X

brane utvecklar och
tillverkar biosimilarer
samt generika på
långtidsverkande
injicerbara läkemedel, nischer med
få konkurrenter. Xbrane besitter en
unik och patenterad teknologi som
möjliggör upp till 8 gånger högre
produktivitet i produktion av
biosimilarer jämfört med standardsystem. Xbrane besitter även unikt
processkunnande och en specialdesignad produktionsanläggning i
Italien för effektiv tillverkning av
generika
på
långtidsverkande
injicerbara läkemedel.
Bolagets portfölj innehåller
bland annat Spherotide som är
världens
första
generika
på
original-läkemedlet Decapeptyl för
behandling av prostatacancer och
endometrios samt Xlucane som
kan bli världens mest kostnadseffektiva biosimilar på Lucentis för
behandling av främst åldersrelaterad makuladegeneration. De
två original-läkemedlen sålde 2015
för cirka 3,8 respektive 30 miljarder
kronor. Lansering av Spherotide
och Xlucane i Iran är planerad till
2017. För Spherotide finns gällande

Iran ett distributionsavtal med
Pooyesh Darou som vid tidigare
lanseringar av generika tagit upp
till 90 procent av marknaden inom
ett par år. För Xlucane finns ett
licensavtal
för
produktion,
försäljning och marknadsföring i
Iran med Helvetic Biopharma som
ingår
under
samma
ägarkonsortium som Pooyesh Darou.
Iran är en attraktiv marknad med
cirka 80 miljoner invånare som
täcks av offentligt finansierad
sjukvård med starkt fokus på
användande av generika.
Vi ser goda möjligheter för
bolaget att lyckas med utlicensiering även på större marknader.
2013 utlicensierade Formycon sin
biosimilar på Lucentis till Santo.
Enligt pressmeddelandet uppgår
avtalets värde till ett ”tresiffrigt
antal miljoner euro”. Samtidigt har
många generika-bolag svag lönsamhet men bolagets kostnadseffektiva produktionsteknologi och
den förmånliga prisbilden skapar
potential för bra lönsamhet. Dock
är kommande kliniska studier inte
riskfria och patientrekrytering kan
vara svårt.

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 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.

I artikeln ”NVP modelling for the selection of value-creating biosimilars of
development candidates”, Nickish et al. uppskattas sannolikhet till 90
procent för att generika under utveckling når marknaden. Motsvarande
siffra för biosimilarer uppskattas till vara mellan 50 och 75 procent.
Skillnaden i sannolikheter förklaras dels på grund av biosimilarens högre
komplexitet men även på grund av högre krav på mängd kliniska data.
Samtidigt kan siffran jämföras med sannolikhet för helt nya läkemedel
som är cirka 10,4 procent (”Clinical development success rates for
investigational drugs” Hay et al.). Med denna information är en
investering i Xbrane rimligtvis mindre riskfylld än en investering i ett
bolag som utvecklar nya läkemedel. Utöver reducerad utvecklingsrisk kan
Xbrane även hoppa över vissa moment i den kliniska delen av
utvecklingen. Det innebär att Xbrane har kortare väg till marknaden till
lägre kostnader.
Bolaget har både utvecklat och förvärvat kunskaper gällande generika på
långtidsverkande injicerbara läkemedel. Dessutom har bolaget sedan
tidigare god kunskap om biosimilarer och kostnadseffektiv produktion av
proteiner för biosimilarer eller biologiska läkemedel. Att hålla
kostnaderna låga är extremt viktigt vad gäller generika och biosimilarer.
Det är ofta kostnadsbiten som många liknande bolag faller på. Mot
konkurrensen gynnas den som kan hålla produktionskostnaderna låga.
Med klarare regulatoriska riktlinjer om hur utveckling och studier med
främst biosimilarer nu finns på plats reduceras risken för Xbrane liksom
för andra aktörer. Samtidigt växer marknaden för generika och
biosimilarer snabbt. Dessa två faktorer bidrar till att allt fler aktörer börjar
fokusera på dessa affärsområden, vilket i sin tur innebär att
marknadspenetreringen för bolagets kandidater kan få annat utfall än de
scenarion som vi modellerar för. Bolagets portfölj innehåller flera projekt
med olika indikationer, vilket har värde om något av bolagets
huvudprojekt skulle fallera. Dock är vi av uppfattningen att de övriga
projekten har ett lågt värde då dessa är i tidig utvecklingsfas. Vi bedömer
även att tidsplanen för dessa kan bli svår att hålla. Detta med hänseende
till bolagets ytterst begränsade finansiella resurser som bör fokuseras på de
två huvudprojekten.

Bolag verksamma inom läkemedelsutveckling är i förhållande till
”vanliga” rörelsedrivande bolag digitala till sin natur. Detta då utfallet
antingen blir positivt, eller negativt. Utöver utvecklingsrisken så har
Xbrane ett antal andra framtida avgörande händelser associerade med
osäkerhet som måste inträffa för att läkemedelsprojekten skall nå
marknaden och generera intäkterna. En av dessa risker är att produktion
måste skalas upp och ske enligt god tillverkningssed. En annan är att avtal
måste tecknas för försäljning. Till detta måste finansiering säkras för dyra
kliniska studier, antingen genom avtal med en större samarbetspartner
eller genom eget kapital. Mer om risker och möjliga alternativ till att få
projekten till marknaden längre ner i rapporten.
För att inkludera utvecklingsrisken i beräkningen av ett motiverat pris per
aktie har vi riskjusterat framtida potentiella intäkter och kostnader med
sannolikheter om 90 procent för Spherotide och 62,5 procent för Xlucane.

Riskjusterade intäkter och kostnader är sedan diskonterade till dess
nuvärde. Till detta har vi adderat ett uppskattat värde på de övriga
projekten om 20 miljoner kronor samt nettokassa. Genom denna metod
beräknar vi ett motiverade priset per aktie om 73,3 kronor. Nedan följer
en kort stegvis förklaring om hur vi landar på det motiverat värdet.

Xbrane Biopharma AB (Xbrane eller bolaget) grundades 2008 och har 14
anställda vid kontoren i Stockholm och Milano. Verksamhetens fokus är
att utveckla generika på långtidsverkande injicerbara läkemedel och
biosimilarer. Aktien noterades på Nasdaq First North i februari 2016 och
börsvärdet uppgår i skrivande stund till cirka 190 miljoner kronor.

Generika är läkemedel med samma aktiva substans som ett befintligt
originalläkemedel som förlorat sitt patentskydd. Långtidsverkande
läkemedel innebär att den aktiva substansen frisätts över tid, till exempel
en vecka eller en månad, i kroppen efter injektion (kontrollerad
frisättning). Denna typ av formulering är fördelaktigt gentemot läkemedel
med omedelbar frisättning för behandling av sjukdomar som kräver en
kontinuerlig tillförsel av läkemedlet, till exempel prostatacancer, typ 2diabetes och schizofreni.
Generika på långtidsverkande läkemedel innebär alltså att formuleringen i
originalläkemedlet som gör så att den aktiva substansen frisätts över en
längre tidsperiod måste replikeras. För Xbrane innefattar formuleringen
inkapsling av den aktiva substansen i mikrosfärer av en biologiskt
nedbrytbar polymer. Att replikera frisättningsmönstret är svårt vilket leder
till färre konkurrenter och en fördelaktig prisbild. Trots att patenten på
Decapeptyl, originalläkemedlet som Spherotide adresserar, gick ut 2010 i
Europa finns ännu inga generikakonkurrenter på marknaden.

Biologiska läkemedel har proteiner som aktiva substanser. Proteiner är så
pass stora och komplexa molekyler att de måste produceras via
rekombinant DNA teknologi i levande celler. De är därför svårare att
återskapa än ”vanliga” syntetiskt tillverkade småmolekylläkemedel. På
grund av proteiners komplexitet går det ej att påvisa en exakt kopia
jämfört med originalet. Det handlar istället om att påvisa effekt och
säkerhet innan marknadsgodkännande kan erhållas. Därav kallas
generika på biologiska läkemedel biosimilarer.

Jämfört med nya läkemedel är vägen till marknaden för generika och
biosimilarer kortare och mindre kostsam. Främst på grund av lägre ställda
krav på kliniska studier eftersom den aktiva substansen redan visat både
effekt och säkerhet i människa.
I vissa tillväxtländer är kraven på kliniska studier med generika och
biosimilarer obefintliga eller mindre krävande än de som behövs för

lansering inom till exempel EU. Detta möjliggör en tidigare lansering på
dessa marknader. Därtill går det ofta relativt fort att lansera på dessa
marknader till en lägre summa pengar. Det reducerar i sin tur risken.
Bolagets strategi är att så tidigt som möjligt påbörja försäljningen i utvalda
tillväxtländer för att tillgängliggöra kritiska läkemedel till stora
befolkningsgrupper. Strategin är mindre vanlig bland svenska Life sciencebolag och öppnar möjligheter till tidiga kassaflöden, redan 2017 då
försäljning i Iran möjligen kan inleds.

Marknadens värde (försäljning) för både generika och biosimilarer
varierar med antal patent som löper ut. Fram till 2025 uppskattar bolaget
att patent löper ut för långtidsverkande injicerbara läkemedel och
biologiska läkemedel med en total försäljning om 700 miljarder kronor.
Marknadens värde reduceras förstås som en effekt av nedjusterad
prissättning. Samtidigt är det rimligt att användandet ökar, framförallt i
flertalet tillväxtländer.

Generika och biosimilarer lanseras till ett lägre pris än originalet. Med
data från IMS har FDA presenterat statistik för prissättning baserat på
antalet olika tillgängliga generika på marknaden. Från statistiken framgår
att med 1 generika på marknaden prissätts denna med en rabatt om cirka
6 procent mot originalet. Med två olika konkurrerande generika på
marknaden ökar rabatteringen till cirka 48 procent. På en marknad med
fem olika generika har rabatten ökat till cirka 67 procent. För ”vanlig”
generika reduceras prisbilden ibland med över 90 procent. Det är dock
svårt att utveckla generika långtidsverkande läkemedel och biosimilarer
viket begränsar utbudet och behåller en mer förmånlig prisbild.

För många biologiska läkemedel vars patent löpt ut i EU har mellan två
och fem biosimilarer introducerats. Enligt Pricentric™ rabatterades
originalpriset med 15 till 25 procent mot originalläkemedlet efter att upp
till fem biosimilarer introducerats på läkemedlen Filgrastim, Eprex och
Genotropin.

IMS uppskattar att 52 procent av marknadstillväxten för läkemedel fram
till 2018 utgörs av försäljning av generika. Men redan i dag är generika en
stor del av marknaden.
OECD uppskattar att generika år 2014 stod för mer än 80 procent av den
totala volym läkemedel som säljs i USA och 55 procent i Turkiet.

Motsvarande siffra för Luxemburg uppskattas till 8 procent. Skillnaderna
förklaras till stora delar av vård- och försäkringssystemens uppbyggnad.
Till exempel i Sverige är apoteken förpliktigade att föreslå det billigaste
alternativet, generika eller inte.

Bolagets portfölj består av åtta projekt med huvudprojekten, Spherotide
och Xlucane. Bilden nedan ger en överblick av bolagets portfölj och
planerade milstolpar. Nyheter kring milstolparna påverkar värdet på
bolaget. I dag ligger de största värdena i Xlucane och Spherotide.

Spherotide är en generika på Decapeptyl (aktiv substans = triptorelin)
som hämmar produktionen av manligt respektive kvinnligt könshormon
och används för att behandla prostatacancer, endometrios och myom.
Decapeptyl har en långtidsverkande formulering och patentet har löpt ut i
både USA och EU. Efter en genomsnittlig rabattering mot
originalläkemedlet om 44 procent uppskattar vi den marknaden för
Spherotide till cirka 2,4 miljarder kronor.
Xlucane är en biosimilar på orgnalläkemedlet Lucentis (aktiv substans =
ranibizumab) med den huvudsakliga indikationen åldersrelaterad
makuladegeneration, AMD. Sjukdomen angriper ögats näthinna och leder
till försämrad syn eller blindhet. Lucentis patentet löper ut 2020 i USA
och 2022 i Europa men saknar samtidigt patent i flertalet tillväxtländer.
Efter rabattering om 50 procent mot ett viktat pris för Lucentis, Avastin
och Eylea uppskattar vi marknaden för Xlucane till cirka 54 miljarder
kronor.

För att åstadkomma och replikera ett frisättningsmönster använder
Xbrane en så kallad mikrosfärsteknologi. Kort bygger teknologin på att
kapsla in den aktiva substansen i mikrosfärer av en biologiskt
nedbrytbar polymer som sakta bryts ner i kroppen och skapar en
kontrollerad och utdragen frisättning av den aktiva substansen.

Tidslinjen nedan visar utvecklings- och godkännandeprocessen för
generika. Vägen från läkemedels-/generikakandidat till marknaden är
avsevärt kortare och billigare än den för att utveckla nya läkemedel.

För lansering i Europa och USA med flera andra länder krävs antagligen
en så kallad bioekvivalensstudie eller en studie som påvisar terapeutisk
ekvivalens med originalläkemedlet. Antaget tillfredställande studieresultat
skickas ansökan om marknadsgodkännande till relevant myndighet.
Generellt är administrationstiden hos relevant myndighet längre för
generika, jämfört med nya läkemedel. Det beror möjligen på att generika
har lägre prioritet än nya läkemedel.

Under fem år har bolaget arbetat fram en sammansättning av en mikrosfär
som replikerar originalets frisättningsmönster. Effekt liksom
frisättningsmönster har påvisats i studier i labbmiljö och i djurmodell. I
samråd med tyska läkemedelsverket anser bolaget att resultaten är
tillräckliga för att påbörja en jämförande klinisk studie som planeras
genomföras under 2017. En jämförande klinisk studie för att uppnå
marknadsgodkännande i EU uppskattas enligt bolaget inkludera 150 till
170 patienter. Detta med referens till den studien med den nu godkända
generika substansen Resligo med kontrollerad frisättning.
Om allt faller ut enligt plan kan marknadsgodkännande erhållas 2018 och
en försäljningsstart i EU bli aktuell 2019. I Iran finns inga krav på kliniska
studier för generika, utan fokus ligger snarare på övervakning av data som
genereras efter markandslansering. En lansering i Iran med närliggande
länder är planerad till 2017. För detta har Xbrane ingått avtal med
Pooyesh Darou som vid tidigare lanseringar av generikaläkemedel varit
mycket framgångsrika och uppnått marknadsandelar runt 90 procent efter
ett par år på marknaden.
För produktion har bolaget investerat i egna anläggningar med anpassad
utrustning i Italien. Innan lansering krävs att produktionen sker enligt god
produktionssed, alltså GMP, som av bolaget uppskattas vara på plats i
början på 2017. Enligt pressmeddelande från bolaget har det italienska
läkemedelsverket redan inspekterat anläggningen med goda resultat.

För att utveckla biosimilarer krävs det specifik kompetens och
produktionsanläggningar som Xbrane besitter. Dock är
utvecklingsprocessen av biosimilarer väsentligt längre, dyrare och mer
riskfyllt än den för generika. Dessutom är massproduktion av biosimilarer
mer komplex men detta avspeglas dock i prissättningen av biosimilarer.
För att skapa en biosimilar genmanipuleras celler till dess att en cellinje
producerar en molekyl som är lik originalet, med samma effekt och
säkerhet som originalet. En cellinje är celler som härstammar från en och
samma stamcell. Innan substansen prövas i människa genomförs
prekliniska studier i djurmodell. Tidsaxeln nedan visar
utvecklingsprocessen för biosimilarer.

Fas I/II-studien går ut på att undersöka biosimilarens säkerhet samt effekt
och hur kroppen tar hand om substansen. Om inga tydliga kliniska
skillnader kan påvisas inleds en fas III-studie som inkluderar ett
betydande antal fler patienter. Värt att notera är dock att EMA och FDA
släppt vidare Formycons biosimilar på ranibizumab (FYB201) direkt till
en klinisk fas III. Om allt vill sig väl för Formycons studie är det inte
omöjligt att Xbranes Xlucane också kan slippa Fas I/II-studien.
Formycons studie görs i samarbete med Santo Holding och inkluderar 650
patienter från cirka 80 olika kliniker världen över. Att rekrytera patienter
till främst fas III-studien kan vara tidskrävande med hänseende till
studiepopulationens selektivitetskrav.

Studier genomförd i labbmiljö har påvisat att molekylmassan för Xlucane
är den samma som den för Lucentis och att aminosyrasekvensen är
identiska. Genomförda bindningsstudier påvisar även att Xlucane binder
till önskad tillväxtfaktor på ett liknande sätt som originalet. Sammantaget
har Xbrane bra underlag för att läkemedlet kan komma att visa önskad
effekt vid behandling av aktuell ögonsjukdom.
För lansering i Iran har bolaget ingått samarbete med Helvetic Biopharma.
Helvetic planerar att ha genomfört en mindre klinisk fas III-studie med
Xlucane så att en lansering på den iranska marknaden kan göras under
2017. För storskalig GMP-produktion slöt bolaget nyligen ett avtal med
den litauiska kontraktstillverkaren Biotechpharma. GMP-produktion
uppskattas vara på plats under 2016 till 2017. Material från denna
anläggning kommer att användas i kliniska studier för Xlucane samt
potentiellt även för kommersiell försäljning. Marknadsföring och
försäljningen i Nordamerika och Europa planeras mellan 2020 till 2022.
Intentionen är att marknadsföring och försäljning skall ligga på en eller
flera samarbetsparters.

Inom området för generika och biosimilarer är det extra fokus på
kostnader eftersom prisbilden för slutprodukten inte är den samma som
för nya läkemedel. Som tidigare nämnts har bolaget en patenterad
produktionsplattform för proteiner som enligt bolaget är åtta gånger mer
effektiv än traditionella produktionsmetoder. Bolaget beräknar
kostnadsbesparingarna till cirka 85 procent.
Proteiner odlas i tankar från till exempel bakterieceller, jästceller eller
djurceller. Xbranes produktionsteknologi är baserad på produktion av
proteiner i E.coli, som är en bakteriecell som är mycket vanligt förekommande för ändamålet. Bolagets teknologi har påvisat förmåga att
optimera produktionen genom att identifiera och bevara maximal
produktionsnivå. Som tidigare nämnt har Xbrane ingått licensavtal för

användarrättigheter till produktionsteknologin. Bolaget erhåller intäkter
från sådana avtal i form av en initial utbetalning, samt potentiella
milstolpar och royalties. Även om intäkterna varit små påvisar avtalen att
teknologin skapar värde.

Baserat på försäljningsdata från IMS Health beräknas den globala
försäljningen av triptorelin till cirka 3,8 miljarder kronor år 2015
(växlingskurs USD/SEK = 8,4). Försäljningssiffrorna är antagna att
representera marknadens värde för Spherotide.

Nedan följer en tabell som ger en övergripande blick för de olika tilltänkta
marknaderna för Spherotide. Respektive marknadsvärde är uppskattat
baserat på försäljningsdata för Decapeptyl från IMS. Som tidigare nämns
har Xbrane rörande Iran och närliggande länder redan ingått
marknadsföring och distributionsavtal med lokala Pooyesh Darou.
Eftersom bolaget på egen hand genomfört utveckling och står för
produktion gör vi bedömningen att Xbrane i avtalet erhåller cirka 50
procent av försäljningsintäkterna.

Den 1 november 2016 meddelade Xbrane att icke-bindande villkor
undertecknats för ett avtal med en framstående distributör i Kina. Utöver
försäljning och marknadsföring är distributionspartnern ansvarig för
genomförande och finansiering av de kliniska studierna. Det slutgiltiga
avtalet förväntas av bolaget signeras under första kvartalet 2017.
Vid den slutgiltiga signeringen erhåller Xbrane en initial utbetalning om
17 miljoner kronor. Kontraktets tilltänkta villkor ger bolaget rätt till
ytterligare 70 miljoner i milstolpebetalningar. Vi har antagit att Xbrane i
denna form av avtal erhåller 30 procent av försäljningsintäkterna.

Samtidigt pågår diskussioner med potentiella och lämpliga
samarbetspartners för resterande marknader. Innan lansering i Europa
krävs som tidigare nämnts kliniska bioekvivalensstudier eller jämförande
studier. Så är även fallet för Kina men separata lokala studier kommer

krävas. Tidigare kommunicerat är att Xbrane avser att på egen hand
genomföra studierna och sedan ingå samarbetsavtal för marknadsföring
och försäljning. Samtidigt är studierna kostsamma och bolaget är öppet
för alternativet om att ingå avtal redan innan kliniska studier och
genomföra dessa med partnern. Om bolaget genomför studierna på egen
hand kan ett potentiellt sannolikt samarbetsavtal generera
försäljningsvillkorade intäkter om cirka 50 procent eller mer av slutpriset.
Väljer bolag det andra alternativet, att licensiera ut innan klinisk studie
reducerar bolaget utvecklingsrisken genom att utvecklingen/studierna kan
komma att till fullo eller delfinansieras av den potentiella
samarbetspartnern. Avtalsformen kan sannolikt även generera omgående
kassaflöden i form av en initial engångsbetalning och milstolpebetalning
villkorade till delmål. Dock blir sannolikt de försäljningsvillkorade
intäkterna lägre – rimligtvis mellan 30 och 40 procent av slutpriset. Det
totala värdet av den initiala utbetalningen och villkorade
milstolpebetalningar är ofta relaterat till den potentiella försäljningen och
marknadens storlek samt avtalade försäljningsområden med mera. Ett
tänkbart intervall för ett potentiellt avtal för Spherotide är 75 till 150
miljoner kronor. Vi gör bedömningen att de bästa möjligheterna kan
finnas om bolaget själva genomför studierna och vi modellerar därför i
värderingen nedan med 50 procent.

I tabell ovan framgår den uppskattade försäljningsstarten/lanseringen på
respektive marknad. För Europa, Nordamerika och Ryssland uppskattas
marknadsgodkännande vara på plats 2018 och försäljning kan starta
2019. I Latinamerika, MENA och Sydostasien kommer sannolikt de större
marknaderna kräva ett EU godkännande vilket förlänger tid till lansering
med uppskattningsvis ett år. Kina kommer sannolikt kräva att kliniska
studier görs lokalt vilket drar ut på det uppskattade lanseringstillfället.

Till vår vetskap finns ingen generika på Decapeptyl på marknaden i dag.
Bolaget uppskattar dock att en rabattering mot originalpriset om mellan
25 till 50 procent kan bli aktuell för att komma åt den stora målgruppen.
Vi ser denna uppskattning som rimlig och modellerar med en rabattering
om genomsnittet av 50 och 25 procent, alltså cirka 38 procent i Europa,
Ryssland Nord- och Latinamerika. För MENA, Sydostasien och Kina har
vi antagit en rabattering om 50 procent då dessa marknader sannolikt är
mer priskänsliga.
Xbrane har som tidigare nämnts för avsikt att lansera Spherotide i Iran år
2017. Efter en rabattering om 50 procent uppskattas marknadens värde i
Iran till cirka 125 miljoner kronor. Samtidigt är det värt att notera att
värdet på marknaden i tillväxtländer kan komma att stiga som en effekt av
att fler har möjlighet att köpa Spherotide som prissätts lägre än originalet.
Nedan följer en tabell med antagen rabattering och rabatterat uppskattat
värde på de tilltänkta marknaderna för Spherotide.

Som tidigare nämns prognostiserar IMS att 52 procent av värdet på den
totala marknaden för läkemedel fram till 2018 utgörs av försäljning av
generika. Grafen nedan visar motsvarande siffra olika geografiska
områden. Ovanstående siffror ger en bra grund att utgå från rörande
potentiella marknadsandelar för Spherotide.

Till vår vetskap finns eller utvecklas ingen generika på triptorelin, utöver
Spherotide. Vi har därför antagit att Spherotides marknadsandelar toppar
runt full penetrering av marknaden enligt graf ovan. Därtill har vi antagit
att toppen på respektive marknad nås tre år efter lansering.

Som nämns tidigare uppskattar Smart Pharma Consulting att cirka 90
procent av generika som påbörja kliniska studier genomför studier med ett
godkänt resultat och erhåller marknadsgodkännande. Värt att notera att
Xbrane utvecklar generika på långtidsverkande läkemedel som är svårare
än att utveckla vanlig generika. Med goda prekliniska resultat modellerar
vi dock med en sannolikhet för att Spherotide når marknaden om 90
procent.
Efter en riskjustering för utvecklingsrisker med en sannolikhet om 90
procent toppar den globala försäljningen runt 1 miljarder kronor med
Spherotide år 2024. Efter antagandet om att intäkterna delas på hälften
med en eller flera möjliga samarbetspartners på respektive marknad
toppar de riskjusterade intäkterna för Xbrane runt 436 miljoner kronor.
Efter produktion och skatt uppskattas marginalen till 35 procent.

För att beräkna ett uppskattat värde på Spherotide-projektet har vi
diskonterat tillbaka framtida riskjusterade prognostiserade och intäkter
och utgifter. Vi har valt att baka in dessa risker i diskonteringsräntan.
Beräkning av diskonteringsräntan redovisas nedan:
𝑤𝑎𝑐𝑐 =

𝐷
𝐸
×𝑟 +
×𝑟
𝐷+𝐸 𝑑 𝐷+𝐸 𝑒

𝑑ä𝑟,
𝐷 = 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 = 0,5 𝑚𝑛𝑘𝑟
𝐸 = 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 126,5 𝑚𝑛𝑘𝑟
𝑟𝑑 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟, 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 10%
𝑟𝑒 = 𝑟𝑓 + β(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ) + småbolagspremie + riskpremie specific Xbrane
𝛽 = 𝑆𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 1
𝑟𝑓 = 𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 0 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡
𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎 =
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En investering i aktiemarknaden är förknippat med risk, vilken antas
kompenseras för med en förväntad avkastning. Vi har antagit att
avkastningskravet (rm) på en investering i aktier är 6 procent. Till detta
adderas en småbolagspremie för att avspegla risker associerade med
bolagets ytterst begränsade finansiella muskler, obefintlig eller liten
försäljning och kort historik med mera, som över tid har legat på cirka 7
procent. Inkluderat småbolagspremie beräknas diskonteringsräntan till
12,99 procent. Det ger ett nuvärde på Spherotide på 516 miljoner kronor,
inkluderat nuvärdet på avtalet i Kina.

En av de risker specifika för Xbrane är att bolaget inte hittar en lämplig
samarbetspartner. Detta med tanke på marknadens begränsade storlek i
förhållanden till andra alternativ. Eller, till exempel, att potentiella
samarbetspartner inte accepterar de antagna villkor om 50/50-splitt av

försäljningsintäkterna. För att inkludera denna risk har vi adderat en
riskpremie om 7 procent. Inkluderat riskpremie relaterad till
samarbetspartner(s) beräknas diskonteringsräntan till 19,96 procent. Det
ger ett nuvärde på Spherotide på 391 miljoner kronor, inkluderat avtal i
Kina.

Antagandet om 50/50 split är delvis villkorat till att Xbrane själva står för
produktion. Att skala upp produktion är inte alltid en dans på rosor. Dock
har bolaget storskalig produktion på plats och ansökan om GMPgodkännande ligger nu hos italienska läkemedelsverket. Tidigare har det
meddelats att GMP produktion skulle vara på plats mot slutet av 2016.
Bolaget har nu justerat sina prognoser och uppskattar att en sådan skall
finnas på plats i början av 2017. Detta påvisar det faktum att storskalig
GMP-produktion inte är en jättelätt att få på plats. För att inkludera
denna risk har vi adderat en riskpremie om 3 procent. Inkluderat denna
riskpremie beräknas diskonteringsräntan till 22,95 procent. Värderingen
av Spherotide faller till 228 miljoner kronor, inkluderat avtal i Kina.

Om GMP-produktion inte kommer på plats enligt plan kan inte de
kliniska studierna påbörjas som planerat. Det är en av flera förutsägbara
eller inte förutsägbara händelser som kan skapar fördröjningar i utsatt
tidsplan, vilket också inte är helt ovanligt förekommande för läkemedelsutveckling. Fördröjningar skjuter intäktsströmmar på framtiden vilket
reducerar dess nuvärde och får kostnaderna att överskrida de budgeterade
och ny finansiering måste sökas. Så kan även bli fallet för Xbrane. Vi
bedömer Xbranes tidsplan rörande både Spherotide och Xlucane som
mycket ambitiösa och det finns inget utrymme för att något går snett. För
att inkludera denna risk har vi adderat en riskpremie om 3 procent.
Diskonteringsräntan beräknas nu till 25,94 procent. Det ger ett nuvärde
på Spherotide på 187 miljoner kronor, inkluderat avtalet i Kina.

Till detta tillkommer även en kategori av övriga risker. I övriga risker har
vi bland annat inkluderat kommersiella risker, politiska risker och
valutarisker etcetera. Rörande valutarisker är det värt att notera att den
Iranska Rial är fixerad mot USD men i flera tillväxtländer där valutan är
handlas fritt är volatiliteten/risken hög och att hedga risk i udda valutor är
dyrt. Förändringar i regler och policys utgör en högre risk för generika och
biosimilarer än för traditionella original läkemedel. Generika och
biosimilarer är förhållandevis nytt och riktlinjer för hur studier skall
genomföras med mera är inte glasklart på bolagets alla marknader.
Dessutom kan sjukvårdssystem förändras till fördel eller till nackdel för
generika. Därtill skall nämnas att de stora läkemedelsbolagen inte direkt
lobbar för generika och biosimilarer. Positiv eller inte så skall det även
nämnas att stora läkemedelsbolag själva börjar utveckla generika på egna
originalläkemedel. Dessa bolag har en finansiell styrka som Xbrane inte
kan jämföra sig mot. För att inkludera denna risk har vi adderat en
riskpremie om 5 procent. Inkluderat riskpremie för övriga risker
diskonteringsräntan för Spherotide till 30,92 procent. Det ger ett nuvärde
på Spherotide på 139 miljoner kronor.

Vi beräknar det motiverade värdet på Spherotide till 139 miljoner kronor
för de kommande tre månaderna alternativt till dess att positiv eller
negativ händelse inträffar rörande någon av ovanstående riskmomenten.
Även annan ny information, så som information som påverkar våra
antaganden kring till exempel storlek på avtal eller fördelning av intäkter
kan påverka värderingen.

Tidigare nämnda icke bindande avtal med distributör i Kina ger Xbrane
potentiella intäkter om totalt 87 miljoner kronor. Efter riskjustering av
intäktsströmmarna från avtalet med en sannolikhet om 90 procent
beräknas nuvärdet av avtalet till 39 miljoner kronor.

Nedan följer en känslighetsanalys med diskonteringsränta på X-axeln och
marginal efter skatt på Y-axeln. Som väntat ger hög lönsamhet och låg
diskonteringsränta ett högre värde än låg lönsamhet och hög
diskonteringsränta.

År 2014 sålde Lucentis/ranibizumab globalt för 4,3 miljarder USD, vilket
gjorde det till världens tjugonde mest sålda läkemedel det året. 2015
backade försäljningen till 3,6 miljarder USD, motsvarar 30,4 cirka
miljarder kronor. En anledning till nedgången i försäljning bedöms vara
att konkurrerande läkemedlet Eylea tagit marknadsandel i många
geografier.
Till skillnad från triptorelin ger försäljningssiffran för ranibizumab endast
en fingervisning på marknadens storlek för Xlucanes. Detta med
anledning av att försäljningen av originalläkemedlet, som kostar upp till
10 000 SEK per dos, inte är en bra indikation på försäljningspotentialen
på en kraftigt prisreducerad biosimilar i många tillväxtländer.
Originaltillverkarna Roches och Novartis intäkter relaterade till Lucentis
var ner 13 respektive 16 procent första kvartalet 2016, jämfört med
samma kvartal 2015. Tappet förklaras som en effekt av ökad konkurrens
från andra läkemedel, däribland Eylea. Fördelen med Eylea skall vara att
färre injektioner/behandlingar krävs men enligt Datamonitor report
påvisar studier att läkarna i praktiken injicerar Lucentis och Eylea med
ungefär samma frekvens. Även Avastin tar globala marknadsandelar för
behandling av AMD. Avastin är väsentligt mycket billigare än både Eylea
och Lucentis. Dock saknar läkemedlet godkännande av FDA för
behandling av AMD och riskprofilen är oklar.
På grund av marknadens storlek är incitamentet att utveckla biosimilarer
högre jämför med generika på Decapeptyl. Under juni 2015 lanserade
indiska Intas Pharmaceuticals en biosimilar på Lucentis, Razumab, i
Indien. Rabatten mot originalet var cirka 25 procent. Dessutom har bolag
som Pfenex (PF582), Formycon (FYB201) och Coherus Biosciences

(CHS-3351) publikt gått ut med att de utvecklar biosimilarer på Lucentis.
Fokus för dessa bolag verkar dock vara EU och USA.

För Spherotide kunde vi uppskatta marknadens storlek genom att kolla på
tillförlitliga försäljningsdata för triptorelin. Denna metod är inte hänförbar
Xlucane då biosimilarens reducerade pris mot original har betydande
effekt på användandet, framförallt i tillväxtländerna.
Istället har vi uppskattat marknadens värde med utgångspunkt från
patient och behandlingsdata från Nordamerika och Europa med källor
Datamonitor, IMS Health WHO, ”Global prevalence of age-related
macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a
systematic review and meta-analysis”, Wan Ling Wong et al samt Roche
och Novartis och Xbrane. Nedan beskrivs metoden.
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒕𝒊𝒆𝒍𝒍 𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒌𝒏𝒂𝒅(𝒙)
= 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑 (𝑥)
×𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 å𝑟, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑 (𝑋)
×𝑟𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠
𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 å𝑟, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑(𝑥)
= 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟, 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎
×𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑(𝑥)
𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑(𝑥)
= 𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑓ö𝑟 𝑘ö𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡), 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑(𝑥)
÷ 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 (𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑓ö𝑟 𝑘ö𝑝𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡), 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎
𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑡 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠 𝐿𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠, 𝐸𝑦𝑙𝑒𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝐴𝑣𝑎𝑠𝑡𝑖𝑛 = 6 300 𝑘𝑟
Genom metod ovan uppskattas den totala potentiella marknaden för
Xlucane till 54 miljarder kronor. Anledningen till att marknaden för
Xlucane överstiger försäljningen av ranibizumab är att Xlucane i vår
mening har god potential att andelar från Eylea och främst Avastin.
Tabellen nedan visar uppskattad marknadsstorlek för respektive land eller
geografiskt område.

Xbrane kan antingen ingå ett utlicensieringsavtal där partnern ansvarar
för produktion, marknadsföring och försäljning samtidigt som Xbrane
erhåller en royalty på genererade försäljningsintäkter. Ett alternativ är att
Xbrane själva producera Xlucane själva genom kontraktstillverkare,
exempelvis Biotechpharma. I detta fall uppskattar bolaget att kunna
erhålla en royalty upp mot 50 procent.
Tidigare nämnda tyska Formycon arbetar med en biosimilar på Lucentis
som 2013 utlicensierades till Santo innan kliniska studier. Enligt
pressmeddelandet uppgår avtalets värde till ”tresiffrigt antal miljoner
euro”. Under 2014 tecknades ytterligare ett licensavtal mellan Pfenex och
Hospira innan kliniska studier. Värdet på avtalet var cirka 340 miljoner
USD fördelat på en initial utbetalning om 51 miljoner USD och villkorade
milstolpebetalningar om totalt 291 miljoner USD. Avtalade royalties var
cirka 15 procent, plus minus 10 procentenheter beroende på marknad. I
augusti 2016, efter en genomgång av sin utvecklingsportfölj valde dock
Hospira att återlämna rättigheterna. Hur som helst ämnade både avtalen
den globala marknaden och ger en fingervisning om till vilka villkor ett
avtal med Xlucane kan tecknas till.

Som tidigare nämns har bolaget ingått avtal med Helvetic Biopharma
inför potentiell lansering i Iran. Innan lansering kommer Helvetic
genomföra en mindre lokal klinisk studie och ansvarar för marknadsföring
och försäljning. Xbrane har erhållit två milstolpebetalningar om 100 000
och 120 000 USD. Detaljer kring potentiella kvarstående milstolpar har
inte kommunicerats men vi uppskattar avtalets värde till 600 000 USD.
För lansering på övriga marknader har vi antagit att en liknande
avtalsstruktur är relevant, dock inkluderas en initial utbetalning som
betalas ut omgående när licensavtal tecknats.

Det finns många mer eller mindre intressanta läkemedelskandidater som
aldrig får chans att påbörja kliniska studier. Antingen för
läkemedelskandidatens ägare inte har de finansiella musklerna att själva
påbörja dyrka kliniska studier och/eller att projektet inte hittar en
licenstagare som är villig att (del)finansiera utvecklingen.

Med våra antaganden utgör de potentiella värdena för avtal en stor del av
det totala värdet för Xlucane-projektet. Därför har vi valt att inte
inkludera denna risk i diskonteringsräntan som för Spherotide. Istället har
vi riskjusterat händelsen om att avtal tecknas för varje enskild marknad
med en sannolikhet mellan 100 och 50 procent. Dock skall noteras att
möjligheten om att Xbrane ingår ett utlicensieringsavtal med globala
rättigheter exkluderat Iran med närliggande är ett högst levande scenario.
I det uppskattade värdet på avtalen inkluderas en initial betalning samt
milstolpebetalningar villkorade till utvecklingsmål. Milstolpebetalningarna
är riskjusterade med en sannolikhet om 62,5 procent. Mer om
sannolikhetens storlek det nedan.
Som nämns tidigare har bolaget tecknat avtal för Xlucane i Iran. Vi
uppskattar det totala värdet av detta avtal till 600 000 USD. Det
motsvarar cirka 0,217 procent av den totala uppskattade marknaden i
Iran. Till detta har bolaget även tecknat ett icke bindande avtal för
Spherotide i Kina. Avtalets storlek motsvarar 0,165 procent av den totala
uppskattade marknaden i Kina. Baserat på genomsnittet av 0,217 och
0,165 procent (= 0,191 procent) har vi uppskattat framtida potentiella
avtal för Xlucane på respektive marknad genom att multiplicera
genomsnittet (0,191) med den totala marknadens storlek i respektive
område. Uppskattade och riskjusterade avtals-värde visas i tabell nedan.

Även för Xlucane har vi utgått ifrån IMS prognoser för framtida tillväxt
för värdet på marknaden för läkemedel. Se sida12. För Iran har vi antagit
att Xlucane kommer vara den enda biosimilaren på marknaden fram till
och med 2019. År 2020 då patentet i USA löper ut har vi antagit att
ytterligare tre biosimilarer lanseras på marknaden. Det innebär Xlucanes
delar marknaden och Xlucanes andel sjunker. På resterande marknader
har vi antagit att Xlucane från lansering delar på marknaden med tre
andra biosimilarer. År 2022 när patentet släpps i Europa tillkommer
ytterligare en biosimilar (totalt fem biosimilarer, inkluderat Xlucane).

Som tidigare nämnts uppskattar Smart Pharma Consulting att sannolikhet

för att en biosimilar som påbörjar kliniska studier når marknaden till
mellan 50 och 75 procent. Vi modellerar med en sannolikhet i mitten av
intervallet på 62,5 procent. Det är en lägre sannolikhet än för generika
med vilket förklaras av bland annat ett högre krav på studier med
biosimilarer. Med antagna marknadsandelar toppar den försäljningen år
2024 - 2025 runt 3,5 miljarder, före riskjustering. Grafen till höger
illustrerar riskjusterade intäkter i form av initial utbetalning och milstolpar
från avtal samt antagen royalty på försäljning är antaget till 15 procent.

Antaget att samarbetspartnern står för produktionskostnaderna är de
direkta kostnaderna hänförda royaltyintäkter nära noll. Marginaler efter
skatt uppskattas således till 78 procent.

Risk associerad till samarbetsavtal har vi som tidigare framgått valt att
hantera separat, utanför diskonteringsräntan (till skillnad från
Spherotide). Dock kvarstår ett antal risker, inte helt olika de för
Spherotide. (Se sida 13).

Liksom för Spherotide använder vi ett avkastningskrav och
småbolagspremie på 6 procent respektive 7 procent. Inkluderat
småbolagspremie beräknas diskonteringsräntan till 12,99 procent. Det ger
ett nuvärde på Xlucane inkluderat avtal på 739 miljoner kronor.

GMP-produktion är ett osäkert moment som måste finnas på plats innan
kliniska studier påbörjas, även för Xlucane. Vid försäljningsstart skall även
denna skalas upp, vilket är ytterligare en risk. Dessutom är produktion av
biologiska läkemedel liksom biosimilarer en mer komplex process än den
för vanliga kemiska läkemedel. För att inkludera risk relaterad till
produktion har vi adderat en riskpremie om 9 procent, vilket kan jämföras

med motsvarande siffra för Spherotide om 3 procent. Inkluderat denna
risk beräknas diskonteringsräntan till 21,95 procent. Det ger ett nuvärde
på Xlucane inkluderat avtal på 465 miljoner kronor.

Rörande risk associerad till tidsplan har vi adderat en riskpremie om 9
procent. Även denna är högre för Xlucane jämfört med Spherotide och
motiveras av mer omfattande kliniska studier som kan sätta käppar i
hjulet. Inkluderat denna riskpremie beräknas diskonteringsräntan till
30,92 procent. Det ger ett nuvärde på Xlucane inkluderat avtal på 309
miljoner kronor.

För övriga risker har vi adderat ytterligare 7 procent. Att denna är högre
än motsvarande för Spherotide förklaras bland annat med att konkurrenssituationen ser annorlunda ut. Diskonteringsräntan beräknas nu till 27,89
procent vilket ger ett nuvärde för Xlucane inkluderat avtal om 232
miljoner kronor.

Nuvärdet på avtalen på samtliga potentiella marknader beräknas till cirka
57 miljoner kronor. Inkluderat försäljningsrelaterade intäkter beräknar vi
det motiverade värdet på Xlucane till 232 miljoner kronor för de
kommande tre månaderna alternativt till dess att positiv eller negativ
händelse inträffar rörande någon av ovanstående riskmomenten. Även
annan ny information, så som information som påverkar våra antaganden
kring till exempel storlek på avtal eller fördelning av intäkter kan påverka
värderingen.

Nedan följer en känslighetsanalys med diskonteringsränta på X-axeln och
marginal efter skatt på Y-axeln.

I samband med uppköpet av Primm Pharma utfärdades konvertibler
motsvarande 1 322 430 aktier. Inlösen av konvertibler mot aktier har
deltats upp på ett antal tillfällen villkorade till tid samt utvecklings- och
försäljningsrelaterade milstolpar för Spherotide. I samband med att
ansökan om GMP-godkännande lämnades in i augusti gav möjligheten att
lösa in motsvarande 132 243. Ytterligare tillfälle att lösa in konvertibler
motsvarande 264 486 aktier ges om GMP-godkännande finns på plats i
mars 2017 (december 216 plus 3 månader). I vårt modellerade scenario
har vi antagit att denna händelse inträffar.
Om försäljning i Iran påbörjas senast juni 2017 ges tillfälle att lösa in
motsvarande 264 486 aktier. I vårt modellerade scenario har vi antagit att
denna händelse inträffar. Har 200 000 doser av Spherotide sålts från och
med lansering till och med mars 2018 har ägarna till konvertiblerna
möjlighet att lösa in motsvarande 330 608 aktier. I vårt scenario skulle det
motsvara riskjusterade ackumulerade intäkter om cirka 23 miljoner för
Xbrane vilket vi bedömer som mojigt. Om positiva resultat för kommande
bioekvivalensstudie finns för Spherotide i EU juli 2018 skall. Det skulle
innebära att tillfälle ges att lösa in motsvarande 198 365 aktier. Vårt
scenario inkluderar denna händelse. Ett sista tillfälle att lösa in
motsvarande 132 243 aktier ges i mars 2020 om den ackumulerade
försäljningen vid tillfället är minst en miljon doser. I vårt scenario inträffar
inte denna händelse.

Genom att addera ett uppskattat värde för de övriga projekten samt
nettokassa till nuvärdet av Xlucane- och Spherotide-projektet beräknas ett

motiverat pris per aktie till 73,3 kronor, vilket också är vår riktkurs för de
tre kommande månaderna. Värdet för de övriga projekten bedöms till 20
miljoner då dessa är i mycket tidig utvecklingsfas. Positiva nyheter om
avgörande händelser som till exempel att avtal tecknas, att GMPproduktion kommer på plats och/eller kliniska studier påbörjas påverkar
risken och det motiverade priset per aktie justeras då upp. Negativa
nyheter så som uteblivna nyheter kring GMP-produktion eller andra
händelser som kan skapa förseningar påverkar det motiverade värdet per
aktie negativt. Antalet aktier inkluderar aktier från lösen av
personaloptioner samt aktier för utestående konvertibler.

Nedan följer en känslighetsanalys för riktkursen med den genomsnittliga
diskonteringsräntan för Spherotide och Xlucane på x-axeln och
marginaler efter skatt för Xlucane respektive Spherotide på y-axeln.
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