
 

 

  



 

 

utvecklar en be-

handling av Wil-

sons sjukdom, 

WTX101, som av allt att döma har 

en mer gynnsam biverkningsprofil 

och enklare att administrera än 

dagens läkemedel. Vi ser god 

chans att WTX101 kan förbättra 

den i dag dåliga följsamheten hos 

Wilsonpatienter när det gäller 

medicinering. Vi spår därför en 

stor potentiell efterfrågan för 

behandlingen, inte minst eftersom 

Wilsons sjukdom är livshotande 

om den inte behandlas.  

 

 kliniska fas II-

studien var framgångsrik vad avser 

påvisad effekt och säkerhet. Då fas 

II normalt är det svåraste hindret 

att passera på vägen till 

marknaden har därmed en mycket 

viktig milstolpe nåtts. Diskus-

sioner med läkemedelsmyndig-

heter pågår rörande upplägget av 

den registreringsgrundande fas III-

studien. Den förväntas kunna 

inledas under året. Om start och 

omfattning av denna studie blir 

enligt tidigare kommunicerad plan 

bör det rimligen leda till en tydlig 

uppvärdering av aktien.  

 

 är en sällsynt 

genetisk åkomma som leder till en 

allvarlig kopparförgiftning. Pati-

entpopulationen är liten, men då 

sjukdomen endast kan botas med 

levertransplantation har de flesta 

patienterna behov av livslång 

medicinering. Detta i kombination 

med en hög prissättning i USA 

bedömer vi ger goda kommersiella 

förutsättningar. Wilson Thera-

peutics skiljer sig från många 

andra forskningsbolag då planen 

är att gå till marknaden på egen 

hand. Det innebär i sig en viss risk 

men ökar samtidigt potentialen för 

aktieägarna.  

 

 är god och 

befintlig kassa (387 miljoner 

kronor vid årsskiftet) bör täcka 

större delen av den återstående 

kliniska utvecklingen. Vi bedömer 

att värderingen på börsen inte 

återspeglar potentialen. Våra värd-

eringsansatser indikerar ett risk-

justerat motiverat värde på 129 till 

147 kronor per aktie, vilket är 

tydligt över dagskurs. Risken är 

samtidigt hög då bolaget är starkt 

beroende av ett projekt (WTX101). 

Sammantaget blir dock rekom-

mendationen Köp.  
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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 investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

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 fram-

tidsutsikter 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. 

 



 

 

 

Wilson Therapeutics AB (publ) (Wilson eller bolaget) utvecklar 

behandlingar för ovanliga sjukdomar. För närvarande ligger fokus på 

Wilsons sjukdom, en genetiskt orsakad störning i kopparmetabolismen 

som leder till ett farligt kopparöverskott i kroppen. Det längst gånga 

projektet (inom Wilsons sjukdom) har nyss avslutat en klinisk fas II-studie 

i människa.  

 

Bolaget bildades 2012 då fonden Healthcap förvärvade rättigheterna till 

läkemedelskandidaten Decuprate (numera benämnd ”WTX101”). 

Förutom den initiala köpeskillingen tillkommer vissa milstolpes- och 

royaltyersättningar kopplade till framtida försäljning och regulatoriska 

framsteg som ska utgå till tidigare rättighetsinnehavare. Wilson ska betala 

tre procent på den globala försäljningen till University of Michigan och 

därutöver fyra procent på den europeiska försäljningen till bolaget 

Medical Need Europe AB.  

 

Vi anser att Wilson Therapeutics har en stark laguppställning i ledning och 

styrelse. Den inkluderar personer med bakgrund från ledande befattningar 

i internationellt framgångsrika bioteknikbolag som Vertex, Sanofi-Aventis, 

Alexion, Shire och Algeta. Det är en indikation på att bolagets projekt 

bedöms hålla hög klass.  

 

Wilson Therapeutics har genomfört kliniska fas I- och fas II-studier. För 

närvarande pågår diskussioner med de amerikanska och europeiska 

läkemedelsmyndigheterna om upplägget av registreringsgrundande fas III-

studier. Start av fas III-studier är den förmodligen den viktigaste 

händelsen som kan förväntas under resten av året. Vi räknar preliminärt 

med att studien inklusive rekrytering kommer att ta två år att genomföra. 

Om allt går planenligt bedömer vi att ett marknadsgodkännande för 

behandling av Wilsons sjukdom är troligt under andra halvan av 2020.  

 

            

 

Förutom Wilsons sjukdom överväger bolaget även en satsning på den 

svåra neurologiska sjukdomen ALS. En undergrupp av dessa patienter har 

en mutation i ett kopparberoende enzym, superoxiddismutas 1 (SOD1) 

som gör att kopparförekomst förvärrar symptom. Genom att sänka 

kopparnivåerna har tetrathiomolybdat visat effekt i prekliniska modeller. 

Vi har inte tillmätt detta behandlingsområde något värde i den här 

analysen mot bakgrund av tidig utvecklingsfas och svårbedömd 

marknadspotential.  



 

 

Wilsons sjukdom är en genetiskt betingad åkomma som leder till en 

ofullständig metabolism och utsöndring av koppar som intagits via föda. 

Det dagliga intaget av koppar överstiger behovet och överskottet regleras 

normalt genom utsöndring via gallan och avföringen. Hos Wilsonpatienter 

fungerar inte transport och reglering av koppar tillfredställande och därför 

ansamlas giftigt fritt koppar i organen hos dessa patienter. Det drabbar 

framför allt lever och hjärna.  

 

Mer specifikt regleras halten av koppar i kroppen av en koppar-

transportör, ATP7B, vars normala funktion är att leverera koppar till 

ceruloplasmin (ett enzym som är involverat i järnmetabolismen och som 

är det protein som binder mest koppar i blodet) samt att utsöndra koppar 

via gallan. Hos patienter med Wilsons sjukdom fungerar inte koppar-

transportören ATB7B vilket innebär att kopparhalten i kroppen ökar till 

skadliga nivåer. 

 

Sjukdomen manifesteras kliniskt genom leverskador och neuro-

psykiatriska störningar. Tillståndet är på sikt livshotande om det inte 

behandlas. Ett karaktäristiskt kännetecken är kopparavlagringar i kanten 

på ögats regnbågshinna, så kallade Kayser-Fleisher-ringar, men det 

förekommer inte hos alla patienter. I 40 till 50 procent av fallen är de 

första symptomen förknippade med försämrad leverfunktion. Det kan 

yttra sig i form av leverförstoring, övergående gulsot eller progressiv 

skrumplever. Neurologiska symptom är dock ungefär lika vanliga som 

första tecken. Exempel är skakningar, ofrivilliga muskelsamman-

dragningar (dystoni), och svårigheter att tala och svälja. Psykiatriska 

tecken som personlighetsförändringar och depression kan uppträda 

parallellt med leversymptom och neurologiska symptom. Många patienter 

har en kombination av lever- och neurologiska symptom.   

 

Det kan ofta vara svårt att särdiagnostisera Wilsons sjukdom från andra 

leverskador och neurologiska sjukdomstillstånd och det försvårar en 

uppskattning av spridningen. Därtill kan det ibland ta lång tid innan 

symptomen visar sig. En vanlig uppskattning av prevalensen (före-

komsten) är en på 30 000 men det finns studier som indikerar en högre 

prevalens (Bandmann, O. et al, ”Wilson’s disease and other neurological 

copper disorders”, The Lancet, 2015, Vol 14).   

 

Befintliga medicinska behandlingar utgörs av Penicillamin, trientin och 

zink. Tetrathiomolbydat har använts experimentellt. De två första är 

exempel på kopparkelatorer som binder koppar och utökar utsöndring av 

metallen via njurar och urinen. Även andra metaller som järn binds vilket 

kan medföra oönskade bristsymptom.  

 

•  används framför allt för att behandla leversymptom. 

Behandlingen behöver tas flera gånger per dag. Allvarliga 

biverkningar i form av neurologiska försämringar är vanliga och 

är en betydande nackdel. Enligt EASL avslutar upp till 30 

procent av patienterna behandling med Penicillamin. 

•  används normalt för patienter som inte tolererar 

Penicillamin och bedöms ha en något bättre biverkningsprofil. 



 

 

Samtidigt förefaller effekten inte lika bra. Behandlingen måste 

tas flera gånger per dag på grund av kort halveringstid.  

•  är en billig form av behandling som dock inte är lika 

snabbverkande som kelatorerna. Verkningsmekanismen är 

annorlunda och går ut på att konkurrera ut koppar vid upptag i 

tarmen. Zink används framför allt som underhållsbehandling 

efter att kopparnivåer först har sänkt med de mer snabbverkande 

kelatorerna. Liksom för kelatorerna krävs flera doseringstillfällen 

per dag. Biverkningarna är mindre allvarliga än för kelatorer 

men magproblem är vanliga vilket tillsammans med den 

krångliga doseringen gör att många patienter inte klarar av att 

följa ordinerad behandling.  

 

Kelatorer marknadsförs under varumärkena Cuprimine och Depen 

(penicillamin) och Syprine (trientin).  är ett 

behandlingsalternativ för Wilsonsjuka med långt framskridna leverskador. 

Uppskattningsvis står dessa för mellan fyra till sex procent av alla 

levertransplantationer i USA (Källa: Catana, A. et al, ”Liver 

Transplantation for Wilson Disease”, World Journal of Hepatology, 2012, 

4(1). Transplantation bedöms ge goda resultat för Wilsonpatienter.  

 

Generellt bedöms prognosen för behandlad Wilsons sjukdom relativt god 

även om behandlingen är livslång. Som vi beskrivit ovan klarar dock en 

stor andel av patienterna i praktiken inte av att efterleva den föreskrivna 

behandlingen och blir successivt sämre. Det understryker behovet av nya, 

bättre behandlingar.  

 

WTX101 bygger på tetrathiomolybdat, en substans som sedan ganska lång 

tid varit känd för att kunna motverka kopparförgiftning genom att sänka 

nivåerna av fritt koppar i blodet. Ett liknande salt, Coprexa, har varit i en 

process för marknadsgodkännande i USA just för Wilsons sjukdom men 

ansökan nekades på grund av otillräcklig dokumentation. 

WTX101(biskolintetrathiomolybdat) är ett så kallat kolinsalt av 

tetrathiomolybdat som utvecklats med syfte att förbättra hållbarhet och 

stabilitet. Förutom Wilsons sjukdom har tetrathiomolybdat testats i 

patienter för behandling av andra leversjukdomar, lungsjukdomar och 

cancer.  

 

Verkningsmekanismen är dels att tetrathiomolybdat har en stark och 

specifik bindning till koppar. Dels binder det till det i kroppen vanliga 

proteinet albumin. Sammantaget bildas ett komplex av den aktiva 

ingrediensen med koppar och albumin. Bolagets hypotes är att komplexet 

omedelbart binder fritt koppar och att det dessutom kan binda koppar 

från koppardepåer i levern, som är överbelastade hos Wilsonpatienter. 

Detta leder till en snabb sänkning av kopparnivåer utan de paradoxala 

neurologiska försämringar som ofta är förknippade med exempelvis 

Penicillamin och Trientin. Orsaken till de senare biverkningarna är inte 

helt klarlagd men en svag bindning till helt fritt koppar som inte är bundet 

till Ceruloplasmin kan vara en förklaring (Bandmann (2015)). WTX101 

tas vidare en gång om dagen vilket är en stor fördel jämfört med 

konkurrerande preparat som är ordinerade flera gånger om dagen på 

fastande mage. Till skillnad från kelatorerna sker utsöndringen via gallan 



 

 

och avföringen vilket är den naturliga vägen för att reglera 

kopparöverskott i kroppen. Tetrathiomolybdat har prövats i över 500 

patienter i olika kliniska studier, varav knappt 150 i Wilsons sjukdom. Det 

gör att det finns en ganska god bild av biverkningsprofilen.  

 

Under 2014 genomfördes två fas I-studier i friska frivilliga försökspersoner 

med WTX101. Att två studier genomfördes hängde samman med att 

bolaget beslöt att byta från användning av kapslar till tabletter. Tabletter 

är enklare att svälja och produktionskostnaden är lägre. Studien 

indikerade att likvärdig koncentration i blodet kunde nås med tabletter.  

Under 2015 till 2016 genomfördes en fas II-studie på Wilsonpatienter med 

WTX101 som monoterapi med det primära målet att sänka nivån av fritt 

koppar. Dessutom utvärderades effekten på kliniska symptom. I studien 

ingick 28 patienter som nyligen fått diagnos och tidigare varit 

obehandlade eller genomgått behandling i maximalt två år. Efter 

observationer på förhöjda men reversibla nivåer på levertransaminaser 

(markör för leverskada) hos de två första patienterna halverades dosen. 

Patienterna fick behandling under 24 veckor.  

 

Nivåerna av fritt koppar sjönk (eller, vid normala ingångsnivåer, 

upprätthölls) i 71 % av de behandlade patienterna. I tre patienter fanns 

inget observerat ingångsvärde, och därför kunde ingen förändring mätas. 

De ingick dock in nämnaren vilket gör detta till en konservativ 

uppskattning.  

 

Den genomsnittliga nivån sjönk med i genomsnitt 72 procent och under 

den övre gränsen för vad som anses normalt. Även rapporterade kliniska 

parametrar i form av upplevt handikapp och neurologisk sjukdomsstatus 

förbättrades på ett signifikant sätt. Studien var således framgångsrik vad 

gäller de flesta effektparametrar. Ett möjligt undantag var leverstatus som 

inte förbättrades signifikant. Dock var leverstatusen jämförelsevis god i 

utgångsläget i den studerade patientgruppen. Säkerhetsdata var i linje med 

tidigare observationer. Sex patienter fullföljde inte behandlingen där tre 

fall uppgavs vara relaterade till biverkningar.  

 

 

 
  



 

 

Studien var liten vilket försvårar att dra allt för långtgående slutsatser. 

Dock förefaller resultaten helt klart uppmuntrande. Osäkerheten rör 

möjligen de tidiga men övergående tecknen på transamninasstegringar 

som kunde observeras. Det kan inte uteslutas att läkemedelsmyndig-

heterna efterfrågar en större kartläggning av effekt på leverstatus i 

kommande fas III-studier. Samtliga patienter som genomgick fas II-

studien valde att fortsätta med WTX101. Det är ett positivt tecken att 

patienterna väljer att fortsätta behandlingen och de ger underlag för 

observationer på längre sikt.  

 

I samband med noteringen uppgavs att den kommande fas III-studien 

planerades att bestå av två armar med dels tidigare behandlade patienter, 

dels tidigare obehandlade (naiva) patienter. I gruppen med tidigare 

behandlade patienter kommer ungefär två tredjedelar, slumpmässigt 

utvalda, att få WTX101 medan övriga fortsätter med befintliga läkemedel. 

De tidigare obehandlade kommer enbart att få WTX101. I en planerad 

förlängning ska samtliga erbjudas WTX101.  

 

Målsättningen med fas III-studien kommer, förutom att påvisa säkerhet, 

troligen att vara att bevisa ”non-inferiority”, det vill säga att WTX101 inte 

har sämre effekt än befintliga behandlingar. Detta för att begränsa 

studiens storlek men även då placebo inte är ett etiskt försvarbart 

alternativ. 

 

Wilsons sjukdom är ovanlig och det gör marknaden liten sett till 

patientunderlaget. Under lång tid har även de direkta läkemedels-

kostnaderna varit ganska låga, och det har inte tillkommit några nya 

terapier. Wilson uppskattar att det finns 12 000 patienter i USA och EU5 

som diagnosisterats och som därmed står på läkemedelsbehandling. Detta 

är lägre än den troliga förekomsten på 20 000 till 30 000 patienter. Bland 

dessa 12 000 är efterlevnaden dålig och i genomsnitt tas endast 50 procent 

av rekommenderad dos. Enligt Wilsons marknadsbedömningar dominerar 

zink när det gäller behandlingar i USA medan kelatorer är den mest 

utbredda behandlingen i Europa.  

 

Marknadsdynamiken har förändrats påtagligt de senaste åren sedan 

Valeant övertagit rättigheterna till Cuprimine och Syprine. Valeant har 

höjt priserna kraftigt mellan 2011 och 2015 och den årliga kostnaden för 

Syprine uppgår till omkring 300 000 USD (för Cuprimine är kostnaden 

ännu högre). Valeant har utsatts för omfattande kritik och granskning för 

prissättningen av bolagets läkemedel. Wilsons sjukdom är ett av de 

områden som pekas ut. Enligt Valeants finansiella information sålde 

Cuprimine och Syprine för 192 miljoner USD i USA under 2016. 



 

 

 

 

Patenten för såväl Penicillamin som Trientin är utgångna sedan lång tid. 

Trots det är den generiska konkurrensen begränsad. Läkemedelsbolaget 

Kadmon har ansökt om marknadsgodkännande för sin Trientin-

behandling KD034. Det kan påverka marknadsdynamiken och 

prissättningen framöver. Även GMP Orphan utvecklar en Trientin-

behandling och har nyligen erhållit ett positivt svar från EMA:s 

rådgivande kommitté i processen för ett marknadsgodkännande i EU.   

 

Bolaget bedömer att marknadsstrukturen är fördelaktig ur kostnads-

synpunkt då Wilsonpatienter behandlas vid ett relativt litet antal sjukhus. 

I USA finns exempelvis fem ”centres of excellence” vilka alla har deltagit i 

fas II-studien. Det gör att marknaden bör kunna bearbetas med en 

förhållandevis slimmad säljkår. Det är en viktig faktor bakom bolagets 

strategi att försöka gå till marknaden på egen hand.  

 

Vi räknar i vårt huvudscenario med att en lansering sker 2020 i såväl EU 

som USA. Som alltid finns det faktorer som talar både för och emot ett 

snabbt marknadsupptag. Baserat på en sammanvägning av viktiga fördelar 

som säkerhet och lättare administrering ser det ut att finnas goda 

förutsättningar att WTX101 kan leda till en bättre följsamhet vid 

ordinerad behandling.  

 

Den tydligaste fördelen med WTX101 är framför allt vid behandling av 

neurologiska patienter. För ungefär hälften av alla Wilsonpatienter är de 

första symptomen neurologiska. Vi bedömer att det är den främsta 

målgruppen för WTX101. I ett inledande skede är det troligen lättast att 

komma in på nya tidigare obehandlade patienter. Baserat på långtids-

studier (Weiss, K. et al, ”Zinc Monotherapy is not as Effective as 

Chelating Agents in Treatment of Wilson Disease”, Gastroenterology, 

2011, 140) gör vi en bedömning att omkring tre procent byter behandling 

varje år. Med fler och förhoppningsvis bättre alternativa behandlingar, 

som exempelvis WTX101, bedömer vi att den andelen kan öka framöver. 

Det skulle i så fall underlätta att komma in även på tidigare behandlade 

patienter.  

 
  



 

 

En enkät som Wilson Therapeutics låtit genomföra tyder på en utbredd 

vilja inom läkarkåren att rekommendera WTX101 till patienter (se grafisk 

återgivning av enkätsvar nedan). Framför allt förefaller neurologer 

positiva, vilket kan hänga samman med en bättre biverkningsprofil jämfört 

med penicillamin vad gäller neurologiska symptom. Generellt verkar 

läkare i EU vara något mer positivt inställda än i USA.  

 

 

 

USA-marknaden har betydande potential men är samtidigt något 

svårbedömd. De kraftiga prishöjningar som genomförts borde locka till sig 

nya aktörer. Det finns redan generisk konkurrens inom Penicillamin-

behandlingar i form av Depen som prissätts tydligt lägre än Cuprimine, 

men trots det förefaller försäljningen blygsam. Det finns tecken på att 

konkurrensen kan hårdna framöver med nya Trientinbehandlingar som 

knackar på dörren. Användning av zink är betydligt mer utbredd i USA än 

i EU, vilket kan hänga samman med att prisskillnaden jämfört med andra 

behandlingar är större.  

 

En osäkerhet med WTX101 är att eventuella långsiktiga biverkningar 

ännu inte utretts i samma utsträckning som för penicillamin och trientin. 

Eftersom det rör sig om kroniska behandlingar är långsiktig säkerhet och 

tolererbarhet av stor vikt. I tidigare kliniska studier på ”föregångaren” 

ammoniumtetrathiomolybdat drabbades några patienter av leukopeni, det 

vill säga en minskning av antalet vita blodkroppar, och en ökning av 

transaminaser (markör för leverskada) (Brewer, G, et al, ”Treatment of 

Wilson Disease With Ammomium Tetrathiomolybdate”, Arch, Neurol., 

2006, Vol 63).  

 

Sammantaget antar vi att en hög marknadsandel (antal patienter) på 50 

procent är möjlig i Europa, framför allt till följd av betydande fördelar för 

neurologiska patienter jämfört med andra behandlingar. Givet en 

potentiellt tuffare konkurrens och även högre prissättning räknar vi med 

en lägre marknadsandel i USA, omkring 30 procent (i värde räknat 

hamnar dock andelen högre). Ovan nämnda enkät antyder att högre 

marknadsandelar skulle kunna vara möjliga. Med tanke på att det rör sig 

om kroniska och inte botande behandlingar räknar vi dock med en viss 

tröghet när det gäller marknadsupptaget.  

 



 

 

 

 

En begränsande faktor är även att huvudpatentet löper ut 2023. Det gör 

att marknadsskyddet troligen huvudsakligen bygger på särläkemedels-

status vilket motsvarar ett skydd på sju år i USA och tio år i EU efter 

marknadsgodkännande. Det finns även en generell möjlighet att ansöka 

om ett förlängt skydd för läkemedelspatent på upp till 5,5 år. I vårt 

scenario skulle detta tilläggsskydd kunna förlänga marknadsexklusivitet 

på USA-marknaden något år.  

 

Prissättningen av kelatorer i USA ligger uppskattningsvis på motsvarande 

mellan 100 000 och 550 000 USD per år. Med vårt antagande om 

marknadsandel för WTX101 skulle behandlingen användas av omkring 

2000 patienter årligen i USA. Baserat på Evaluate Pharma Orphan Drug 

Report 2017 skulle en prissättning jämförbar med andra särläkemedel, 

med denna patientpopulation, motsvara cirka 400 0000 USD för WTX101 

på USA-marknaden.  

 

En faktor som inte ska förbises är de betydande rabatter som ofta 

förhandlas fram mellan å enda sidan läkemedelsbolagen och å andra sidan 

de så kallade Pharmacy Benefit Managers (PBMs) som sköter upp-

handlingen åt många sjukvårdsplaner i USA. Rabatterna kan uppgå till 50 

procent i synnerhet där konkurrensen är stor som inom exempelvis 

insulin (Källa: ”Decoding Big Pharma’s Secret Drug Pricing Practises”, 

Bloomberg, 29 juni 2016). Sammantaget bedömer vi att en prissättning på 

300 000 USD, i linje med Syprine, är ett rimligt antagande för vårt 

basscenario.  

 

Kostnaderna för befintliga läkemedelsbehandlingar för Wilsons sjukdom 

är generellt betydligt lägre i EU. Det är dock svårt att bedöma var en 

rimlig prissättning för jämförbara läkemedel ligger. Trientin är exempelvis 

endast godkänt i Storbritannien medan förskrivning i övriga EU-länder 

sker inom ramen för särskilda åtgärder för patienter som inte tolererar 

penicillamin. Vi bedömer att en årsbehandling med Trientin kostar 

motsvarande 90 000 USD i Storbritannien. För att få ett bredare underlag 

för vårt prisantagande har vi även studerat prissättningen för andra 

särläkemedel i EU. Baserat på en publicerad studie (Onakpoya, I. et Al, 

”Effectiveness, safety and costs of orphan drugs: an evidence-based 

review”, BMJ Open, 2015) är medianen för en årsbehandling för ett 

särläkemedel i EU 31 000 GBP eller cirka 40 000 USD. Utifrån 



 

 

studieunderlaget uppskattar vi att mediankostnaden för särläkemedel 

specifikt inriktade mot behandling av sjukdomar relaterade till 

ämnesomsättningen ligger omkring 60 000 USD. I vårt basscenario antar 

vi ett pris på 60 000 USD för WTX101 i EU. 

 

Våra antaganden om penetration och prissättning enligt ovan resulterar i 

en toppförsäljning motsvarande cirka 900 miljoner USD totalt sett i USA 

och EU. Det är något under bolagets egen bedömning om en blockbuster-

potential för WTX101 (det vill säga en försäljning på åtminstone en 

miljard USD). Vi har räknat med en tydligt fallande försäljning efter att 

särläkemedelsskyddet löper ut vilket vi antagit sker 2027 i USA och 2030 i 

EU. Det kan påpekas att Wilsons sjukdom i dagsläget förmodligen är 

underdiagnostiserad. Det kan betyda att vi underskattar såväl 

marknadsstorlek som potential för WTX101 på längre sikt.  

 

 

 

Baserat på diskussioner med bolaget bedömer vi att tillverknings-

kostnaden är låg. WTX101 är en kemisk molekyl och således relativt 

enkel och billig att producera till skillnad från exempelvis biologiska 

läkemedel. Wilson Therapeutics har etablerat produktion enligt CMC-

standard (”Chemistry, Manufacturing, and Controls”). Det är en standard 

som FDA kräver för att säkerställa att den produkt som marknadsförs är 

likvärdig med den som studerats i kliniska studier och att kvalitet och 

hållbarhet är konsistent över tid. Tillverkningen är outsourcad till en 

välrenommerad kontraktstillverkare, amerikanska Catalent Pharma. Med 

en hög prissättning och låga tillverkningskostnader ser vi förutsättningar 

för höga bruttomarginaler. Då vi bedömer att omkostnaderna bör bli 

relativt begränsade, givet en marknadsstruktur där patienter kan nås via 

ett litet antal sjukhus/läkare, bör även rörelsemarginalen bli hög.  

 

Den främsta kostnadsposten de närmaste åren blir den kommande fas III-

studien. Bolaget har inte uppgett någon förväntad kostnad för denna. 

Enligt Bogdan, B et al, ”Valuation in Life Sciences” (2010) uppskattas en 

genomsnittlig kostnad för en fas III-studie till 30 till 60 miljoner USD 

inklusive produktkostnader. Med tanke på att planen är att utföra studien 

på ett hundratal patienter, vilket är förhållandevis litet för en fas III-

studie, kan det synas högt. Å andra sidan väntas studien pågå i nio till tolv 

månader och till stora delar utföras på kliniker i USA vilket drar upp 

kostnadsbilden. Bolagets bedömning i dagsläget är att befintlig kassa (vid 

årsskiftet 386 miljoner kronor) räcker för att finansiera fas III-studien. 



 

 

Mot bakgrund av den stora möjlighet Wilson Therapeutics i ser inom 

behandlingsområdet är det en befogad fråga varför ingen annan tidigare 

valt att vidareutveckla thiomolybdat? Faktum är att amerikanska Pipex 

redan 2008 ansökte om marknadsgodkännande för ett annat salt av 

samma substans. Ansökan godtogs emellertid inte av FDA då doku-

mentationen inte uppfyllde myndighetens krav. Att inte fler gjort något 

seriöst försök beror troligen även till stor del på att prissättningen och 

därmed sannolikt även bedömning av marknadspotentialen såg helt 

annorlunda ut innan Valeant började genomföra sina kraftiga 

prishöjningar 2011.  

 

Vår föredragna värderingsansats är baserad på riskjusterade diskonterade 

projektvärden. Vi har räknat med en sannolikhet till lansering på 41 

procent. Detta baserat på den historiska sannolikheten för läkemedels-

kandidater som beviljats särläkemedelsstatus från FDA som ligger på 54 

procent. Denna sannolikhet har viktats med 75 procent då fas III-

studierna ännu inte påbörjats.  

 

 

 

Nedan sammanfattar vi värderingen av summan av delarna i Wilson 

Therapeutics: 
  



 

 

 

Vi beräknar ett motiverat värde på cirka 3,8 miljarder kronor, 

motsvarande 148 kronor per aktie med vår modell. Vi har i vår värdering 

utöver detta tagit höjd för en antagen utspädning då vi ser ett möjligt 

ytterligare kapitalbehov för att slutföra det kliniska programmet för 

WTX101. Därtill finns 2,2 miljoner personal- och teckningsoptioner inom 

ramen för bolagets incitamentsprogram riktade till ledande befattnings-

havare. Efter justering för antagen utspädning sjunker det motiverade 

värdet till cirka 129 kronor per aktie. Vi har använt en diskonteringsränta 

på 12,2 procent. Detta baserat på en riskfri ränta på 0,65 procent, ett 

betavärde på 1,3 och en riskpremie på 9,1 procent. Den senare bygger på 

PwC:s Riskpremiestudien 2016 och utgörs av en marknadsriskpremie på 

6,5 procent och ett storleksbaserat tillägg på 2,4 procent. Betavärdet är ett 

snitt för biotechbranschen enligt Damodaran Online.  

 

När start av fas III-studien kan bekräftas motiverar det en höjning av 

sannolikhet till lansering. Om vi i stället antar 54 procent sannolikhet till 

lansering stiger det motiverade värdet i vår modell, allt annat lika, till 

motsvarande 172 kronor per aktie.  

 

Antaganden om prissättning har föga förvånande stor betydelse för 

motiverat värde. Om vi sänker antaget pris i USA till 150 000 USD per år 

sjunker motiverat värde (allt annat lika) till 90 kronor per aktie. Om vi i 

istället antar en prissättning på 450 000 USD stiger värdet till mot-

svarande 168 kronor per aktie. Denna övning är dock främst av 

akademisk natur eftersom en förändrad prissättning sannolikt även 

påverkar marknadsandel.  
  



 

 

 

För att komplettera värderingsansatsen ovan har vi även inkluderat en 

relativvärdering. Wilson Therapeutics har i dagsläget ingen försäljning 

vilket försvårar en sådan ansats. Etablerade bolag med en stor andel 

särläkemedel i portföljen värderas i genomsnitt till omkring sju till åtta 

gånger försäljningen enligt vår sammanställning.  
 

 

Det kan ge en fingervisning om var värderingen av Wilson Therapeutics 

kan hamna på sikt. Med vår försäljningsprognos för 2023 skulle en 

motsvarande multipel (median enligt ovan) översättas till ett börsvärde på 

25,9 miljarder kronor vid den tidpunkten. Om vi gör en riskjustering på 

41 procent, i likhet med vår tidigare värderingsansats, och diskonterar 

värdet renderar det ett motiverat värde på 4,5 miljarder i dag. Detta 

motsvarar 147 kronor per aktie med samma antagande om utspädning 

som ovan. Med en antagen sannolikhet till lansering på 54 procent stiger 

värdet till 196 kronor.  
 



 

 

En jämförelse med andra noterade svenska forskningsbolag ger också ett 

värderingsstöd. I grafen nedan har vi plottat forskningsvärde (börsvärde 

minus nettokassa) gentemot klinisk utvecklingsfas för Alligator Bio-

science, Camurus, Hansa Medical, Oncopeptides och Wilson Thera-

peutics. Wilson Therapeutics (markerat med ”X” i diagrammet) tillhör de 

lägst värderade bolagen i den gruppen.  

 

 

En invändning är att vi här jämför ”äpplen och päron” det vill säga bolag 

som siktar på helt olika marknader. Marknaden för cancerläkemedel är 

exempelvis otvivelaktigt större än för behandlingar av Wilsons sjukdom, 

även om konkurrensen också ofta är hårdare. Wilson Therapeutics ska 

emellertid gå till marknaden på egen hand vilket innebär en möjlighet att 

behålla hela värdet själv. Detta till skillnad från många andra bioteknik-

företag som väljer samarbeten med större läkemedelsbolag i utbyte mot en 

intäktsdelning.  

 

Vi anser sammantaget att relativprissättningar ger gott stöd åt vår 

fundamentalt baserade värderingsansats. Vi ser en mycket stor potential i 

aktien om den vidare kliniska utvecklingen och i slutändan lanseringen 

blir framgångsrik. En sådan optimistisk syn får också stöd av det svenska 

särläkemedelsbolaget Swedish Orphan Biovitrums (SOBI) kursutveckling. 

Mellan 2011 och 2017 har SOBI:s kurs ungefär tiodubblats parallellt med 

den framgångsrika lanseringen av bolagets behandlingar för blödarsjuka.  

Den stora potentialen är visserligen behäftad med en hög risk. Om 

WTX101 fallerar i fas III-studien så finns det inte mycket övrigt att falla 

tillbaka på i forskningsportföljen och aktiemarknadens dom kommer i det 

läget att bli mycket hård. På kort sikt blir troligen besked om upplägget av 

fas III-studierna en viktig katalysator för bolagets värdering. Om myndig-

heternas krav avseende omfattning och upplägg av studien inte väsentligt 

skiljer sig från bolagets tidigare bedömningar lär det mottas positivt.   

 



 

 

Healthcap är en svensk venture capital-firma som enbart fokuserar på Life 

Science-investeringar. Bolaget bildades 1996 och har rest mer än en 

miljard euro till flera investeringsfonder. Andra och tidigare investeringar 

inkluderar Algeta, MIPS, Nordic Nanovector, Oncopeptides, Orexo och 

Q-Med. MVM Life Science Partners är baserade i London och Boston och 

förvaltar cirka 700 miljoner USD via sina fonder. Abingworth uppges ha 

1,1 miljarder USD under förvaltning.  

 

De större institutionella ägarna ger en stabilitet på ägarsidan. Baksidan är 

att free float i aktien är ganska låg, under 40 procent.  

 

  

 

Jonas Hansson är Vd sedan 2012. Han är partner i två av Healthcaps 

fonder. Hansson har 50 000 aktier och 390 000 personaloptioner.   

 

  

Andrew Kay är ordförande. Han har tidigare varit Vd i Algeta ASA som 

utvecklade cancerbehandlingen Xofigo och som köptes av Bayer för 2,9 

miljarder USD 2013. Kay har 7 088 aktier, 255 000 personaloptioner och 

24 000 aktier inom incitamentsprogrammet Board LTIP 2016.  

 

 

 

 
  



 

 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära 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. 

http://www.jarlsecurities.se/
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