler patentansökningar har lämnats in i 

avvaktan på svar.  

 

I juni meddelade bolaget om att patentansökan godkänts i Kanada. Detta 

patent löper till 2028. 

 

Innan en potentiell lansering måste SpectraCures system genomgå tre 

kliniska studier. I studierna kommer systemet kombineras med tidigare 

nämnda verteporfin.  

 

Som tidigare nämnts har den kliniska fas I-studien påbörjats. Den första 

patienten behandlades den 24 april 2017 vid Princess Margaret Cancer 

Centre i Toronto, Kanada. Detta var en viktig milstolpe för bolaget.  

 

Fas I-studien är en doseringsstudie. Dosen kommer successivt att ökas till 

dess att optimal nivå har identifierats. Rent praktiskt innebär det att 

laserljusets dos börjar på en låg nivå för att sedan successivt öka till den 

punkt då läkemedlets verkan på cancertumören är maximerad. Bolagets 

bedömning är att mellan 12 och 36 patienter kommer behandlas innan 

den optimala doseringsnivån identifierats.  

 

Patienter kommer även att behandlas vid University of Pennsylvania 

Hospital i Philadelphia, USA. Vissa pusselbitar som godkännande av den 

etiska nämnden saknas dock och behandlingar har således inte påbörjats. 

Det är viktigt att studien kommer igång även vid denna klinik för att 

tidsramen skall hållas. Trots vissa fördröjningar i Philadelphia kvarstår 

bolagets förhoppningar om att studien kan avslutas innan årsskiftet.  

 

Per 31 mars 2017 hade bolaget 11,1 miljoner kronor i likvida medel. 

Bedömningen är att dessa skall vara tillräckliga för att finansiera 

verksamhet liksom fas I-studien till dess att den är avslutad (prognos 

årsskiftet).  

 

Den andra studien, fas II-studien kommer att omfatta omkring 15 

patienter. Denna studie avser att utvärdera den kliniska effekten vid den 

dosering som fastställts av fas I-studien.  

 

Den tredje och sista studien, fas III-studien, som krävs innan en lansering 

syftar till att påvisa effekt på en större mängd patienter (upp mot 100 

patienter).  

 

 

Antaget positiva resultat från fas I-studien avser bolaget att finansiera den 



 

kommande fas II-studien med pengar från utestående teckningsoptioner. 

Lösenperioden börjar den 31 januari 2018 och slutar den 28 februari. 

Lösenpriset är fastställt till en krona. Teckningsoptionerna handlas sedan 

januari 2017 på Aktietorget. 

 

Efter det att fas II-studien är avslutad är avsikten att ingå ett samarbets-

/licensieringsavtal. Det innebär att den potentiella samarbetspartnern 

rimligtvis kommer att (del)finansiera fas III-studien. Om bolaget inte 

hittar en lämplig samarbetspartner kommer bolaget sannolikt genomföra 

en nyemission för att finansiera studien. 

 

Bolaget har för avsikt få sitt PDT-system särläkemedelsklassat. Denna 

status skulle ge bolaget en snabbare väg till marknaden i form av 

underlättade regulatoriska krav på kommande kliniska studier och även 

rörande storleken på studiepopulationen. De underlättade kraven 

reducerar utvecklingskostnaderna och ger bolaget marknadsexklusivitet i 

tio år i Europa och sju år i USA, oberoende av patentets löptid. Vi 

bedömer sannolikheten som hög för att bolag erhåller denna status. Detta 

då bolaget fokuserar på en kategori patienter med en mer ovanlig 

prostatacancer-diagnos.  

 

Ytterligare en faktor som är avgörande för SpectraCures potentiella 

försäljning är att det inkluderas i patientförsäkringssystemen. Det innebär 

att behandlingens kostnader underlättas av försäkringssystemet. För att 

inkluderas i systemen krävs att SpectraCure kan påvisa behandlingen med 

systemet som samhällsekonomiskt. Denna del kräver noggrann 

dokumentation och rätt typ av dokumentation. Bolaget har en strategi för 

hur detta delmål skall uppnås. 

 

Pankreascancer (cancer i bukspottskörteln) är ytterligare en potentiell 

indikation för SpectraCures PDT-system. Cancerformen är en av de 

dödligaste cancerformerna. Sannolikhet för överlevnad längre fem år efter 

diagnos är cirka fem procent. Om cancern inte har spridits ökar 

sannolikheten för fem-årsöverlevnad till cirka 20 procent.  

 

SpectraCure har ett samarbete med London University College Hospital 

som har genomför behandlingar på cancer i bukspottkörtel. Detta är ett 

mycket intressant samarbete med stor potential att på sikt inbringa 

betydande intäkter. Dock är denna indikation av bolaget nedprioriterad 

till förmån för prostatacancer. Vi ser det som rimligt med hänseende till 

bolagets ytterst begränsade resurser.  

 

Som framgår i bilden längst ned på sida 8 har SpectraCure för avsikt att 

ingå utlicensieringsavtal efter att fas II-studien avklarats. Vanligtvis 

innebär ett sådant avtal att samarbetspartnerna tar över säljrättigheterna, 

antingen globalt eller för ett specifikt geografiskt område. Som betalning 

för säljrättigheterna erhåller SpectraCure royalties på försäljningen. Till 

detta kan även en större engångsutbetalning som erhålles i samband med 

att avtal signeras tillkomma, jämte villkorade milstolpebetalningar.  

 

 



 

Analysfirman BCC Research uppskattar den totala marknaden för 

indikationen prostatacancer till 50,3 miljarder USD år 2017. Den 

genomsnittliga tillväxten per år (CAGR) uppskattas av firman till cirka 9,1 

procent. Faktorer som driver tillväxten på marknaden är en åldrande 

befolkning liksom ökad fetma.  

 

Eftersom bolaget fokuserar på återfall av lokal prostatacancer reduceras 

marknaden till en patientgrupp som vid sitt första behandlingstillfälle 

erhöll strålbehandling. Enligt Surveillance, Epidemiology, and End Results 

(SEER) utgör lokal prostatacancer cirka 80 procent av alla nya diagnoser. 

 

I en studie presenterad i artikeln “Incidence of Initial Local Therapy 

Among Men With Lower-Risk Prostate Cancer in the United States”, 

David C. Miller framgår att cirka 80 procent med diagnosen lokal 

prostatacancer får strålbehandling. Notera dock att avvikelsen kring 

denna siffra är förhållandevis hög, bland annat beroende på vad som är 

”standard” i det specifika landet.  Som nämnts tidigare drabbas cirka en 

av tre av återfall. 

 

 

 

Ovan illustrerar vår metod för att uppskatta antalet patienter per år i USA 

respektive i Europa. De båda är de tilltänkta primära marknader för 

bolagets PDT-system. SpectraCures ledning förväntar sig ett pris per 

behandling om cirka 343 000 kronor per behandling. Vi bedömer detta 

som högt i förhållande till konkurrerande metoder och modellerar därför 

med ett pris om cirka 245 000 kronor. Således uppskattas värdet på 

marknaden till 27 miljarder kronor per år. 

 

StebaBiotech (Steba) har utvecklat en läkemedelskandidat (TOOKAD®) 

som är en fotosensibiliserare med potential att behandla solida tumörer. 

Läkemedelskandidaten förvinner snabbt ut kroppen och patienten 

behöver därför inte utsättas för biverkningar orsakade av ljus. Den första 

indikationen för läkemedelskandidaten är lokaliserad prostatacancer, 

alltså samma som för SpectraCure.  

 

I januari 2016 lämnades en ansökan in om marknadsgodkännande inom 

EU. Steba har använt sitt eget system för att aktivera fotosensibiliseraren 

men deras system har bara en laserfiber och styrs inte av dosimetri, som 

SpectraCures PDT-system gör. Stebas utvecklingsfokus alltså på 

läkemedelsutveckling, inte på den medicinska utrustningen.  

 



 

Ett potentiellt marknadsgodkännande för TOOKAD® är i viss mån 

positivt för SpectraCure. Detta då Steba kan bidra med ytterligare kliniska 

data för PDT som behandlingsform av invärtes solida tumörer och 

framförallt prostatacancer. Ett potentiellt framtida samarbete mellan de 

två är inte otänkbart. 

 

Inom området behandling av solida tumörer finns flertalet konkurrenter. 

Clinical Laserthermia Systems (CLS) är ett svenskt bolag som utvecklar 

ett medicinskt verktyg för behandling av solida tumörer. Behandlingen 

bygger på värme och i kombination med till exempel cytostatika som i 

studier har påvisat förmåga att aktivera immunförsvaret som angriper 

primärtumörens metastaser. Över 70 patienter har med systemet 

behandlats mot olika cancerformer. CLS har för avsikt att lansera 

systemet under 2018 i USA liksom i delar av Asien. CLS har initialt valt 

att fokusera på bland annat pankreascancer.  

 

High-intensity focused ultrasound (HIFU) behandlar cancertumörer 

genom värme från ultraljudsvågor. Amerikanska SonaCare Medical 

verktyg för HIFU godkändes för behandling av lokaliserad prostatacancer 

i USA under oktober 2015. Metoden har flertalet möjliga fördelar, 

däribland att patienten kan lämna sjukhuset samma dag som 

behandlingen genomfördes. Metoden kräver inte någon kirurgi eller stick 

med nålar utan behandlar genom ändtarmen. Samtidigt har det i kliniska 

studier visats att impotens och trötthet är vanligt förekommande 

biverkningar. Vidare är behandlingsformen effektiv på omkring två 

tredjedelar av patienterna. 

 

Kryoterapi innebär att cancertumören injiceras med en vätska som får 

tumören att frysa och på så sätt dö. Denna metod har i kliniska studier 

påvisats effektiv men ha förhållandevis stor risk för biverkningar i form av 

permanent impotens och oförmåga att kontrollera urinblåsan.  

 

Både HIFU och Kryoterapi har funnits på marknaden under en längre 

period utan större framgångar, sannolikt delvis på grund av 

biverkningarna.   

 

För att uppskatta ett motiverat värde per aktie har vi diskonterat tillbaka 

prognostiserade framtida riskjusterade kassaflöden från ett bull-scenario. I 

bull-scenariot tecknas 90 procent av utestående teckningsoptioner. Vidare 

har vi antagit att ett licensavtal signeras inför fas III-studien. I vårt bull-

scenario sker en lansering under 2020.   

 

Med hänsyn tagen till att bolaget måste nå ett antal ännu inte uppnådda 

utvecklingsmål liksom strategiska mål har vi riskjusterat scenariots 

prognostiserade kassaflöden med sannolikheter. Vi har identifierat sju 

framtida händelser som måste inträffa i det antagna scenariot för att 

bolaget skall nå marknaden och börja sälja. Den uppskattade 

sannolikheten för att respektive händelsen skall inträffa illustreras i tabell 

nedan. 

 

 

 



 

 

Som nämnts är bolagets avsikt att ingå samarbetsavtal med en större aktör 

efter avklarad klinisk fas II-studie. Denna typ av upplägg är för 

medicinska verktyg ovanligt och jämförbara avtal har inte hittats. Vi är 

konservativa och uppskattar avtalets värde till 0,5 procent av det antagna 

värdet på marknaden i USA och Europa. Genom denna metod beräknas 

det totala värdet på licensavtalet till cirka 100 miljoner kronor fördelat på 

en initial utbetalning och tre milstolpar. 

 

De tre milstolparna har vi utgått ifrån att vara villkorade till att fas III-

studien (i) påbörjas och (ii) avslutas med goda resultat samt att 

behandlingsmetoden erhåller (iii) marknadsgodkännande. Vi har antagit 

att bolaget står för produktion och erhåller royalties på försäljningen om 

50 procent. Notera dock att dessa antaganden är mycket spekulativa då 

det saknas jämförbara utlicensieringsavtal. 

 

Med anledning av osäkerheten kring när ett avtal tecknas har vi fördelat 

den uppskattade initiala utbetalningen jämt mellan år 2018 och 2019. 

 

Vi bedömer att försäljningen kommer börja i försiktig takt med hänsyn till 

den begränsade kliniska data som vid lanseringstillfället finns tillgänglig. 

Dock tilltar den prognostiserade försäljningen från år 2022 när fem-års 

data finns tillgängligt för ett större antal patienter och behandlingen antas 

subventioneras av sjukvårds-/försäkringssystemen (reimbursement).  
 

2030 modellerar vi med fem procent tapp i försäljningen som en effekt av 

att nya metoder och läkemedel lanseras på marknaden och 

markandsexklusiviteten hänförbar antagen särläkemedelsstatus är borta. 

Notera att detta är ett konservativt antagande. 

 

Grafen nedan illustrerar den riskjusterade intäktskurvan tillsammans med 

riskjusterat bruttoresultat. Hoppet i intäktskurvan vid 2018 och 2019 

orsakas av den initiala utbetalningen genererad vid inträdet i 

samarbetsavtal. Bruttomarginalerna tilltar från 20 till 80 procent, dels som 

en effekt av skalbarhet i produktionen och då andelen intäkter från 

förbrukningsvaror ökar i förhållande till antalet nya system. 

 



 

 

 

Vi modellerar med stigande övriga externa kostnader fram till år 2021, ett 

år efter lansering. Därefter faller dessa förhållandevis kraftigt. Under den 

tid som studier pågår modellerar vi med relativt oförändrade 

personalkostnader. Dock har vi antagit att dessa mer än dubbleras i takt 

med att omsättningen stiger. Nedan visas riskjusterade EBITDA-resultat 

illustreras i graf nedan. Vi modellerar med en positiv rörelsemarginal om 5 

procent år 2022. Denna tilltar med intäkterna och den långsiktiga 

rörelsemarginalen är antagen till höga 67 procent. 

 

 

Vi diskonterar tillbaka det riskjusterade kassaflödet till dess nuvärde med 

en diskonteringsränta om 18,5 procent. Avkastningskravet på det egna 

kapitalet beräknar vi till 18,5 procent inkluderat en småbolagspremie om 

sju procent och en bolagsspecifik premie om fem procent.  

 

Den bolagsspecifika premien skall avspegla den kommersiella osäkerheten 

hänförbar till den hårda konkurrensen från både befintlig och ny teknik 

samt metoder. Premien skall även spegla tidsrisken – Att bolaget inte 

kommer att hålla den utsatta/antagna tidsplanen och osäkerheten i den 

antagna intäktskurvan. 

 

Indikationen återfall prostatacancer värderas således till cirka 46,2 

miljoner kronor. Som nämns tidigare finns potential att behandla andra 

cancerformer som pankreascancer men även primär prostatacancer.  

 

För att avspegla detta värde har vi adderat motsvarande 25 procent av 

värdet för indikationen återfall prostatacancer och PDT systemet värderas 

således till 57,8 miljoner kronor. 

 



 

I dag har bolaget cirka 56,6 miljoner utestående aktier. I vårt scenario har 

vi även utgått från att tillhörande teckningsoptioner löses in. Det medför 

en sannolikhetsjusterad (Black and Scholes, delta = 0,52) utspädning med 

ytterligare cirka 6,2 miljoner aktier. Dagens kassa uppskattas till 9 

miljoner kronor. I samband med lösen av teckningsoptionerna stärks 

kassan med nuvärdesberäknade och sannolikhetsjusterade 5,5 miljoner 

kronor.  

 

Vi beräknar det motiverat pris per aktie till 1,15 kronor efter emission och 

utspädning. Resultat från pågående studier är en händelse som sannolikt 

kommer förändra värderingen.  

 

 

Vi har även gjort en känslighetsanalys med den långsiktiga tillväxten på x-

axeln och diskonteringsränta på y-axeln. 

 

 

 

En investering i SpectraCure är knutet till ett antal risker, både bolags-

specifika risker liksom omvärldsrisker som bolaget inte kan påverka.  

 

Den kanske mest uppenbara risken är den risk som kommer med 

studierna som måste genomföras. Med hänsyn till att det läkemedel som 

SpectraCures PDT-system skall kombineras med är välbeprövat bör den 

kliniska risken vara förhållandevis låg. Samtidigt skall det noteras att det 

inte alltid är jättelätt att rekrytera patienter till studierna. Det kan 

innebära kostsamma fördröjningar. Vår bedömning är att tidsplanen är 

stram och att den har litet utrymme för fördröjningar.  

 

Det är inte heller en självklarhet att bolaget efter avklarad fas II-studie 

hittar en lämplig samarbetspartner. Om en samarbetspartner hittas kan 

villkoren i det avtal som tecknas avvika från våra antaganden. Denna risk 

är aktuell både på upp och nedsida.  

 

Bolaget räknar med att erhålla särläkemedelsstatus. Vi bedömer detta som 



 

högst sannolikt men det är inte säkerställt till dess att ett godkännande 

faktiskt är på plats. Att inkluderas i försäkringssystemen är mycket viktigt 

för försäljningen. Utan detta tror vi att bolaget kan få det svårt att komma 

upp i några volymer. Till detta skall nämnas att det är mycket viktigt att 

detta görs korrekt från början, att bolaget vet vad vilken typ av data som 

behövs och att denna kan levereras.  

 

Utveckling av nya metoder med bland annat värme kan leda till att 

marknaden för behandling av solida tumörer blir mer konkurrensutsatt. 

Utöver framtida potentiella konkurrenssituation kan det på vissa 

marknader finns en motvilja till att ta sönder tumören med nålar som kan 

innebär en ökad risk för spridning om något går fel.  

 

Vd Masoud Khayyami har doktorerat i kemi vid Lunds universitet och har 

en entreprenörs- liksom forskningsbakgrund. Värt att notera är att 

Masoud även sitter som CTO och styrelseledamot för Prolight 

Diagnostics. Masoud har dock en kompetent grupp omkring sig, däribland 

Johannes Swartling som är bolagets CTO med ansvar för forskning och 

utveckling. Johannes har en doktorsexamen i fysik från Lunds universitet.  

Ingemar Kihlström kandidatexamen i kemi och biologi samt en 

doktorsexamen i fysiologi. Ingemar är bolagets styrelseordförande och har 

tidigare jobbat på bland annat AstraZeneca och Pharmacia men har även 

erfarenhet från finansbranschen som analytiker.  

Bland övriga styrelsemedlemmar finns Katarina Svanberg, professor i 

onkologi, Stefan Andersson-Engels, professor i fysik vid Lunds universitet 

samt Sune Svanberg som likaså är professor i fysik i Lund. 

 

Bolaget har även ett vetenskapligt råd inkluderat personer från USA och 

Storbritannien.  

 

Masoud är bolaget största ägare med ett innehav motsvarande 20,1 

procent av aktiekapitalet. Ägarskapet är positivt då detta ökar hans 

incitament att agera i aktieägarnas intresse.  
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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 

kombinationer 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 

innebära 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. 
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