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Ljuset pekar 

mot fas II    

 

SpectraCure har ett verktyg för individanpassad dosering vid 

behandling med PDT. Fokus ligger initialt på återkommande 

prostatacancer och en fas II-studie närmar sig, vilket kan skapa 

uppställ i aktien. Lyckas bolaget att ta detta projekt till marknaden 

kan det vara starten på något ännu större.  

SpectraCure (bolaget) har utvecklat IDOSE®, ett avancerat 

medicinskt verktyg eller för behandling av cancertumörer 

med metoden PDT. Denna metod är minimalinvasiv och 

behandlar tumören med ett fotoreaktivt läkemedel som 

aktiveras vid ljusexponering. Avsikten med IDOSE är att 

genom att individanpassa doseringen av mängden ljus 

skapa bästa möjliga förutsättningar för det behandlande läkemedlet att verka. 

Bolaget har att initialt fokuserat på återkommande prostatacancer efter strål-

behandling. Tillståndet behandlas i dag främst med hormonbaserade behandlingar. 

Det stora problemet med hormonbaserade behandlingar är att de inte tar bort 

cancertumören. Med andra ord finns ett tomrum av kurativa behandlingsmetoder 

med en lindrigare riskprofil. Kan SpectraCure i den kliniska utvecklingen påvisa 

effekt och säkerhet och ta sig hela vägen till marknaden finns goda möjligheter för 

detta tomrum att fyllas. 

       SpectraCure genomför just nu en klinisk fas I-studie med IDOSE i kombination 

med Visudyne® med patienter med återkommande prostatacancer efter 

strålbehandling. Studien närmar sig sitt slut och har hittills gått relativt snabbt att 

rekrytera till. Utfallen har hittills nått upp till utsatta mål. Vi bedömer ett eventuellt 

beslut om att påbörja en fas II-studie är värdedrivande för aktien. Beslut bör kunna 

meddelas i slutet av kv3 alternativt i början på kv4.  

      Fas II-studie förväntas också kunna slutföras på en relativt kort tid. Givet fram-

gång är avsikten att ingå utlicensieringsavtal med projektet för att finansiera den 

nästkommande större fas III-studien. Ett alternativ är att själva finansiera den större 

fas III-studien. Vidare är utköp av hela teknologin inte heller otänkbart i detta skede. 

Samtidigt skall noteras att fas II-studien, som avser påvisa metodens effekt, inte 

skall underskattas. Sannolikheten bedöms vara väl under 50 procent.  

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2018P 2019P 2020P 2021P 

Nettointäkter 0 17 22 12 

EBITDA-resultat -14 -1 5 -2 

Implicit EV/Sales - 35x 27x 48x 

Implicit EV/EBITDA - - 119x - 

EBITDA beräknat på nettointäkter. Källa: SpectraCure (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 
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Datum: 17 augusti 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: SpectraCure AB (publ) 

Lista: Spotlight 

Vd: Masoud Khayyami 

Styrelseordförande: Ingemar Kihlström 

Marknadsvärde: 782 MSEK 

Senast: 11,3 SEK 

Kort om 

SpectraCure: 

SpectraCure har utvecklat systemet IDOSE 

för handling av solida tumörer med metoden 

PDT. IDOSE är unik i den mening att den i 

realtid styr doseringen baserat på tumörens 

struktur och andra avgörande parametrar. 

Med en individanpassad dosering är avsikten 

att behandlingsmetodens förutsättningar för 

en effektiv behandling optimeras.  

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

SpectraCure är till vår vetskap unik med ett 

system som möjliggör för individanpassad 

dossering vid behandling av cancer med 

metoden PDT.  

 

Bolaget har initialt valt att fokusera på 

återkommande prostatacancer efter 

strålbehandling. Marknaden för denna 

indikation är mycket stor givet den stora 

patientpopulationen. 

 

IDOSE har även potential inom andra 

indikationer som svårbehandlade 

pankreascancer, lokal prostatacancer, 

bröstcancer med många flera 

 

Risker och 

svagheter: 

PDT är ännu inte en standardmetod för 

behandling av återkommande 

prostatacancer efter strålbehandling och 

bolaget har därmed mycket kvar att bevisa.  

 

Den kliniska utvecklingsrisken, 

finansieringsrisk och den kommersiella 

risken är risker som är högst levande.  

 

  

Värdering efter 

fulltecknad 

emission: 

Bear 

0,8 kr 

Bas 

8,6 kr 

Bull 

12,1 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Masoud Khayyami har god kunskap och erfarenhet från 

både forskning och entreprenörskap. Vid sin sida har 

han CTO Johannes Swartling och ett internationellt 

vetenskapligt råd samt en sakkunnig styrelse. 

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. 

Ägare  

 

Bolaget största ägare om 16,56 procent är Masoud 

Khayyami. Detta ökar hans incitament att agera i 

aktieägarnas intresse. Samtidigt är hans förmåga att 

bidra med kapital vid behov okänt. 

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 samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget saknar betydande intäkter och finansiering för att 

nå marknaden är ännu osäkrad. Bolagets bedömning är 

att befintlig kassa kommer räcka till fas-II studien är 

avklarad. Denna budget kan hålla men en nyemission går 

inte att utesluta. 

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. 

Potential  

 

Företagets system har potential att effektivt behandla en 

rad olika solida tumörer, inte bara återkommande 

prostatacancer efter strålbehandling. Resan är lång. Nästa 

trigger är som vi ser det påbörjande av fas II-studien. 

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. 

Risk  

 

Risken är hög då bolaget tampas med en rad olika 

risker, finansiella liksom kommersiella och kliniska.   

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. 
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SpectraCure 
SpectraCure (bolaget) har utvecklat plattformen, IDOSE®, som är ett avancerat 

medicinskt verktyg eller system med bra potential att behandla invärtes solida 

cancertumörer med metoden fotodynamisk tumörbehandling, PDT. Denna metod 

är minimalinvasiv och innebär att patienter injiceras ett fotoreaktivt läkemedel som 

aktiveras vid ljusexponering från exempelvis laserfibrer. PDT har varit en klinisk 

behandlingsmetod sedan 1980-talet för olika cancersjukdomar som 

basalcellscancer, livmoderhalscancer och matstrupscancer. Bolaget har dock valt 

att initialt fokusera på återkommande prostatacancer efter strålbehandling. 

Samtidigt skall noteras att det finns god chans att även kunna behandla lokal 

prostatacancer.  

Återfall och behandlingsalternativ 
Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen bland män efter lungcancer, 

globalt sett. Chans för överlevnad är mycket god men upp mot 40 procent drabbas 

av återfall. Standardbehandling vid återfall av prostatacancer efter strålbehandling 

är i dag hormonbehandling.  

Det huvudsakliga syftet med hormonbehandling är att bromsa cancerns tillväxt. 

Hormonbehandling är inte kurativ vilket innebär att cancertumören inte försvinner. 

Hormonbaserade behandlingar ger också potentiellt upphov till ett antal mindre 

tilltalande biverkningar som exempelvis impotens och depression.  

Med beskrivna nackdelar hänförbara till två av de mer framstående 

behandlingsalternativen efterfrågas nya effektiva kurativa alternativ med en 

lindrigare riskprofil – så som PDT. Vid en lyckad behandling dödas cancertumören 

med PDT i kombination med fotodynamiska läkemedel som exempelvis Photofrin 

eller Foscan. Metoden är således kurativ. PDT med cytotoxiska substanser följs 

även rimligtvis av lindrigare potentiella biverkningar relativt radikal prostatektomi 

eller hormonbehandling. Med andra ord finns potentiella fördelar som täcker de 

efterfrågade variabler som efterfrågas och utgör en bra behandling mot 

återkommande prostatacancer efter strålbehandling. 

Kliniskt underlag stödjer PDT 
Som bekant är PDT inte en standardmetod för behandling av återfall av 

prostatacancer efter strålterapi. Det finns dock en större fas III-studie publicerad 

från 2016 med metoden vaskulärt riktad fotodynamisk terapi (VTP, som i 

sammanhanget är en typ av PDT-behandling) tillsammans med läkemedlet 

TOOKAD® Soluble för behandling av tidig lokal prostatacancer. 
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Studien som initierades av Steba BioTech och leddes av University College 

London Hospital inkluderade över 400 patienter. Av de 206 patienter som 

behandlades med VTP visade 101 stycken, alltså 49 procent negativa 

biopsiresultat (positiva från patientens perspektiv) två år efter behandlingen 

genomgåtts. I studien kunde inte heller några allvarliga biverkningar hänföras VTP. 

Denna studie visar alltså bra underlag för att VTP och därmed också PDT är ett 

effektivt och säkert alternativ för behandling av tidig lokal prostatacancer. I juni 

2018 publicerades även uppföljningsdata från fyra år efter behandling. Denna visar 

att sju procent av de som behandlats inom två år genomgick kirurgi. Det skall 

sättas i relation till de som behandlades med aktiv monitorering där motsvarande 

siffra uppgick till 32 procent. Andelen av de patienter som genomgått VTP-

behandling och som genomgått kirurgi inom fyra år efter behandlingstillfället 

uppgick till 24 procent. I den andra gruppen (aktiv monitorering) hade 53 procent 

genomgått kirurgi. Det instrument som användes i denna studie hade flera 

laserfibrer som aktiverade det fotoreaktiva läkemedlet. Dock hade detta instrument 

ingen funktion för individanpassad dosering.  

Bättre behandling med individanpassad dosering 
Hypotesen är alltså att individanpassad dosering med hjälp av IDOSE effektivt kan 

behandla en ännu högre andel av patientpopulationen än vad som uppnåddes i 

ovan nämnda studie. Som ett första steg i att försöka påvisa detta har SpectraCure 

valt att fokusera på återkommande prostatacancer efter strålbehandling. Med 

denna strategi är bedömningen att en eventuell lansering kan ske vid ett tidigare 

skede relativt om bolaget direkt hade valt att fokusera på lokal prostatacancer. 

Som tidigare nämnts är IDOSE bolagets egenutvecklade system eller verktyg som 

med ljus från 18 separata laserfibrer aktiverar det fotodynamiska läkemedlet, som i 

sin tur behandlar tumören. Laserfibrernas position i tumören bestäms genom 

beräkningar i IDOSE baserat på tumörens utformning och struktur. Under 

behandlingen justeras mängd ljus vid varje enskild laserfiber i realtid, vilket också 

är unikt för just IDOSE och SpectraCure. Genom att individanpassa ljusdoseringen 

baserat på tumörens unika struktur och andra relevanta parametrar som position 

avses förutsättningarna optimeras för det fotoreaktiva läkemedlet att verka. Det 

skall i sin tur leda till en mer effektiv och säker behandling. 

Den kliniska utvecklingen 
Som ett första steg i den kliniska utvecklingen genomför bolaget en klinisk fas I-

studie på patienter med återkommande cancer efter strålbehandling. Studien 

genomförs i samarbete med tidigare nämnda University College London Hospital 

och Princess Margaret Cancer Centre, Toronto. I studien kombineras IDOSE med 

Visudyne. Denna substansen är ett fotoreaktivt läkemedel som bildar cytotoxiska 

ämnen när det utsätts för ljus i närvaro av syre. Verteporfin används bland annat 

för behandling av åldersrelaterad makuladegeneration (synnedsättning). Genom 

att kombinera IDOSE med ett väl beprövat läkemedel är farmakokinetik (beteende i 

kroppen) och farmakodynamik (verkan) känd vilket rimligtvis ökar sannolikheten för 

säkerhet och effekt.  

Det primära syftet med fas I-studien är att fastställa optimal doseringsnivå för både 

det fotoreaktiva läkemedlet och laserljus. Det sekundära målet är att påvisa 

terapeutisk effekt. Efter behandling genomförs regelbundna 
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uppföljningar av patientens PSA-värden (prostata-specifikt antigen). PSA-nivån är 

en blodmarkör som testas då bland annat prostatacancer misstänks. PSA-värdet 

stiger med åldern men värden runt 3,5 ng/ml är ett ”förhöjt” värde som signalerar 

att en cancertumör kan finnas i prostata. Vid förhöjda PSA-värden är standard att 

göra ett vävnadsprov från prostatakörteln för att fastställa en diagnos. 

I april 2017 lät bolaget meddela att den första patienten behandlats och i dag (aug 

2018) har totalt sex patienter behandlats. I augusti 2017 meddelade bolaget att 

den tredje patienten behandlades med den förutbestämda maximala 

doseringsnivån. Denna patient hade en PSA-nivå om 4,9 ng/ml före behandling 

och cirka en månad efter behandling hade detta sjunkit till 0,3 ng/ml. Det indikerar 

alltså att tumören är borta. I februari 2018 meddelade bolaget om att den fjärde 

patienten behandlats med den optimala doseringsnivån. Denna patient hade ett 

högt PSA-värde om 25 ng/ml och tumören hade spridits i prostatakörteln. I detta 

fall behandlades hela prostatan med den optimala doseringsnivån. En vecka efter 

behandling god påvisbar effekt med hjälp av MR-bilder. En månad efter behandling 

hade PSA-nivån sjunkit från 25 ng/ml till 7 ng/ml. Vidare har effekten i termer av 

vävnadsförstörelsen studerats i MR-bilder från patient tre och fyra. Från ett 

radiologiskt perspektiv var de båda behandlingarna fullständiga.  

I maj 2018 meddelades om att patient nummer fem och sex behandlats. Dessa 

behandlades med en lägre doseringsnivå för att identifiera ett doseringsintervall 

inom vilken den optimala doseringsnivån rimligen återfinns. Vid de lägre 

doseringsnivåer gav behandlingen inte tillräcklig effekt. Det innebär att ett 

doseringsintervall är säkerställt som innesluter den optimala doseringsnivån. Den 

doseringsnivån vid behandling av patient fyra har av bolaget därför föreslagits som 

den preliminärt optimala. Nu skall ytterligare ett fåtal patienter behandlas på 

samma nivå som patient fyra och kan samma positiva behandlingseffekt (PSA och 

MR-bilder) påvisas är bedömningen att nästkommande fas II-studie kan påbörjas. 

Efter det att den sista patienten är behandlad i fas I-studien kan bolaget direkt 

påbörja nästkommande fas II-studie utan att invänta längre effekt-resultat. Vi 

bedömer att detta som tidigast kan ske runt kvartalsskiftet Q3/Q4. Det är en 

mindre försening mot den ursprungliga tidsplanen. Även om studien är försenad 

och därmed indirekt också kostat mer än bolagets initiala plan har studien hittills 

gått mycket snabbare än vad vi förväntat oss. Vår bedömning är att vi hade 

överskattat effekten från den är höga efterfrågan på patienter med 

prostatacancerrelaterade sjukdomar till kliniska studier och underskattat både 

behov och efterfrågan av ett kurativt behandlingsalternativ som PDT med IDOSE 

och verteporfin.  

Givet att Fas II-studien påbörjas kommer denna att enligt bolaget omfatta omkring 

15 patienter. Denna studie avser att utvärdera den kliniska effekten (genom 

avläsning av PSA-värden och radiologi) vid den doseringsnivåer som fastställts av 

fas I-studien. Då en patient kan undergå behandling med PDT fler än en gång är 

det möjligt att patienter som deltog under fas I-studien även kan delta under fas II-

studien. Det innebär att en patientrekryteringen underlättas och fas II-studien 

behöver således inte ta avsevärt mycket längre tid att genomföra än fas I-studien.  

Utlicensieringsavtal inför fas III 
Givet att bolaget kan påbörjas fas II-studien och ta sig genom 
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denna med positiva resultat är avsikten att ingå ett utlicensieringsavtal för att 

finansiera en större fas III-studie. Den tredje och sista studien, fas III-studien, som 

krävs innan en eventuell lansering syftar till att påvisa effekt på en större mängd 

patienter (upp mot 100 patienter). 

Dock är bolagets avsikt att ingå utlicensieringsavtal efter avslutad fas II-studie. Det 

är svårt att hitta liknande utlicensieringsavtal. Därför är det också svårt att 

uppskatta det totala värdet av milstolpebetalningar liksom storlek på den 

försäljningsrelaterade royaltyintäkten. Vi modellerar dock med att det totala värdet 

av den initiala utbetalningen i samband med avtal signeras och utvecklings-

villkorade milstolpebetalningar uppgår till 275 miljoner kronor. Detta belopp 

motsvarande en procent av den potentiella marknaden givet ett pris per 

behandling om 250 000 kronor (något lägre än vad bolaget hoppas kunna få 

betalt). Givet en lansering har vi antagit försäljningsrelaterad royaltyintäkt om 

motsvarande 20 procent.  

Samtidigt måste resultat från fas II-studien inväntas innan fas III-studien kan 

påbörjas och ett eventuellt utlicensieringsavtal lär heller inte signeras innan dessa 

resultat finns på plats.  

Ett alternativ till utlicensieringsavtal är att bolaget köps ut av en större aktör som i 

sin tur finansierar fas III-studien. Ett utköp skulle ge köparen tillgång till den 

tekniska plattformen vilket också innebär att de skulle behöva betala ett premie för 

potentialen inom andra indikationer. Ett tredje alternativ är att bolaget på egen 

hand står för finansieringen av fas III-studien. Räknar vi med att en patient kostar 

50 000 kronor skulle bolaget för detta alternativ behöva ta in minst 50 miljoner 

kronor. 

En värdefull marknad 
Bolagets förhoppning är att en eventuell lansering skall ske under år 2020 

alternativt år 2021. Denna tidsplan är aggressiv men inte orimlig. Om PDT med 

IDOSE och Verteporfin tar sig hela vägen till ett marknaden är potentialen stor för 

goda intäkter bara för indikationen återkommande prostatacancer efter 

strålbehandling. Vi uppskattar att patientgruppen för denna indikation på bolagets 

huvudmarknader, Europa liksom USA, uppgår till cirka 110 000 män per år. 

Bolaget bedömer att priset per behandling kommer uppgå till cirka 350 000 kronor 

(vilket är något högre än vad vi modellerar med). Givet ett pris om 350 000 kronor 

per behandling uppgår den potentiella marknadens värde till höga 38,5 miljarder 

kronor per år. Med dessa antaganden är alltså marknaden mycket stor. Kan 

bolaget över tid ta en tredjedel av denna marknaden motsvarar det årliga intäkter 

om cirka 9,2 miljarder kronor.  

För indikationen lokal prostatacancer är den potentiella marknaden än större. 

Enligt American Cancer Society diagnostiseras cirka 148 000 män per år med 

lokal prostatacancer. Inom EU uppskattas motsvarande siffra till 317 000 män. 

Givet ett pris på 350 000 kronor per behandling kan den potentiella marknaden 

värderas till 162,8 miljarder kronor per år. 

Pengar kvar för fas II 
Per den sista mars 2018 uppgick bolagets kassa till cirka 12,6 miljoner kronor. 

Kassan inkluderar inlösen av TO 2 vilket inbringade cirka 12,7 
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miljoner kronor efter kostnader. Denna kassa bedömer bolagets ledning vara 

tillräcklig till dess att fas II-studien är avklarad. Med rådande kostnader per kvartal 

om cirka 3,5 miljoner uppskattar vi att kassan vid årets slut kommer uppgå till cirka 

två miljoner kronor. Således går en nyemission inte att utesluta runt årsskiftet 

2018/19. Samtidigt kan bolaget teckna utlicensieringsavtal och därmed också 

erhålla den eventuella initiala engångsbetalningen kan denna vidare finansiera 

organisation och fortsatt utveckling mot nya indikationer. 

Motiverat värde per aktie 
I detta skede har vi utgått från ett riskjusterat scenario för indikationen 

återkommande prostatacancer efter strålbehandling. Indikationen lokal 

prostatacancer är alltså inte inkluderat. Genom en med sannolikheter riskjustera 

kassaflöden i en DCF-modell beräknar vi ett motiverat värde i dagsläget till 8,6 

kronor per aktie (basscenario). Beslut om påbörjande av nästkommande fas II-

studie bedömer vi som den trigger som ligger närmast i tiden som bör skapa 

värdeökning i aktien (relativt vår värdering).  

I ett bull-scenario påbörjas fas II-studien och det motiverade värdet per aktie stiger 

i vår modell till 12,1 kronor per aktie. Det är även bra att ha den klinisk fas I/IIA-

studie med metoden PDT och Visudyne för behandling av bröstcancer under 

uppsikt. Denna finansierades och genomfördes av University College London 

Hospital. I april 2018 behandlades den sista ingående patienten i denna studie. 

Eventuellt positiva resultat skulle även utgöra lyftande dokumentation även för 

SpectraCure som kan driva aktien.  

I ett bear-scenario väljer bolaget att inte påbörja fas II-studien. Då sjunker det 

motiverade priset per aktie i vår modell till 0,8 kronor. Detta värde motsvarar då 

det i dag uppskattade värdet inom andra indikationer som prostatacancer, 

bukspottkörtel, hals/huvud, bröstcancer och levercancer för vilka SpectraCures 

utveckling inte är lika långt gången som för återkommande prostatacancer efter 

strålbehandling.  

Se tabell nedan för värdering i tre scenarion: 

Värdering, tre scenarion 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Värde, återkommande prostatacancer efter strålbehandling 0 545 768 

Övriga potentiella indikationer 54 54 77 

Nettokassa, dec 2018 2 2 2 

Aktievärde 57 602 847 

Utestående aktier, miljoner stycken 70 70 70 

Värde per aktie, kronor 0,8 8,6 12,1 

Källa: Jarl Securities 

 

Prognoser och värdering 
I en ansats att värdera SpectraCure har vi utgått från en med 
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sannolikheter riskjusterad DCF-modell. De applicerade sannolikheterna är knutna 

till avgörande händelser i den kliniska utvecklingen som var och en måste få ett 

positivt utfall för att utvecklingen skall avancera för att till slut erhålla ett eventuellt 

godkännande för lansering. Den första avgörande händelsen är avancemang från 

fas I till fas II. Därefter följer ytterligare avancemang till fas III och till sist skall också 

ett marknadsgodkännande erhållas som inte är garanterat trots en lyckad fas III-

studie.  

Finansiering av fas III-studien är ännu osäker. Vi har dock som tidigare nämnts 

antagit att bolaget ingår ett utlicensieringsavtal efter resultat publiceras för fas II-

studien. Det totala värdet av detta avtal är antaget till 275 miljoner kronor vilket 

motsvarar en procent av värdet på marknaden i USA och Europa som vi 

uppskattar till 27,5 miljarder kronor per år. Vidare har vi antagit att den initiala 

utbetalningen som kommer i samband med att avtalet signeras motsvarar 25 

procent av utlicensieringsavtalets totala värde. Den initiala utbetalningen är alltså 

villkorad till att utlicensieringsavtal tecknas.  

Den första milstolpebetalningen är i vår modell villkorad till goda fas III-resultat och 

motsvarar 50 procent av avtalets totala värde. Den andra och sista villkorade 

milstolpebetalningen är bunden till ett marknadsgodkännande och motsvarar 

resterande 25 procent av avtalsvärdet.  

Vi har grundat de i modellens antagna sannolikheter för kliniskt avancemang i de 

sannolikheter som presenteras i artikeln ”Clinical development success rates for 

investigational drugs” Hay et al från 2014. I denna artikel presenteras 

sannolikheter för godkännande av läkemedelskandidater beroende på vilken fas i 

den kliniska utvecklingen projektet befinner sig i. Sannolikheterna är baserade på 

tusentals utfall under perioden 2003 till 2011. 

Givet att det är systemet IDOSE i kombination med Visudyne som bolaget 

använder i sina studier har vi justerat upp sannolikheterna i linje med vad som 

presenteras i graf nedan. Som framgår modellerar vi alltså med en sannolikhet om 

10,9 procent att SpectraCure går hela vägen till ett marknadsgodkännande. Det 

kan anses som en lågt men är ändå uppjusterat relativt Hay et al där en 

sannolikhet för marknadsgodkännande i fas I för utvecklingsprojekt inom 

prostatacancer presenteras som 5,6 procent. Tar bolaget sig vidare och påbörjar 

fas II-studien stiger sannolikheten för ett godkännande till 13,4 procent i vår 

modell. Enligt Hay et al är fas II-studien den som är svåras att ta sig genom med en 

sannolikhet om 20,9 procent för fördelaktiga resultat för indikationen 

prostatacancer.   
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Vägen till marknaden, justerade sannolikheter för marknadsgodkännande 

 

Källa: ”Clinical development success rates for investigational drugs” Hay et al och Jarl Securities 

 

Vi har antagit att en lansering sker under 2021. Väl på marknaden har vi antagit en 

toppförsäljning om motsvarande en marknadsandel om 33,3 procent. Det nio år 

efter lansering. Av försäljningsintäkterna erhåller SpectraCure en royalty om 20 

procent. 

Nedan visas den riskjusterade intäktskurvan. Intäkter under 2019 till 2021 

inkluderar riskjusterade intäkter relaterade till utlicensieringsavtalet.  

Riskjusterade intäkter, basscenario 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Som nämnts är finansiering långt från säkrad och den kommersiella risken högst 

levande. Dessa risker har vi dock valt att försöka avspegla i diskonteringsräntan. 

Givet en riskfri ränta om 0,5 procent, ett beta på 1,2 och en marknadsriskpremie 

på en väldiversifierad portfölj om 6,4 procent samt en småbolagspremie om 2,3 

procent (”Riskpremien på den svenska aktiemarknaden”, PWC 2018) beräknas 

wacc-räntan till 10,9 procent, antaget en skuldsättningsgrad om noll. Till detta har 

vi adderat en bolagsspecifik premie om två procent för att avspegla tidigare 

nämnda risker relaterade till finansieringsrisken och den kommersiella risken. 

Genom denna metod beräknas diskonteringsräntan till 12,9 procent. 

Genom att nuvärdesberäkna de riskjusterade kassaflödena beräknas ett motiverat 

värde per aktie om 8,6 kronor. Det motiverade värdet är känsligt för antaganden 

kring storleken på de försäljningsrelaterade royaltyintäkterna. Tabell 
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nedan visar en känslighetsanalys med olika antaganden för storleken på 

royaltyintäkten i termer av procentandel av försäljningsrelaterade intäkter samt det 

totala värdet på utlicensieringsavtalet. Som framgår är det motiverade värdet i 

basscenariot 13,6 kronor per aktie antaget en royalty om 30 procent. Antaget en 

royalty om 15 procent är motsvarande siffra 6,2 kronor per aktie. 

Känslighetsanalys 

            

 10% 15% 20% 25% 30% 

75 3,3 5,8 8,3 10,8 13,2 

275 3,7 6,2 8,6 11,1 13,6 

475 4,1 6,5 9,0 11,5 13,9 

Källa: Jarl Securities 

 

Givet den data som hittills publicerats av bolaget från fas I-studien förefaller 

sannolikheten att bolaget väljer att gå vidare till fas II som högre relativt 

sannolikheten för att studierna skulle avbrytas.  

I bull-scenariot meddelar bolaget om att påbörja fas II-studien. Vid en sådan 

händelse stiger det motiverade värdet per aktie till 12,1 kronor.  

I ett bear-scenario avbryts studierna och det motiverade värdet per aktie faller till 

0,8 kronor. 

Risker 
Det skall även noteras att den konservativa marknaden rimligtvis kommer kräva 

ytterligare kliniska data som påvisar effekt över tid. Denna typ av data tar med 

naturen också lång tid att samla in.  

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 absolut finns en plats på marknaden för SpectraCure. 

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.  
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Disclaimer 
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 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. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

