UPPDRAGSANALYS

75% av patienterna i fas
2b-studien nu rekryterade
Utvecklingen under Q1 2022
Som väntat rapporterade Stayble Therapeutics ingen omsättning
under kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -7,5 mkr (-2,1) och vid
slutet av Q1 uppgick bolagets kassa till 33,5 mkr. Den 25:e april
meddelade bolaget att man rekryterat 75% av patienterna med
kronisk diskrelaterad ryggsmärta till den pågående fas 2b-studien
med STA363. Ett flertal insatser från bolagets sida för att öka
rekryteringstakten, samt en minskad påverkan av covid-19pandemin, har lett till en ökad rekryteringstakt vid de deltagande
klinikerna i Ryssland, Nederländerna och Spanien. Studieresultat
från den pågående fas 2b-studien väntas 2023, och vid fortsatt
framgångsrik utveckling kan STA363 nå marknaden 2028.
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STA363 kan bidra till minskad opioidanvändning
Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit den vanligaste
dödsorsaken för personer under 50 år, med två tredjedelar av sådana
dödsfall orsakade av opioider. Det finns därför ett stort behov av
ytterligare behandlingsalternativ för patienter med kronisk
ländryggsmärta. Givet bolagets vision att behandla patienter i ett
tidigt skede ser man stora möjligheter att kraftigt minska behovet av
opioider och förhindra att patienter hamnar i ett beroende.

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ

Källa: NasdaqOMX

Degenerativ disksjukdom är en handikappande sjukdom som medför
stora kostnader för samhället. En typisk patient är mellan 30–50 år
gammal. Steloperation eller proteskirurgi är idag de enda alternativen
för de 70% av patienter som inte svarar på smärtstillande läkemedel
och sjukgymnastik. STA363 injiceras i diskkärnan vilket gör att det
sker en bindvävsomvandling i disken, och man kan därmed
permanent åstadkomma en minskning av patientens smärta. Enbart
i USA, Japan och de fem största länderna i EU lider ca 57 miljoner
patienter av smärta orsakad av degenerativ disksjukdom. Av dessa
uppskattas ca 20% vara kroniska, varav 30% skulle kunna behandlas
med STA363. Det ger en adresserbar marknad på 3,5 miljoner
patienter i dessa regioner. Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår
modell sannolikheten för lyckad lansering till 21%. Vi upprepar vår
riktkurs 16 kr för Stayble Therapeutics.

Källa: Bolaget, Analysguiden
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Operationell uppdatering
Utvecklingen under Q1 2022
Som väntat rapporterade bolaget ingen omsättning under kvartalet
och rörelseresultatet uppgick till -7,5 mkr (-2,1). Vid slutet av Q1
uppgick bolagets kassa till 33,5 mkr (45,1). Stayble Therapeutics har
under senare tid tagit viktiga steg i utvecklingen mot ett nytt
läkemedel för miljontals patienter som lider av kronisk ryggsmärta,
och som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Under Q4 2021
presenterades positiva interimdata från den pågående fas 2b-studien
med STA363. Man har fortsatt etablera STA363 som säker och
tolerabel. Blindade interimdata visade på låg variabilitet i
smärtmätning, vilket indikerar att metoden fungerar och att man med
stor sannolikhet kommer kunna visa att STA363 fungerar. Bolaget
följer utvecklingen i Ryssland noga och bedömer att de delar av
studien som drivs där kan fortsätta utan att riskera
patientsäkerheten, kvalitén eller genomförandet. Detta innebär att
bolaget fortsatt följer den tidigare kommunicerade tidsplanen och att
resultatet från studien kan väntas under 2023.

Resultatet från den pågående fas 2b-studien
med STA363 väntas under 2023

75% av patienterna i fas 2b-studien har rekryterats
Den 25:e april 2022 meddelade Stayble Therapeutics att bolaget
rekryterat 75% av patienterna med kronisk diskrelaterad ryggsmärta
till den pågående fas 2b-studien med STA363. Ett flertal insatser från
bolagets sida för att öka rekryteringstakten, samt en minskad
påverkan av covid-19-pandemin har lett till en kraftigt ökad
rekryteringstakt vid de deltagande klinikerna i Ryssland,
Nederländerna och Spanien. Bland de åtgärder som genomförts finns
bl a utökade remitteringsnätverk, kampanjer i sociala medier,
individuella incitamentsprogram, föreläsningar av key opinion
leaders, med mera. Från bolagets sida känner man sig mycket
optimistiska för en fortsatt hög patientrekrytering de kommande
månaderna.

Bolaget känner sig optimistiska för en
fortsatt hög patientrekrytering kommande
månader

Opioidkrisen i USA har lett till stora rättsfall
Vid bolagets diskussioner med sina amerikanska rådgivare står det
klart vilket omfattande problem opioidanvändning, missbruk och
överdoser kopplat till ryggsmärta är. Givet Stayble Therapeutics
vision att behandla patienter i ett tidigt skede ser man stora
möjligheter att kraftigt minska behovet av opioider och att förhindra
att patienter hamnar i ett beroende. Opioider är smärtstillande
medel, däribland oxikodon (OxyContin/Percocet i USA), hydrokodon
(Vicodin i USA), samt fentanyl. Mellan 1991 och 2011 tredubblades
förskrivningen i USA från 76 miljoner till 219 miljoner per år,
huvudsakligen av OxyContin/Percocet och Vicodin.

Mellan 1991 och 2011 tredubblades
förskrivningen av opioider i USA

2019 dömdes Johnson & Johnson till böter
på USD 572 miljoner och Purdue Pharma
sattes i konkurs
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Opiodernas effekt och deras tillgänglighet har gjort dem populära,
trots att de är beroendeframkallande och mycket riskabla vid överdos.
Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit den vanligaste
dödsorsaken för personer under 50 år, med två tredjedelar av sådana
dödsfall orsakade av opioider. Detta gjorde att opioidkrisen 2016 för
andra året i rad minskade manliga amerikaners förväntade livslängd.
Mellan 2016 och 2017 sjönk denna från 76,3 till 76,1 år. Ett antal
uppmärksammade rättsfall har kommit som en följd av detta, och
2019 dömdes Johnson & Johnson till böter på USD 572 miljoner i
Oklahoma. Samma år sattes Purdue Pharma i konkurs pga över 2600
stämningar där företaget anklagades för att ha utlöst opioidkrisen i
USA genom sin aggressiva och oetiska marknadsföring av OxyContin.
Följande diagram illustrerar den höga konsumtionsnivån av
förskrivna opioider i USA jämfört med andra länder.

Internationell konsumtion av förskrivna opioider per person 2010–2012. Källa: The Lancet,
Vol. 399, februari 2022

Stärkt organisation för utveckling och partnerskap
Stayble Therapeutics har under 2021 stärkt sin organisation för att
stå rustade för kommande fortsatt utveckling och partnerskap. Det
vetenskapliga rådet har utökats med tre medlemmar: Dr Aaron
Calodney (USA), Dr Douglas Beall (USA), samt Professor Dr Hans
Jörg Meisel (Tyskland). Dessa bidrar med gedigen erfarenhet inom
smärtlindring och ryggrelaterade besvär, såväl som hands-onerfarenhet från genomförandet av kliniska studier i området. Vidare
har bolagets ledningsgrupp stärkts med Dr Sara Richardson, VP CMC
& Regulatory Affairs.
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Nästa milstolpe för Stayble blir vid 100% rekrytering

Fas 2b-studien ska inkludera ca 100
patienter uppdelade i tre olika grupper

Målet med den pågående studien är att utvärdera effekten av
injektioner med STA363 i degenererade diskar. Huvudsakligen
kommer studien utvärdera smärta & funktion hos patienter med
kronisk diskrelaterad ryggsmärta, samt studera säkerhet och
tolerabilitet. Studien omfattar ca 100 utvärderingsbara patienter
uppdelade i tre olika grupper. Två av grupperna behandlas med
STA363 i två olika doser och en grupp får placebo. Efter att
patienterna fått en injektion i den eller de smärtande diskarna
kommer de att följas under en 12-månadersperiod för att fastställa de
långsiktiga effekterna av behandling med STA363. Man rapporterar
att man hittills sett en låg dropout rate bland deltagarna i studien.
Man har trots pandemin lyckats driva utvecklingen vidare, trots att
patientrekryteringen påverkats i viss mån. För Stayble Therapeutics
kommer nästa milstolpe att vara 100% rekrytering, något som sänker
den operationella risken i studien.

Intensifierar arbetet med att hitta lämplig partner
Efter att samtliga patienter har rekryterats, behandlats och följts upp
kommer data från studien att sammanställas och analyseras.
Målsättningen är att kunna presentera topline-resultatet under 2023
och att därefter ingå samarbete med ett större läkemedelsbolag inför
fas 3. Under 2022 kommer bolaget därför att intensifiera sitt arbete
med att hitta en lämplig partner. Man har redan idag ett 20-tal bolag
som känner till Stayble Therapeutics väl och följer utvecklingen.
Dessa bolag kommer uppdateras löpande och man vill ha en dialog
kring deras intresse som potentiella partners.

Målsättningen är att presentera toplineresultat under 2023 och därefter ingå ett
partnerskap

Vi upprepar riktkurs 16 kr
Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår värderingsmodell
sannolikheten för lyckad lansering till 21%. Vi upprepar vår riktkurs
16 kr för Stayble Therapeutics. I ett mer försiktigt bear-scenario
landar vi i ett motiverat värde på 4 kr, och i ett mer optimistiskt bullscenario på 32 kr.

Risker i läkemedelsutveckling
Bolagets verksamhet är kopplad till risker som kan ha väsentlig
negativ inverkan. Om man via kliniska studier inte i tillräcklig
utsträckning kan påvisa att ett läkemedel är säkert och effektivt, kan
det föranleda uteblivet godkännande från myndigheter och därmed
utebliven kommersialisering. Dessutom kan förseningar uppstå av
olika anledningar, t.ex. till följd av svårighet att rekrytera patienter
samt att få tillstånd från myndigheter. I en sådan situation skulle
bolaget kunna tvingas söka ytterligare kapital för att genomföra den
kliniska studien. Man är också i hög grad beroende av ledningens,
styrelsens och andra nyckelpersoners erfarenhet och engagemang.
Bolaget följer noga utvecklingen av Covid-19-pandemin som kan leda
till ytterligare förseningar och ökade kostnader i utvecklingen.

Investeringstes
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Unik behandling för diskogen ländryggsmärta
Diskogen kronisk ländryggsmärta är en handikappande sjukdom för
patienten och medför stora kostnader för samhället. Steloperation
eller proteskirurgi är idag de enda alternativen för de 70% av patienter
som inte svarar på smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik.
Stayble Therapeutics utvecklar STA363, ett injektionsläkemedel som
fokuserar på de underliggande orsakerna till diskrelaterad kronisk
ryggsmärta. STA363 omvandlar disken till bindväv och kan därmed
permanent åstadkomma en påtaglig minskning av patientens smärta.
STA363 baserar sig på en kroppsegen och väldokumenterad molekyl
i kombination med kontrastmedel. Behandlingen ges vid endast ett
tillfälle och effekten antas vara livet ut och kräver minimal
rehabilitering.

STA363 omvandlar disken till bindväv och
kan därmed åstadkomma permanent
förändring

Källa: Stayble Therapeutics

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ
Degenerativ disksjukdom är att globalt problem med något högre
förekomst i välutvecklade länder. Varje år diagnosticeras många
patienter med degenerativ disksjukdom, och den globala incidensen
uppskattas till 5,5%. Enbart i USA, Japan och de fem största länderna
i EU lider ca 57 miljoner patienter av smärta orsakad av degenerativ
disksjukdom. Av dessa uppskattas ca 20% vara kroniska, och av dessa
skulle 30% kunna behandlas med STA363, vilket ger en adresserbar
marknad på 3,5 miljoner Vårt estimat för toppförsäljning baseras
sedan på att 10%, eller 350 000 årligen behandlas med STA3631.

Enbart i USA, Japan och EU5 lider ca 57
miljoner patienter av degenerativ
disksjukdom

70% av patienterna blir inte bättre av
smärtstillande preparat eller sjukgymnastik

1

Epidemiology Chronic Low back pain – Decision Resources Group, published July 31,
2020
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Potential bli första icke-kirurgiska läkemedlet
Sjukdomen behandlas idag med klassiska metoder som
smärtstillande preparat och sjukgymnastik. Uppskattningsvis 30% av
patienterna blir långsiktigt bättre av dessa behandlingsmetoder,
medan övriga går med fortsatt smärta 2 . Ca 1% av patienterna
kvalificerar för steloperation, vilket lämnar ca 70% av patienterna
med ryggsmärta utan behandling. Målet är att erbjuda ett
behandlingsalternativ till de patienter som inte blir bättre med
smärtstillande preparat eller sjukgymnastik, och som inte kan eller
vill genomgå ryggkirurgi. STA363 har potential att kunna bli det
första icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen
ryggsmärta, och projektet har stor marknadspotential. Det finns ett
stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling inriktade på
smärtsymtom och rehabilitering, och mer drastiska och dyra
kirurgiska ingrepp. Detta behov kan STA363 fylla då behandlingen
kan sättas in tidigt och är minimalt invasiv.

Tydlig biologisk effekt påvisad i fas 1bstudie med 15 patienter som behandlades
med STA363

Biologisk effekt demonstrerad i fas 1b-studie
Stayble Therapeutics har i en fas 1b-studie med 15 patienter påvisat
god säkerhet och biologisk effekt med STA363. I denna studie gavs
tre olika doser av STA363 samt placebo. Uppföljning skedde efter 3,
6 och 12 månader. Inga allvarliga biverkningar rapporterades från
studien. Följande bild visar den tydliga biologiska effekten av
behandling med STA63 med dosen 60mg/mL vid 3, 6 och 12
månaders uppföljning. Grafen till höger i bild avser 12 månaders
data.

Källa: Stayble Therapeutics

2

https://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/2001/12010/2001_Volvo_Award
_Winner_in_Clinical_Studies_.2.aspx
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Stora fördelar mot alternativa behandlingar
Stayble Therapeutics behandling har ett antal betydande fördelar i
jämförelse med andra alternativ. Metoden kan sättas in tidigt, är
minimalt invasiv, kostnadseffektiv, sjukdomsmodifierande, har lång
varaktighet, administreras vid ett enda tillfälle, och innebär låg risk
då den bygger på en kroppsegen substans i form av mjölksyra. Bland
kommande
konkurrerande
behandlingar
väntas
utöver
stamcellsbehandlingar även nya former av opioider. Dock har
stamcellsbehandlingar ännu ej visat sig kunna regenerera disken
tillräckligt eller kunnat demonstrera tillräckliga data för att kunna få
marknadsgodkännande. Den konkurrent som kommit längst inom
stamcellsbehandlingar är australiensiska Mesoblast, som dock
misslyckades visa effekt i en avgörande fas 3-studie. För närvarande
planerar Mesoblast att genomföra ytterligare en fas 3-studie efter
detta bakslag.
Om stamcellsterapier skulle lyckas få
marknadsgodkännande, så kommer de ändå inte att kunna
konkurrera i termer av pris, enkelhet i handhavande och
tillförlitlighet. Nya smärtstillande behandlingar kommer bara kunna
ge inkrementella förbättringar och dessa adresserar ej heller den
underliggande orsaken till patientens problem.

Avser söka partner för STA363 inför lansering
Bolaget bedömer att man kommer att kunna presentera data från fas
2b-studien 2023. Målet är sedan att tillsammans med en partner gå
in i en avgörande fas 3-studie i slutet av 2023 eller under 2024. Det
tar sedan tre år att genomföra denna innan man kan ansöka om
marknadsgodkännande. Detta medför att vid fortsatt framgångsrik
utveckling kan STA363 nå marknaden år 2028. Kostnaden för en fas
3-studie med ca 500 patienter i två armar kommer att vara ca 300–
500 mkr. Om man skulle ta sig an detta själva är det kanske först USA
man skulle sikta in sig på, för att därefter hitta partner på den
regionen. Man anser att regionala partners är den rätta vägen att gå,
kanske med en partner i Europa, en i USA och en i Asien.

Vid fortsatt framgångsrik utveckling kan
STA363 nå marknaden under 2028

Kommande milstolpar 2022–2023
Bland kommande milstolpar för Stayble Therapeutics kommer
fullrekrytering i fas 2b-studien under 2022 att vara en viktig trigger,
då det sänker risken i projektet. Detta har tyvärr förskjutits två gånger
till följd av pandemin och studieresultaten bedöms nu komma att
presenteras under 2023. Vid ett positivt utfall ser vi goda möjligheter
att hitta en resursstark partner för att fortsätta driva utvecklingen av
STA363 genom en avgörande fas 3-studie och sedan till
marknadslansering. Kommande milstolpar av betydelse innefattar:


2022: Rekrytering av samtliga 126 patienter i bolagets
pågående fas 2b-studie



2022: Intensifierat arbete med att bygga relationer med
potentiella partners



2022: Sista patient behandlas i studien, och följs sedan i 12
månader



2022: Uppföljning på interimdata kopplat till variabilitet och
konklusivitet



2023: Presentation av studieresultat från fas 2b-studien
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Motiverat värde 16 kr i basscenario
I vårt basscenario antar vi 350 000 behandlingar med STA363 fem år
efter en möjlig lansering år 2028. Bolaget tänker att 1–3 diskar per
patient kan komma att behandlas, och om man antar ett genomsnitt
på 1,5 injektioner per patient och en prissättning på EUR 1 000 per
injektion skulle toppförsäljningen för STA363 i detta scenario kunna
bli drygt 5 mdkr. Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår
värderingsmodell sannolikheten för en lyckad lansering till 21%. Vi
upprepar vår riktkurs 16 kr.
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Disclaimer
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna
kan dock inte 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 äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.

Ansvarig analytiker:
Thomas Nilsson
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