	
  

Uppdragsbevakning

Saniona

23 juni 2015

Ansvarig analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer namn.efternamn@smallcap.se

	
  

Saniona	
  

	
  
	
  

	
  
Mot	
  en	
  högre	
  division	
  
	
  
	
  

Uppdragsbevakning	
  
AktieTorget	
  
Köp	
  

•

Flera aktiva projekt i klinisk fas redan nästa år
	
  
o Mycket bred forskningsportfölj med 15-20 program varav sex aktiva
o Saniona, med	
   partners, kan ha en handfull aktiva projekt i klinisk fas redan nästa år
– varav två i fas II.
o I första hand 	
  ligger fokus på kandidaterna AN363 (smärta) och Tesofensine
(fetma/typ-2-diabetes) som adresserar mycket stora behandlingsområden
	
  

•

Samarbeten ger kvalitetsstämpel
	
  
o Saniona bygger på 20 års forskning av hög internationell klass inom jonkanaler och
	
  
som har finansierats
av bland andra GSK och J & J
o Redan i preklinisk
fas har avtal med branschledande partners som Pfizer, Biogen
	
  
och Atlas Venture träffats, ett synligt bevis för den kompetens Saniona besitter
	
  
o Löpande och potentiella
ersättningar från befintliga partneravtal minskar
kapitalbehov och den breda projektportföljen kan generera fler avtal
	
  

•

Stora värden kan lyftas
fram
	
  
o Ett positivt nyhetsflöde har drivit en stark värdeutveckling men Sanionaaktien
värderas ännu	
   snålt med hänsyn till att Proof of Concept-studier faktiskt stundar
o Vi ser låga odds för åtminstone en miljardvärdering på 12-18 månaders sikt givet
	
  
en diger lista av potentiella kurstriggers
o Bolaget har inlett
förberedelser för notering på Stockholmsbörsen vilket lär minska
	
  
micro-cap-rabatt
	
  

Vi inleder bevakning av Saniona som vi bedömer är ett starkt team med spännande
	
  
läkemedelskandidater vilket valideras av partneravtal. Bioteknikbolag är en
högriskbransch men bredden
i projektportföljen ger ett visst skyddsnät. En lite brokig
	
  
men klanderfri historik och Aktietorgslistningen skymmer trots kursuppgången
	
  
fortfarande stora oupptäckta
värden enligt Smallcaps bedömning.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
Ansvariga analytiker äger inga aktier i Saniona

	
  

	
  
Sammanfattning
Det finns forskning för 2000 MSEK nedplöjt i de preparat
som Saniona äger och läkemedelskandidater validerade av
big pharma. Väldigt få bolag värderade till under 400 MSEK
kan mäta sig med detta. Lägg därtill att flera av
läkemedelskandidaterna har blockbusterkapacitet så inser
man att bolaget förtjänar mer uppmärksamhet än vad det
hittills fått.
Saniona bildades 2011 för att köpa ut den del av
verksamheten i Neurosearch som var fokuserad på
jonkanaler. Med köpet kom ett par samarbeten och 2013
tecknades ett avtal för bolagets verksamhet inom ataxi.
Bolaget har beslutat sig för att ta sin kandidat AN363 in i
klinik i egen regi. Målsättningen är att ta fram ett preparat
inom neuropatisk smärta och prekliniska försök har visat upp
imponerande resultat, väl i linje med de idag använda
preparaten för smärtlindring dessutom i en del fall med
gynnsammare biverkansprofil. Vägen är lång att vandra men
det har gjorts affärer på mångmiljardbelopp redan i fas II för
liknande preparat så det råder inget tvivel rörande
potentialen.
Bolagets preparat Tesofensine kommer att ompositioneras
för indikationen diabetes men vi tror att det finns en chans
att fetma kan bli aktuellt igen efter den mindre fas II-studie
som Saniona planerar. Även här kommer det att röra sig om
stora pengar om bolaget når en lansering. Det finns
ytterligare två preparat i bolagets pipeline som antingen är i
klinisk fas eller vars nästa steg är att testas i människa.
Bolaget söker aktivt partners för dessa preparat och
utesluter inte avtal under året. Saniona räknar dessutom
med att plocka upp ytterligare en substans bland sina egna
tillgångar för intern utveckling.
Övriga preparat ligger i något tidigare fas men bolaget har
sagt att de räknar med att ytterligare något preparat av
partnerprojekten tar sig till klinik inom 12-18 månader.
Vi anser att ett motiverat riskjusterat värde redan idag ligger
väsentligt över aktiekurs, vi beräknar ca 70 SEK per aktie.
Temperaturen kommer att skruvas upp rejält i slutet på året
när Saniona inleder kliniska studier för AN363 och eftersom
verkan på smärta kommer att testas kommer resultat från
friska frivilliga at kunna presenteras under andra halvåret
2016. Vi räknar med att bolaget då kommer att vara noterat
på OMX Small Cap och ha attraherat en helt annan
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ägarskara. Den höga aktiviteten i bolaget borgar för en rad
triggers under det kommande året och Smallcap anser det
sannolikt att ökad kunskap om bolaget också kommer att
leda till att fler vill äga aktier i bolaget.

Få svenska bolag
kan förvänta sig en
amerikansk
värdering.	
  

Forskning för 2000
MSEK	
  

Inledning
I den svenska småbolagsvärlden tycker vi om att göra
jämförelser med värderingen hos amerikanska bolag och vi
pekar gärna på skillnaden i värdering som en stor potential i
det svenska bolaget, men det finns ett stort och avgörande
problem i det resonemanget. De svenska bolagen på våra
småbolagslistor kommer ofta direkt från akademin och
finansieras tidigt med pengar från emissioner som typiskt tar
in 20 MSEK för att ta bolaget framåt till nästa värdehöjande
steg. I USA får motsvarande bolag typiskt 30-50 MUSD i
motsvarande utvecklingsfas och det krävs inte mycket
kunskap om forskning för att förstå att man för dessa
pengar kan bygga en helt annan bas för sina projekt. Det
går att utveckla parallellt snarare än linjärt, det går att
utveckla stickspår och det går att utveckla flera substanser
samtidigt. Med denna typ av utveckling bygger man en
kunskap runt sin substans som ersätter gissande och teorier
med fakta. Smallcap vill hävda att detta är en stor orsak till
att värderingar skiljer sig så kraftigt mellan USA och
Sverige. I USA har bolagen haft råd att forska bort en större
del av risken och blir därmed en betydligt attraktivare
uppköpskandidat än det svenska bolaget. Detta är
naturligtvis självklarheter men det glöms ofta bort av
aktörer på aktiemarknaden.
När så ett bolag som Saniona dyker upp på Aktietorget med
en brokig bakgrund och en rad projekt är det inte konstigt
att bolaget klumpas ihop med de vanliga Aktietorgsbolagen.
Den ursprungliga värderingen var det ingen som höjde på
ögonbrynen över då den låg inom det normala spannet vid
notering, men som vi ska visa i denna analys fanns det då
precis som nu värden i bolaget som gör Saniona till en udda
fågel. I Sanionas portfölj finns 2000 MSEK nedplöjt i just den
typen av forskning som vi beskriver ovan, det finns preparat
som visar på lovande resultat och som bolaget räknar med
ska bli bäst eller först i sin klass. Smallcap vill hävda att det
hade kunnat introduceras 5-6 bolag på Aktietorget till
samma värdering som Saniona ursprungligen fick med hela
bolaget och för den som orkar hänga med hela vägen
hoppas vi kunna visa detta.
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Sanionas VD Jörgen
Drejer var med och
bildade
Neurosearch	
  

Bakgrund
För att kunna förstå Saniona är det viktigt att känna till de
speciella omständigheter under vilka bolaget bildades. 1989
var Sanionas VD Jörgen Drejer med och bildade Neurosearch
som är ett danskt biotechbolag. Jörgen arbetade under 23 år
som forskningschef på Neurosearch och köpte 2011 ut en
del av verksamheten och bildade Saniona. Neurosearch är
ett bolag som stod på toppen 2008. De hade en substans,
Huntexil, för att behandla Huntingtons sjukdom som tog sig
till en stor fas-III studie där man inte lyckades möta
studiens primära målsättningar. Resultaten presenterades
2010 och aktiemarknadens besvikelse ledde en kollaps av
aktiekursen som idag är på ca 1 % av sitt all time high.
Att det 2009 genomfördes en nyemission om 443 MDKK
vilket gav bolaget ett börsvärde på 3 500 MDKK ger ett
perspektiv på kollapsen och det faktum att bolaget idag har
ett börsvärde på 80 MDKK ger en inblick hur riskfyllt det kan
vara med investeringar och vikten av sprida sina risker.
Dock ska i rättvisans namn nämnas att det finns ett antal
bolag som liksom Saniona bildats ur spillrorna ur
Neurosearch och att dessa sammantaget betingar ett värde
som förmodligen ligger en bra bit över 10 000 MSEK i värde.
Innan detta debaclet hade bolaget fått en ny styrelse och VD
som valde att helt lägga om strategin från en modell
baserad på partnerskap till utveckling i egen regi. I stort sett
all fokus låg på att ta preparatet Huntexil till marknaden.
2010 rapporterade bolaget att studien inte nått de primära
målsättningarna och efter många turer har bolaget nu
hamnat i en situation där de inte vill ta på sig risk och valt
att göra sig av med tillgångar. Exempelvis såldes Huntexil
för 150 MDKK till Teva. 2011 valde Neurosearch att göra sig
av med projekt som låg i tidig utvecklingsfas och säga upp
sina forskare. I det läget fick Jörgen Drejer och Sanionas
Vice VD Thomas Feldthus möjlighet att köpa ut tillgångar
som det hade investerats betydande summor i men som nu
var nedskrivna till väldigt låga belopp och det går inte att
säga att köpet gjordes till marknadspris av ett antal skäl. För
det första var Neurosearch tvungna att sälja verksamhet
som var kassaflödesnegativ och för det andra var de
tillgångarna köptes inte värda lika mycket i händerna på
andra än dem som arbetat med dem under lång tid.
Följaktligen förvärvades en verksamhet där det plöjts ner
2000 MSEK, ett team som jobbat ihop i 20 år för i
sammanhanget en spottstyver. En del av detta hade
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Saniona tog över
kostnader och
avtalsmässiga
åtaganden från
Neurosearch 	
  

Sanionas expertis
ligger inom
jonkanaler	
  

finansierats av GSKs samarbete med Neurosearch innan de
förstnämnda tog beslutet att helt sluta med läkemedel inom
CNS. I samband med att det som idag är Saniona köptes ut
förvärvades också laboratorieutrustning som hade ett
nyprisvärde på 30 MSEK vilket innebär att bolaget med sina
16 anställda idag har en fullt utrustat laboratorium. Bolaget
fick 15 000 egenutvecklade kemiska substanser, tillhörande
patent och ett generiskt kemiskt bibliotek med mer än 100
000 kommersiellt tillgängliga substanser.
Lösningen var bra för alla parter eftersom Saniona tog över
kostnader från Neurosearch, forskarna fick behålla sina
arbeten och forskningen fick nytt liv.
Saniona brukar beskriva sig som ett biotechbolag med höga
ambitioner och låg burn-rate. Det är en träffande
beskrivning av bolagets verksamhet så här långt. Bolaget är
noterat på Aktietorget sedan 2014, men har nyligen
meddelat att en flytt kommer att ske till NasdaqOMX
Smallcap-lista under 2016. Saniona bedriver
läkemedelsutveckling av preparat som används mot
sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar,
smärtbehandling och på senare tid har man även ett fetma/diabetes typ-2-projekt.
Sanionas forskarteam är främst experter på jonkanaler.
Detta är Sanionas nisch som forskarteamet även jobbat med
i tiotals år – först på Neurosearch och nu inom Saniona.
Jonkanaler kan förenklat förklaras som en port i
cellmembranet som kan släppa igenom joner som kalcium
och natrium. Jonkanalerna är nödvändiga för våra biologiska
funktioner som t ex hjärtats slag och musklernas funktion.
De Target-klasser Saniona jobbar med kallas GABAAreceptorer, Nikotiniska acetyl-receptorer,
kaliumkanalsmodulatorer. Dessutom har Saniona tagit över
ett utvecklingsprogram inom
monoaminoåterupptagshämmare utanför jonkanalsområdet
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Projekttyp
Intern
Intern
Intern
Extern
Vilande

Vanliga
indikationer

GABA A NikotinReceptor receptor
AN363
AN470

MonoaminoKaliumkanal-återupptagsmodulator
hämmare
AN346

Ataxion
AN761

Epilepsi
Ångest

Tesofensine
NS 2359
AN788

Kognition First in Class Depression,
(Alzheimer
Kognition
schizofreni)

Sanionas kandidater indelade efter typ av mål. Ju längre klinisk
utveckling, desto ljusare

Den globala marknaden för aktiva läkemedel till jonkanaler
beräknas 2018 överstiga 140 miljarder kronor.

Styrelsen har ett
stort ägande i
bolaget	
  

Personerna
De ledande befattningshavarna i Saniona har imponerande
bakgrund. Claus Braestrup är styrelseordförande. Han har
tidigare varit CEO för Lundbeck. Anker Lundmose i styrelsen
har varit CEO för BioNor och är nu CEO for Mission Pharma.
Vd Jörgen Drejer är medgrundare till Neurosearch. Jörgen
har bildat en rad bolag och är att anse som
serieentreprenör. Han har doktorsexamen i neurobiologi och
skrivit över 75 vetenskapliga artiklar. Thomas Feldthus som
inte längre sitter i styrelsen men arbetar som vice VD är
känd från WNT Research men är också medgrundare till
Symphogen. De två sistnämnda är också de största ägarna i
Saniona.
Sanionas pipeline
Saniona har en bred portfölj av projekt. Bolaget jobbar med
tre olika strategier för kommersialisering.
1) Partnerskap i tidig fas. Idag har bolaget ett
partnerskap med Pfizer avseende ett projekt inom neurologi.
Thomas Feldthus har antytt att man hoppas på att
ytterligare ett av deras partnerprojekt skulle kunna välja ut
en klinisk kandidat inom 12-18 månaders och att
Pfizerprojektet skulle kunna vara ett sådant.
2) Intern utveckling som innebär att Saniona själva tar
projektet genom fas 1 och eventuellt fas 2 för att därefter
utlicensiera projektet till Big Pharma. Exempel på ett sådant
är AN363 som går in i klinik under fjärde kvartalet.
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3) Spin-outs där Saniona samäger projektet med annan
aktör. Framöver är en spin-out till notering inte att utesluta.
Idag har Saniona en spin-out, Ataxion, som ägs tillsammans
med Biogen Idec och Atlas Ventures

Sex aktiva projekt
varav tre med
partners	
  

Just nu är sex projekt aktiva. Tre interna projekt (AN363,
AN346 och AN470) och tre som drivs tillsammans med
partners; Ataxion, Pfizerprojektet och NS2359. I dessa
projekt står partnern för alla kostnader, i fallen med Pfizer
och Ataxion i utbyte mot framtida intäktsdelning. Utöver det
ligger Tesofensine nära att bli aktivt och går i så fall direkt in
i fas II vilket är av stor symbolisk betydelse. AN788, AN761
och andra interna projekt utvärderas och kommer sannolikt
framöver bli föremål för partnerskap eller spin-outs. AN788
har genomgått fas 1 och AN761 är klar för fas 1.

Sanionas pipeline (exklusive NS2359)

Neuropatisk smärta första indikation i klinik
Saniona utvecklar läkemedelskandidaten AN363 för lindring
av neuropatisk smärta. AN363 befinner sig i preklinisk fas
med målsättningen att gå in i klinik under årets sista kvartal.
I den återstående prekliniska utvecklingen ingår bland annat
att anpassa tillverkning för en större skala, tillverkning enligt
Good Manufacturing Practise, GMP, samt olika toxikologiska
studier.
AN363 är en GABAAreceptormodulator, dvs. den påverkar
hjärnans receptorer för den hämmande signalsubstansen
GABA (gammaaminosmörsyra). GABAA-receptorer är väl
etablerade mål för läkemedelsbehandlingar med
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antikonvulsiv, sederande och ångestdämpande effekt. Ett
exempel på läkemedel i denna kategori är Valium.
Neuropatisk smärta underdiagnostiseras
Neuropatisk smärta definieras enligt International
Association for the Study of Pain (IASP) som ”smärta
initierad eller orsakad av en primär lesion eller dysfunktion i
nervsystemet”. Beroende på sätet för sjukdomen delas
neuropatier in i perifera eller centrala former. Det anses
finnas en mängd bakomliggande orsaker som stroke och MS
(centrala nervsystemet) eller följder av sjukdomar och
infektioner som diabetes, HIV eller av trauma (perifera
nervsystemet). Det finns ingen vedertagen klinisk
klassifikation av neuropatisk smärta och trots negativa och
positiva symtom och statusfynd är det ingen lätt uppgift att
differentiera den från annan smärta.
Svårigheten att
behandla gör att
neuropatisk smärta
underdiagnostiseras	
  

Även uppskattningar av utbredningen av neuropatisk smärta
bygger på osäkra data men bedömningar ligger på
åtminstone 1-1,5 % prevalens i befolkningen. Allmänt anses
dock en underskattning ske framför allt vad gäller grupperna
neuropatisk smärta efter operation och cancersjukdom.
Enligt en uppskattning av Läkemedelsverket 2007 ligger
prevalensen i Sverige snarare på 3,8 %.
GABAA-receptorer och smärtreglering ett outvecklat
område
I och med att traditionella GABAAreceptormodulatorer, som
bensodiazepamer ,exempelvis Valium, inte har ansetts ha
någon direkt smärtlindrande effekt har inte GABAsignalers
roll specifikt i smärtkontroll uppmärksammats särskilt
mycket, åtminstone inte i läkemedelsutveckling. Redan på
60-talet pekade emellertid den inom smärtforskning väl
kända s.k. ”portteorin” på en roll för hämmande GABAöverförda signaler i smärtreglering då dessa teoretiskt
”stänger porten” för smärtsignaler. Hämmande och
stimulerande signaler samverkar enligt denna teori i
förmedlingen av smärtförnimmelsen från det perifera till det
centrala nervsystemet. En hypotes är att en neuropatisk
skada leder till ett bortfall av den GABA-förmedlade
hämmande signalen i smärtreglering vilket i sin tur medför
en förstärkt smärtupplevelse.
Ett problem med GABAA-receptormodulering är att det finns
en mängd undertyper av receptorer som har olika
egenskaper och som påverkar nervsystemet på olika sätt.
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För att undvika den sederande effekten som förmedlas via
de vanligaste GABAA-receptorerna, med subenhet alpha-1,
har man i läkemedelsutveckling försökt ta fram selektiva
kandidater som undviker denna och istället fäster vid andra
subenheter som t ex alpha-2 eller alpha-3 (dessa anses
förmedla ångestdämpande effekt).

GABAA-receptorn med undertyper och underenheter

Potential för
smärtlindring
sedan gammalt	
  

Schweiziska farmakologer1 lyckades i en djurmodell med
muterade möss, vars alpha-1-receptorer gjorts okänsliga för
bindande ligander, visa att diazepam under dessa
förutsättningar verkar ha en smärtlindrande effekt. I försök i
djurmodell för neuropatisk skada fick Neurosearch resultat
som tydde på att substansen NS 11394 med låg affinitet för
alpha-1 men högre för alpha-2, alpha-3 och alpha-5 gav
smärtlindring vid lägre doser än diazepam och med lägre
sederande effekt. NS 11394 kan sägas vara en föregångare
till AN363.
Pregabalin dominerar, men stort behov av bättre
behandlingar
Neuropatisk smärta behandlas i första hand med
antiepileptiska läkemedel (t ex Gabapentin) eller s.k.
tricykliska antidepressiva läkemedel (TCA). Det saknas dock
allmänt sett medel som ger tillräckligt bra effekt mot dessa
smärtor. Många studier för akuta smärtor har som mål att
nå minst 50 % smärtlindring men det har inte uppnåtts för
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  Knabl, J. et al, ” Reversal of pathological pain through specific spinal
GABAA receptor subtypes”, Nature, 451: 330-335 (2008).	
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neuropatisk smärta (möjligen undantaget ansiktsmärtan
Trigeminusneuralgi) utan ribban verkar ligga kring 30 %.

Algoritm för läkemedelsbehandling av Neuropatisk smärta
(Läkemedelsverket 2007)

Bästsäljaren
fungerar dåligt och
är avsedd för
annan indikation	
  

Då det finns få läkemedel godkända specifikt för neuropatisk
smärta är troligen ”off-label”-användningen stor vilket
försvårar en marknadsuppskattning. För perifer neuropatisk
smärta uppskattas marknaden till ca 3000 MUSD (Nature).
Andra bedömningar säger att den totala marknaden snarare
är 5000-6000 MUSD medan Saniona anger ca 4000 MUSD.
Pfizers bästsäljare Lyrica (pregabalin) tillhör de mest
använda läkemedlen och sålde för 5168 MUSD under 2014.
Det är ett anti-epileptiskt läkemedel men är även godkänt
för behandling av smärttillstånd som exempelvis diabetisk
polyneuropati (DPN) och fibromyalgi. En betydande del av
försäljningen, okänd exakt hur mycket, rör just behandling
av neuropatisk smärta. Enligt TLV var exempelvis mindre än
5 % av Lyricaförsäljningen i Sverige 2011 hänförlig till
epilepsi. Det tyder i sin tur på en marknad för neuropatisk
smärta åtminstone är i högre delen av ovan uppskattat
intervall.
Goda prekliniska resultat bådar gott för AN363
Pfizer hänvisar till studieresultat att ca 35 % av DPNpatienter får en minst 50-procentig smärtreducering med
Lyrica. Det kan tyckas förvånande att Lyrica nått en sådan
försäljningsframgång trots att effekten endast är något
bättre än för det generiska gabapentin. Sanionas AN363 har
nått bra prekliniska resultat i djurmodeller, där råttor i en
modell för neuropatisk smärta uppvisat en signifikant högre
smärttröskel vid mekaniskt tryck än placebo och där
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jämförbar effekt med Lyrica uppnåtts. Till synes är AN363
också fri från motoriska störningar, en vanlig biverkning
associerad med GABAA-receptormodulatorer. Detta
tillsammans med data för föregångaren NS 113 94 ger goda
förhoppningar om god selektivitet och tolererbarhet. Lyrica
orsakar ofta bland annat yrsel och sömnighet och det är
därför naturligtvis önskvärt med en behandling som ger
färre och mildare biverkningar.

Viss data för
smärta kommer att
erhållas redan i fas
I

Ett problem med att utveckla en behandling mot neuropatisk
smärta är att ringa in en lämplig patientgrupp att studera.
De mest tydliga är smärtdrabbade med åkommor relaterade
till det perifera nervsystemet, som diabetisk polyneuropati
och bältrospatienter. Sannolikt kommer även Saniona att
sikta mot liknande indikationer.
I fas I kommer dock friska frivilliga att undersökas. Den
främsta målsättningen är givetvis säkerhet och
tolererbarhet, men även neurofysiologiska och
neurospykologiska tester, liksom smärttester kommer att
utföras vid Centre for Human Drug Research (CHDR) i
Holland. På så sätt ska vissa preliminära effektdata enligt
bolaget kunna erhållas redan under sommaren 2016.
Vid bedömning av en rimlig försäljningspotential finns det
flera aspekter att väga in. Dels finns det ett stort medicinskt
behov då befintliga behandlingar inte har särskilt bra effekt
eller är olämpliga pga. långtidsbiverkningar. Samtidigt lär
konkurrensen öka när patentet för Lyrica löper ut de
närmaste åren. Vi ser emellertid en betydande potential i ett
intervall på åtminstone 1000-3000 MUSD. Som en
jämförelse uppskattar vi att medianförsäljningen för ett
smärtläkemedel ligger på omkring 1000 MUSD2 (inklusive
opiater). Patentet för AN363 löper ut 2029 vilket begränsar
fönstret för marknadspenetration något och vi räknar därför
med en toppförsäljning i lägre delen av intervallet. De
prekliniska resultaten för AN363 är lovande, en brasklapp är
att det är osäkert att förutspå effekt på människa baserat på
resultat i prekliniska djurmodeller och detta gäller inte minst
för smärta3.
Affärer pekar på värden i neuropatisk smärta
Smärtmarknaden är attraktiv då det medicinska behovet är

Stora värden inom
neuropatisk smärta	
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  Relmada Therapeutics företagspresentation december 2014	
  

3

Berge, O., ”Predictive validity of behavioural animal models for chronic
pain”, British Journal of Pharmacology, 165: 1195-1206 (2011)
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stort samtidigt som efterfrågan är stor på möjliga ersättare
med mindre biverkningar än dagens opioder, i synnerhet för
behandlingar av kronisk smärta. Kanske inspirerade av
Lyricas framgångar finns det även en växande pipeline av
projekt inriktade mot neuropatisk smärta specifikt. Några
exempel är Convergence, en avknoppning från GSK, som
visat bra fas II-resultat mot Trigeminusneuralgi. En annan
aktör är Immune (tidigare EpiCept) med AmiKet. Pfizer har
två kandidater i fas II åtminstone delvis inriktade mot
neuropatisk smärta. Även Nektar Therapeutics, med stort
fokus mot att utveckla smärtbehandlingar, har kandidaten
NKTR-171 i fas I.
2011 godkände FDA Nucynta ER, en kombinerad
opiodreceptoragonist och monoaminåterupptagshämmare
lanserad av Janssen, för kronisk/neuropatisk smärta.
Läkemedlet har ännu inte riktigt motsvarat förväntningarna
försäljningsmässigt men rättigheterna såldes trots det
nyligen för dryga 1000 MUSD till bolaget Depomed. I vintras
köpte Biogen ovan nämnda Convergence Pharmaceuticals för
upp till 675 MUSD (då i fas II).
Nedan redovisas ett urval av licensaffärer de senaste åren
inom området.
Substans

Bolag

Indikation

Antal

Fas

Värde MUSD

Bificadine

DOV

Neuropat. smärta

1

2

134

ADL5859/5747

Adolor

-"-

2

2

264

Nikotinreceptor

Targacept

Smärta

2

0-2

1500

ionX

Bionomics

Kronisk smärta

1 Preklin.

172

XEN402

Xenon

Neuropat. smärta

1

3

376

AGN209323

Allergan

Neuropat. smärta

1

2

413

Medel

Tesofensine har
redan visat på
exceptionellt bra
viktminskningsdata
i fas II	
  

349

Tesofensine kittlar fantasin
Under hösten 2014 togs Tesofensine över från Neurosearch
som utvecklat kandidaten mot fetma. Tesofensine, en s.k.
monoaminåterupptagshämmare, har i fas II studier visat
väsentligt bättre viktminskningseffekt än de preparat som
idag finns på marknaden. Fetma är som de flesta nog är
medvetna om ett stort hälsoproblem globalt sett. Dels är
förekomsten mycket spridd, dels leder det till allvarliga
följdsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Enligt
WHO lider mer än var tionde person i världen av fetma (ett
Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2). Trots fördomar så
räcker det i väldigt många fall inte med råd om att äta bättre
och röra sig mer utan det handlar om fysiologi och hur
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belöningssystemen i hjärnan är kopplade. I dessa fall är
kirurgi eller medicinering påkallat.
En rad receptbelagda viktminskningspreparat har historiskt
kommit och gått, men kategorin har dragits med ett dåligt
rykte pga. uppmärksammade biverkningar, t ex efter
Wyeths ”Fen-Phen”-skandal under 90-talet. På senare år har
det dock åter kommit livstecken och under 2012 godkände
FDA Qsymia (tillverkare: Vivus), som är en kombination av
fentermin (ett amfetaminderivat) och topiramate, det senare
ett läkemedel mot epilepsi. Samma år godkändes även
Bevliq, som marknadsförs av Arena/Eisai, och under 2014
fick Contrave (Orexigen/Takeda) marknadsgodkännande i
USA. Saxenda (Novo Nordisk) blev nyligen godkänt mot
fetma i kombination med diet och motion. Saxenda
innehåller samma aktiva ingrediens (liraglutide, en GLP-1receptoragonist) som Victoza som är ett framgångsrikt
diabetesläkemedel. Marknadsledaren när det gäller antal
förskrivningar är för närvarande Orlistat som är ett generiskt
läkemedel.
Marknaden för
fetmapreparat
hittills en
besvikelse	
  

Marknaden växer men har dock ännu inte utvecklats i linje
med de höga förhoppningarna. Enligt Novo Nordisk får i
dagsläget ca 0,7 miljoner patienter i USA
viktminskningsmedicin. Det är långt färre än det verkliga
behovet med tanke på att närmare 80 miljoner vuxna
amerikaner lider av fetma (alltså en penetration på omkring
1 %). Det kan jämföras med penetrationsgraden för
exempelvis läkemedel mot diabetes och kolesterol- och
blodtryckssänkande mediciner som ligger mellan 61 och 88
% enligt Orexo. Enligt Orexigen uppgick USA-marknaden till
218 MUSD 2014, +68 % jämfört med 2013. Ökningen i
förskrivningar var samtidigt +11% vilket understryker att
det är de nyligen godkända och högre prissatta läkemedlen
som driver marknadsökningen.
Novo har kommunicerat ganska moderata förväntningar på
lanseringen av Saxenda och sagt att de räknar med att det
tar fem år att nå blockbusternivå på försäljningen. En
utmaning är att Saxenda kräver injektion och är dyrare än
andra viktminskningspreparat med en kostnad på 1000
USD/månad i USA.

Fetma stor orsak
till typ-2 diabetes	
  

Typ 2-diabetes blir huvudspåret?
Efter några månaders analys ser huvudspåret för Saniona ut
att utveckla Tesofensine mot typ-2 diabetes. Det kan finnas
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flera skäl till detta som att det finns en betydligt större
acceptans för medicinering mot diabetes, samtidigt som
marknaden för viktminskningspreparat visat sig vara trög.
Idag är läkemedelsmarknaden för diabetes i USA 150 gånger
större än marknaden för viktminskning. Vidare är
ersättningen via försäkringssystem ännu begränsad för
viktminskningspreparat.
Vad är typ-2 diabetes och hur behandlas det idag?
Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska
kunna ta upp socker (glukos) från blodet. Hormonet
produceras av en viss typ av celler i bukspottkörteln. Vid
sockersjuka, diabetes mellitus, är glukoshalten i blodet
förhöjd till följd av otillräcklig insulinproduktion och/eller
minskad effekt av insulin. Det finns två typer av diabetes:
typ 1 och typ 2.
Typ 1-diabetes orsakas av att kroppens eget immunförsvar
förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln (en
s.k. autoimmun reaktion). Typ 1-diabetes behandlas med
insulininjektioner.
Typ 2-diabetes drabbar oftare personer över 40 år. Vid typ
2-diabetes är insulinfrisättningen från bukspottkörteln
minskad och/eller cellernas känslighet för insulin sänkt
(insulinresistens). Typ 2-diabetes är den vanligaste formen
av diabetes. Hög blodglukos orsakat av insulinbrist ger en
metabol rubbning som på sikt leder till allvarliga
komplikationer i form av kärlförändringar och
vävnadsskador. Övervikt och fetma är viktiga orsaker till
uppkomsten av typ 2-diabetes. Vid debut av typ 2-diabetes i
Sverige är medelvärdet för BMI 30,7 kg/m2 enligt
Socialstyrelsen. 40-50 % av typ 2-drabbade lider av fetma,
räknar man in övervikt och bukfetma stiger andelen
betydligt.

Typ-2 diabetes kan
försvinna vid
viktnedgång	
  

Diabetes behandlas i första hand med kostförändringar och
motion. När dessa inte är tillräckliga för att kontrollera
blodsockret sätts läkemedel in. Första linjen utgörs av
Metformin som minskar nybildningen av glukos i levern och
medför ett ökat glukosupptag i musklerna. Typ-2-diabetes
har länge ansetts som en sjukdom som närmast oundvikligt
fortskrider med förvärrade symptom och där medicinering
med orala blodsockersänkare successivt övergår till behov
av insulininjektioner. Studier tyder dock på att typ-2 kan
botas, exempelvis med hjälp av kirurgiska metoder mot
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fetma som gastric banding, under förutsättning att
ingreppen medför en kraftig viktminskning (en svensk studie
angav 20 %).
Betydande möjligheter om kliniska utmaningar kan
överbryggas
Effekten vid kirurgiska ingrepp understryker sambandet
mellan fetma och diabetes men ger även hopp att diabetes
kan vara en metabol störning som är reversibel. Det är nu
Tesofensine kommer in som en potentiell behandling.
•

Icke-invasiv fetmabehandling. Kirurgiska ingrepp
är effektiva men medför risker för svåra
komplikationer. Det finns därför ett betydande
medicinskt behov av en läkemedelsbehandling som
liksom bariatrisk kirurgi (kirurgi mot fetma) via
viktminskning förbättrar blodsockerkontrollen.
Tesofensine har enligt en klinisk fas II-studie som
publicerats i The Lancet4 gett viktminskningar på 11
% i snitt efter 24 veckor (dos 0,5 mg). En uppföljning
upp till 48 veckor visade på 13-14 % viktminskning.
Att komma upp i 20 %, den nivå som alltså bedöms
kunna reversera diabetes, är förstås en utmaning men
Tesofensine har visat en bättre viktminskning än
andra godkända preparat (se nedan) och i fas IIstudien var det fler än 20 % som nådde mer än 20 %
viktminskning.
Tesofensine
Qsymia
Contrave
Saxenda
Belviq

•

Viktminskning
Dos Pulsförändr.*
12 månader
0,5 mg
+7,8 bpm
-13-14%
7,5 mg
+0,6 bpm
-7,80%
32 mg
+1 bpm
-5,40%
3 mg
+2,6 bpm
-7,0%
10 mg
-1,2 bpm
-5,80%
* För Tesofensine 24 veckor

Kombinationsbehandling löser hjärt-kärlrisker?
Tesofensine gav i studien upphov till viss ökad puls
men visade ingen egentlig effekt på blodtrycket (0,5
mg). Inte desto mindre är pulsökningen ett huvudbry
eftersom både överviktiga och diabetespatienter redan
löper högre risk att drabbas av hjärt- och
kärlsjukdomar. Därför är huvudspåret en
kombinationsbehandling med en blodtryckssänkare,
Metoprolol, för att minska risken för biverkningar.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Astrup, A. et Al, ”Effect of tesofensine on bodyweight loss, body
composition,and quality of life in obese patients: a randomised,
double-blind, placebo-controlled trial”, Lancet, 372: 1906-1913 (2008).	
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Nya patent kan
förlänga
livslängden för
Tesofensine	
  

•

Blodsockerkontroll måste visas. TIPO-1-studien
(dvs. ”Lancetstudien” på 24 veckor) visade även en
ganska liten (-0,14 procentenheter) men dock
statistiskt signifikant minskning av blodglukoshalten
vid Tesofensinebehandling. Dock ingick inga
diabetespatienter i studien och det går därför
naturligtvis inte att dra några slutsatser om effekten
på riktiga diabetessjuka ännu. För att i slutändan bli
godkänd som diabetesbehandling måste Tesofensine
sannolikt kunna visa en effekt minst i paritet med
dagens godkända behandlingar, dvs. en minskning
med 0,5-1 procentenheter av blodglukoshalten. Rent
intuitivt ser detta ut som den kanske största kliniska
utmaningen eftersom Tesofensine verkar via
signalsubstanser, medan exempelvis GLP-1-agonister
är läkemedel för endokrina sjukdomar med en mer
direkt verkan via hormonsystemet. Det är dock
intressant i det här perspektivet att notera att GLP-1agonister ger bättre glukoskontroll i patienter jämfört
med DPP-IV-hämmare, trots att båda dessa
behandlingar alltså har en likartad
verkningsmekanism. En hypotes är att detta beror på
att GLP-1-agonister till skillnad från DPP-IV-hämmare
har en viktminskningseffekt och denna är ju i sin tur
väsentligt lägre än vad Tesofensine har visat i kliniska
prövningar (se ovan).

•

Patentsituation troligen bättre än vad den ser ut.
Patentsituationen ser vid en första anblick ut som en
svaghet i och med att produktpatentet för Tesofensine
snart går ut. Nyckeln är att få den inlämnade
patentansökan för kombinationen av Tesofensine och
Metoprolol beviljad. En konkurrent skulle naturligtvis
kunna ta upp ett eget Tesofensinespår när det
ursprungliga produktpatentet går ut 2017, men
Saniona (med eventuell partner) bör i praktiken ha ett
rejält försprång. Bland annat då rimligtvis den enda
möjligheten för en konkurrent är att skapa en ny
kombinationsbehandling. Ett beviljat
kombinationspatent för Saniona för
Tesofensine/Metoprolol skulle räcka till 2034. En
kombinationsbehandling med en annan
betablockerare skulle högst sannolikt falla på
uppfinningshöjd i en patentansökan och utan patent
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har vi svårt att se att någon aktör spendera pengar på
kliniska studier.
I Neurosearchs patentansökan hävdas dessutom att
Metoprolol kan vara en av mycket få blodtryckshämmare
som går att kombinera med Tesofensine i syfte att återställa
normal puls, utan att den viktsänkande effekten samtidigt
hämmas. Det skulle ge ett extra skydd och teknikhöjd åt
patentet.
Eftersom många diabetespatienter samtidigt får behandling
med blodtryckssänkare skulle det teoretiskt kunna vara en
potentiell begränsande faktor för förskrivningar, om det visar
sig att Tesofensinebehandlingen eliminerar den
blodtryckssänkande effekten. Genomförda kliniska studier
visade dock som sagt ingen effekt på blodtrycket i sig, utan
det handlade specifikt om en pulsökning.
Marknaden för
diabetesläkemedel
uppgår till 45 000
MUSD	
  

Diabetesmarknaden och potential
Marknaden för diabetesläkemedel uppgår till 45 000 MUSD
enligt Evaluate Pharma, varav ca 90 % utgörs av typ-2behandlingar. 2013 skrevs 192 miljoner recept på
diabetesläkemedel ut i USA enligt IMS.
Som vi tidigare skrivit så är Metformin första linjens
läkemedelsbehandling. Den föredras bland annat då det är
en billig behandling och då det finns långtidsdata vad gäller
hjärtkärleffekter. Metformin kan kompletteras beroende på
behov med andra läkemedelsbehandlingar som Glimepiride
eller med insulin.
Som andrahandsval finns inkretiner och SGLT-2-hämmare.
Inkretiner är en grupp av diabetesläkemedel som påverkar
kroppens tillgång på GLP-1-hormoner, som i sin tur har en
viktig roll i kontroll av insulinproduktion och blodsockerhalt.
De utgörs av GLP-1-agonister, som Victoza, eller DPP IVhämmare, som Januvia. Fördelar är lägre risk för
hypoglycemi/blodsockerfall och, med GLP-1-agonisterna, att
den ger viss viktminskning på 2-4 kg. Nackdel med GLP-1agonister är att injektion krävs och att behandlingen anses
som dyr.
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Namn
Lantus
Januvia
Novolog/Novorapid
Humalog
Victoza
Levemir
Mänskligt insulin
Janumet
Novomix30
Humulin R

Typ
Insulin
DPP IV
Insulin
Insulin
GLP1-agonist
Insulin
Insulin
DPP IV/Metformin
Insulin
Insulin

Försäljning
2013 (MUSD)
7592
4013
3001
2611
2072
2057
1936
1829
1738
1316

Topp 10 diabetesläkemedel 2013 i försäljning. Källa Fierce Biotech.

Frågan är förstås var i behandlingskedjan ett läkemedel som
Tesofensine kan slå sig in? Så länge det saknas långtidsdata
i form av CVOT (Cardiovascular Outcome Trials) på
hjärtkärleffekter är det en utmaning att nå en position i
första linjen. Samtidigt är det kanske i början av
diabetesbehandling nyttan är som störst för att maximera
möjligheten till långsiktigt tillfrisknande.
En tänkbar väg är en framtida kombinationsbehandling med
Metformin för patienter med fetma. Metformin hade enligt
IMS 72,8 miljoner förskrivningar 2013, dvs. 38 % av USAmarknaden i förskrivningsvolym. Om vi antar att 45 % har
fetma ger det en adresserbar marknad på 17 % av
diabetesvolymen. Om vi vidare räknar med att Tesofensine i
sin tur kan erövra 20-30 % av gruppen ”diabetiker med
fetma som behandlas med metformin” skulle det motsvara
en marknadsandel på 3-5 % av totala marknaden.

Diabetesmarknaden, förväntad utveckling Källa: AstraZeneca/Decision
Resources (2012).
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En annan möjlighet är att utmana inkretiner och SGLT-2hämmare om positionen som andrahandsbehandling.
Victoza sålde för ca 2000 MUSD och Januvia/Janumet för
6000 MUSD förra året. Detta segment spås växa från dagens
ca 15 000 MUSD i värde till omkring 30 000 MUSD i slutet av
årtiondet (se diagrammet ovan).
Sammantaget tycker vi att det är rimligt att räkna med en
hög potentiell toppförsäljning på 2000 MUSD om Tesofensine
blir godkänt som diabetesbehandling.
På samma sätt som liraglutide används både som
diabetesbehandling (Victoza) och som
viktminskningspreparat (Saxenda) ser vi att även
Tesofensine kan adressera båda behandlingsområdena.

Fas III-kostnad
kräver stark
partner	
  

Fas III-kostnader gör stark partner nödvändig
Saniona har uppgett att bolaget söker efter en partner till
Tesofensine. Vi räknar dock med att en mindre fas II-studie
görs i egen regi först för att 1) visa ”proof of concept” i
diabetes och 2) i kombination med metoprolol eliminera den
pulshöjning som observerades i TIPO-1-studien. På så sätt
kan värdet maximeras inför en utlicensiering.
En viktig värderingsaspekt är kostnaderna för fas III-studier
som kan förväntas bli mycket betydande för ett
diabetesläkemedel. En sammanställning över fas III-studier
för GLP-1-agonister visar på en genomsnittlig uppskattad
kostnad på nästan 200 MUSD för fas III och med 4400
patienter. Det understryker behovet av en kapitalstark
partner.
Nedan redovisas ett urval av licensaffärer inom
diabetesområdet:
Substans
Bolag
ITCA 650
Intarcia
TGR 5
Intercept
GLP-1/GLP-2 XTEN Amunix
GLP-1
Zealand
Lyxumia
Zealand
MBX-2982
Metabolex
Afrezza
Mannkind
Medel

Indikation
Typ 2 diabetes
Typ 2 diabetes
Typ 2 diabetes
Typ 2 diabetes
Typ 2 diabetes
Typ 2 diabetes
Diabetes

Antal
1
1
2
1
1
1
1

Fas
3
Preklin.
Preklin.
Preklin.
Preklin.
2
Godk.

Värde MUSD Kommentar
1051 Utanför USA, Japan
163 Utanför USA, Japan
70
413,6
275
375
925
409

Inom fetmaområdet träffades en mängd ganska
uppseendeväckande licensaffärer för några år sen. De var
dock i sen fas och generellt baktunga med en stor andel
försäljningsrelaterade milstolpar.

19	
  
www.smallcap.se	
  

	
  
Substans
Contrave
Belviq
Symlin/leptin
Medel

Bolag
Orexigen
Arena
Amylin

Indikation
Fetma
Fetma
Fetma

Antal
1
1
1

Fas
NDA
NDA
II

Värde MUSD Kommentar
1050 Nordamerika, inte kliniska kostn.
1370
1075 20 % kliniska kostnader
1165

Åsikterna spretar om utsikter för fetmamarknad
Sett till det medicinska behovet är potentialen för
viktminskningsterapier uppenbar, marknaden för
receptbelagda läkemedel är dock som vi beskrivit ovan
fortfarande blygsam. Det senare gör att det är osäkert att
bedöma Tesofensines framtid inom fetmabehandling, men
en marknad kommer alltid att vara beroende av ett
läkemedels funktion och Tesofensine har visat betydligt
bättre resultat än de idag förekommande läkemedelena för
fetma. Prognoserna för marknadsutvecklingen spretar rejält;
Decision Resources såg enligt en rapport från 2012 en
marknad på 2400 MUSD för fetmabehandlingar på de sju
största läkemedels-marknaderna i början av nästa årtionde,
medan researchandmarkets räknar med att marknaden ska
öka till 8400 MUSD under samma period. Nyckelfrågor är
långtidsstudier över biverkningar för den nya generationens
viktpreparat och inte minst bättre möjligheter till
försäkringsersättning. Sammanfattningsvis anser vi att det
kan vara befogat att räkna med 1000 MUSD i toppförsäljning
för Tesofensine inom fetma, med en utdragen
adaptionskurva i takt med att acceptansen långsamt ökar.

Potential inom IBD	
  

AN346 udda men spännande fågel i portföljen
Saniona har signalerat att nästa interna kandidat in i klinisk
utveckling efter Tesofensine och AN363 sannolikt blir från
AN346-programmet blir. Bolaget uppger att det finns en
palett av substanser att välja från och att en kandidat för
preklinisk utveckling kan vara utvald i början av nästa år.
AN346-programmet utgörs av s.k. IK-kanalblockerare som
verkar antiinflammatoriskt genom att, förenklat uttryckt, via
kaliumkanalblockering minska kalciumintaget i
immunförsvarets T-hjälparceller och därmed minska
immunförsvarets aktivitet vilket i sin tur häver eller mildrar
inflammationen.
Autoimmuna sjukdomar är ett stort medicinskt problem och
en mycket betydande marknad. Av någon anledning
använder immunförsvaret i vissa fall samma mekanismer för
att angripa kroppens egen vävnad som det normalt
använder för att angripa främmande ämnen. Bland Tcellsmedierade autoimmuna sjukdomar återfinns MS och
vissa former av diabetes.
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Saniona uppger att förstahandsindikationen är IBD
(Inflammatory Bowel Disease). IBD är en kronisk
inflammation i tarmens slemhinna och går vanligen i skov
och effektiva botemedel saknas för sjukdomen. IBD består
av underkategorierna ulcerös kolit (UC), Crohns sjukdom
(CD) och oklassificerad kolit.
IBD behandlas i dagsläget med i första hand
antiinflammatoriska läkemedel som 5aminosalicylsyra/mesalazin som underhållsbehandling. Vid
svåra skov ges patienten kortikosteroider. Ett slags
immunosuppressiva läkemedel kallade tiopuriner kan
också ges som underhållsbehandling. Alternativt kan
biologiska s.k. TNF-hämmare (ett slags antikroppar) som
infliximab (Remicade) eller adalimumab (Humira) sättas in.
Dessa immunosuppressiva läkemedel undertrycker som
namnet antyder immunförsvarets respons i syfte att minska
inflammationen. Antibiotika kan behövas för att behandla
fistlar och varbölder. I många fall blir stora kirurgiska
ingrepp slutligen nödvändiga. Liksom för CNS-behandlingar
ger möjligheten till underhållsbehandlingar under längre
tider intressanta kommersiella förutsättningar för ett IBDläkemedel.

Behandlingsschema för behandling av Inflammatory Bowel Disease. Källa:
Nomura, American Gastroenterologal Association

Förekomsten av IBD varierar ganska mycket mellan olika
regioner och Crohns sjukdom förefaller betydligt vanligare i
Nordeuropa och Nordamerika än på andra ställen och
förekommer i synnerhet bland den vita befolkningen. I USA
uppger US Center for Disease Control and Prevention att det
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finns 1,4 miljoner drabbade. Enligt Galapagos/GlobalData
uppgick de globala marknaderna för Crohns sjukdom och
Ulcerös Kolit år 2012 till 3200 MUSD respektive 4200 MUSD.
Kan den antiinflammatoriska effekten breddas till fler
indikationer stärks möjligheterna till en stor
försäljningspotential ytterligare. Det understryks av att ett
av världens absolut största läkemedel värdemässigt
(försäljning 11 000 MUSD 2013) är Abbvies Humira, som
används vid IBD men framför allt vid andra autoimmuna
sjukdomar som ledgångsreumatism.
Celgene satsar stort på IBD-kandidat
Nedan redovisas några större licensaffärer med relevans för
AN346. En iögonfallande affär är biotechjätten Celgenes
avtal med Nogra Pharma för GED-0301 mot Crohns
sjukdom. Celgene betalade 2014 710 MUSD upfront med
möjlighet till ytterligare 1915 MUSD i utvecklings- och
försäljningsrelaterade milstolpsbetalningar. Det var dock i
sen klinisk fas och i övrigt spretar storleken på avtalen
rejält.

Imponerande
prekliniska resultat	
  

Substans

Bolag

Indikation

GED-0301

Nogra Pharma

Crohns sjukdom

Antal

Fas

Värde MUSD

1

3

VE-202

2625

Vedanta Biosc. IBD

1

Prekl.

241

Ag-tregs

TxCell

IBD

1

2

83,6

Th17-program

Lycera

Autoimmuna

1

Prekl.

312

NF-Kappa B Decoy

Anesiva

Antiinflammat.

2

Prekl.

114

Medel

563

Median

241

Hur ska AN346 positioneras?
Prekliniskt har det gjorts en jämförelse med sulfalazin där
studier tyder på att AN346 kan vara lika effektivt men i
betydligt lägre doser. Histologiska prover från råttor i en
modell för ulcerös kolit visar på en imponerande läkande
effekt på tjocktarmens slemhinnor (se nedan). 5aminosalicylsyra/mesalazin (den aktiva substansen i
sulfalazin) används i USA i omkring 70 % av alla
förstagångsbehandlingar av UC-fall och 50 % av CD-fallen
(enligt American Gastroentorological Association). USAmarknaden för mesalazin är i sin tur värd uppskattningsvis
drygt 2 000 MUSD (baserat på uppgifter från Shire).
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Jämförande prover från tarmväggen

Biologiska
läkemedel svarar
för större delen av
marknaden i värde	
  

Olika typer av behandlingar skiljer kraftigt i pris där
biologiska läkemedel som Humira är klart dyrare än de flesta
mesalazinbehandlingar. Detta kombinerat med ökad risk för
infektioner gör att biologiska terapier sätts in i ett senare
skede när sjukdomen fortskridit ytterligare, alternativt som
”top-down” terapi i fall som är allvarliga redan vid
presentation. Enligt uppskattningar säljer biologiska
läkemedel för omkring 4 000 MUSD inom IBD (Källa:
Immune).
Det finns ingen jämförelse mellan AN346 och biologiska
terapier men med stor sannolikhet blir det en utmaning att
konkurrera med dessa ifråga om snabb effekt. Mesalazin har
en bra biverkningsprofil men är med 15-40 % klinisk
remission inte lika effektivt som de ”tyngre” behandlingarna,
framför är resultaten sämre i Crohns sjukdom. Om bättre
effektivitet kan kombineras med milda biverkningar borde
AN346 ha bra möjlighet att etableras som en första linjens
behandling, i synnerhet för Crohns. Vi antar en
toppförsäljning på 880 MUSD globalt för AN346 inom IBD
vilket torde motsvara ungefär 30 % av mesalazinsegmentet i
värde.
AN470 och AN761 adresserar psykos och kognitiva
sjukdomar
Psykos kännetecknas bland annat av en förvrängd
upplevelse av omvärlden, svårighet att tolka intryck och
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bedöma trovärdighet och göra egna tolkningar. Vitala
funktioner som viljeliv, känsloliv, uppmärksamhet och
kontakt med människor påverkas. Vanliga symtom vid
psykos är hallucinationer, vanföreställningar och
osammanhängande tal.
Psykos förekommer episodiskt eller kontinuerligt vid
schizofreni och liknande syndrom. Det kan även förekomma
vid andra allvarliga psykiska sjukdomar samt vid
substansutlöst (drogutlöst) psykos, mani och djup
depression. Vidare kan en psykos vara en
läkemedelsbiverkan eller sekundär till hjärnskador eller
förgiftningar.
De neurokemiska modellerna för psykossjukdomar kretsar
oftast kring beskrivning av patologiska förändringar i
funktionen av signalsubstanserna dopamin, glutamat/GABA,
serotonin och acetylkolin. I början av 1960-talet kunde den
svenske farmakologen och sedermera nobelpristagaren Arvid
Carlsson visa att antipsykotiska läkemedel sannolikt verkade
genom att blockera hjärnans dopaminreceptorer, vilket gav
upphov till den så kallade dopaminhypotesen vid schizofren
psykos. Gemensamt för alla neuroleptika (antispykotiska
läkemedel) på marknaden idag är att de på ett eller annat
sätt blockerar dopamin-D2-receptorn i hjärnan. Dopamin-D2blockad förmedlar den antipsykotiska effekten men kan
också framkalla s.k. extrapyramidala biverkningar (EPS),
som Parkinsonliknande symptom, kramper och motorisk
rastlöshet.

Marknaden för
antipsykotiska
läkemedel uppgår
till 21 300 MUSD	
  

Schizofreni är en enormt komplex sjukdom som i motsats till
t ex smärta är svår att efterlikna i djur. Istället försöker
forskarna skapa en sammansatt bild genom att använda sig
av separata modeller för sjukdomens uttryck. När
forskningen når in i människa är det fortsatt svårt med t ex
avbrutna behandlingar och komplicerade
självskattningsmodeller. Detta svårigheter bidrar sannolikt
till att bolaget helst ser att de har en partner till
utvecklingen.
Enligt Lundbeck/IMS uppgick marknaden för antipsykotiska
läkemedel 2013 till 21 300 MUSD. Enbart i USA skrevs 54
miljoner recept ut 2011 framför allt mot schizofreni och/eller
bipolärt syndrom enligt IMS Health. Det är återigen en svår
gissning hur stor marknadsandel ett preparat i tidig fas
skulle kunna få vid en lansering. År 2011 hade de fem
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största läkemedlen (Seroquel, Risperidone, Abilify, Zyprexa
och Geodon) 87 % av USA-marknaden och marknaden är
således koncentrerad även om generika som Risperidone
står för en betydande del. En kandidat som når hela vägen
till godkännande bör, givet marknadens storlek, dock ha
rimligt goda chanser till blockbusterstatus.

100 MSEK
investerat i AN470
av Janssen 	
  

AN470 gick tidigare under benämningen Janssenprogrammet. Programmet finansierades helt av Janssen
Pharmaceuticals mot exklusiva rättigheter och var i
milstolpar värt 75 MEUR plus royalties. Projektet avslutades i
förtid av Janssen. Nackdelen med det är att Saniona nu
måste söka en ny partner, men fördelen är att alla
rättigheter har gått tillbaka till Saniona och att de pengar
som Jansen investerat högst sannolikt gjort att projektet blir
värt mer om Saniona licensierar ut det till en annan partner
då en hel del risk rimligtvis försvunnit med hjälp av de ca
100 MSEK som investerats i projektet. Janssen har en
schizofreniläkemedelskandidat i fas III och de uppger tydligt
att deras intresse för schizofreni ligger i fas II eller senare.
Det antyder att AN470 som så många andra projekt inom
läkemedelsvärlden fallit offer för ett strategiskifte.
AN470 representerar ny lovande verkningsmekanism
mot kognitiva symptom
Att utvecklingsprogram plötsligt avbryts är inte ovanligt i
läkemedelsbranschen och behöver inte vara ett tecken på
låg kvalitet utan kan även bero på intern politik i de stora
läkemedelskoncernerna när exempelvis en ny ledning ska
sätta sin prägel på verksamheten.
Saniona säger sig vara mycket nöjda med de data som finns
och att hitta en ny partner för projektet är högt prioriterat.
AN470 representerar en ny verkningsmekanism och är en
högselektiv modulator för subenhet alpha-5 i GABAAreceptorn. Meningen är att substansen ska verka på både de
positiva och kognitiva delarna av schizofreni men ge mindre
biverkningar än de idag använda
dopaminreceptorblockerande läkemedlen och detta ska
göras bland annat genom negativ allosterisk modulering
(NAM) av GABAA-α5. AN470 har låg affinitet för de GABAAreceptorer som framkallar sedation vilket även det bidrar till
en möjligt konkurrenskraftig biverkningsprofil. Patentet
räcker till 2032.
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Översikt över symptomkategorier vid schizofreni. Källa Pfizer

Smallcap anser att AN470s verkningsmekanism är mycket
intressant och Sanionas/Janssens resultat i djurmodeller är
lovande bland annat då dessa antyder att behandlingen kan
adressera de kognitiva symptomen av schizofreni. Detta är
något av en gordisk knut inom området och ett stort
vardagshinder för dessa patienter och det medicinska
behovet av bättre behandlingar är stort. Vi anser att ett
rimligt antagande är att AN470 vid en framgångsrik
lansering kan nå en toppförsäljning på åtminstone 2000
MUSD vilket skulle motsvara 5-10% marknadsandel av
neuroleptikamarknaden.

AN761 för
förbättrad
kognition inom
schizofreni och
Alzheimers	
  

Saniona har i AN761 ett preparat som siktat in sig på den
kognitiva aspekten av schizofreni men som också är
relevant för Alzheimers. Produkten är en nikotinisk alfa-7
agonist. Det finns tidigare forskning som visar på att
nikotinagonister har positiv inverkan på kognition hos
schizofrenipatienter. Substansen är enligt bolaget färdig för
fas I och går under beteckningen AN761. Då det är en
substans för förbättrad kognition hoppas bolaget även på att
preparatet ska komma till användning inom Alzheimers.
AN761 har hamnat lite i skymundan mot AN470 på grund av
att den sistnämnda tidigare hade en partner men AN761 har
alltså kommit längre i utvecklingen och är nu redo för tester
i människa.
Det är allmänt känt att nikotin påverkar nervcellernas
samverkan och bolaget har även andra substanser i det s.k.
nikotinreceptorprogrammet.
Läkemedel för Alzheimer är viktiga men har relativt dålig
verkan. Det finns idag inga läkemedel som botar sjukdomen
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utan man får förlita sig på medicinering som temporärt
lindrar eller bromsar sjukdomsförloppet. Orsaken till
sjukdomen är fortfarande okänd men det finns naturligtvis
en rad teorier. Det finns t ex ett svensk företag, Apodemus,
som misstänker att Alzheimers sjukdom kommer från en
virussjukdom och i en fas I/II-studie behandlar tidiga fall av
Alzheimers med antivirala läkemedel. Eftersom marknaden
är stor och med en åldrande befolkning växer finns det
många aktörer som arbetar med att ta fram nya läkemedel.
De läkemedel som idag används är
acetylkolinesterashämmare och NMDA-receptorantagonister.
Dessa läkemedel figurerar under en rad av generiska namn
då patenten är utgångna. Utan att gå in närmare på de
specifika funktionerna av läkemedlen kan sägas att
acetylkolinesterashämmare ger positiv verkan till 40-70 %
av patienterna men ger endast en temporär förbättring som
håller i sig mellan sex till tolv månader. Förbättringen ses
inom såväl kognition, minne som minskad oroskänsla och
ökad motivation.
NMDA-receptorantagonisterna fungerar på ett annat sätt och
ges ofta till personer som på grund av biverkningar inte kan
behandlas med acetylkolinesterashämmare. Medicinen
bromsar insjuknandet och gör det lättare för patienterna att
utföra dagliga sysslor.
Låg träffprocent
inom läkemedelsutveckling mot
Altzheimers	
  

Området är hett trots att de som försökt misslyckats.
Cleveland Clinic visade i en studie 2014 att 99,6 av alla
preparat som utvecklades för Alzheimerbehandling 20022012 misslyckades med att nå marknaden. Ett exempel i
senare tid är AstraZenecas försök tillsammans med Eli Lilly
som de själva ger 9 % chans att nå marknaden trots att de
idag driver en fas II/III på 22 000 personer, men de tror å
andra sidan att en framgång skulle innebära en årlig
försäljning om 5 500 MUSD.
BCC Research hävdar att den årliga globala marknaden för
Alzheimersbehandling är värd ca 10 000 MUSD men är
minskande på grund av utgående patent. Många av de
preparat som idag används är dessutom generika vilket
underskattar marknaden rejält.
Med den begränsade kunskap vi har i dagsläget om AN761
väljer vi att uppskatta möjlig toppförsäljning utifrån en
schablonmässig top-down-modell. Under 2012 omsatte
medianen av de 50 mest säljande cns-läkemedlen i USA ca
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420 MUSD baserat på statistik från IMS Health. Utesluter vi
generika stiger siffran till omkring 512 MUSD. USA står för
47 % av cns-marknaden enligt Lundbeck/IMS och vi hamnar
då på en skattning av ett försäljningstal på omkring 1100
MUSD för ett ”median-CNS-läkemedel” globalt sett. Efter
justering för den kortare förväntade patenttiden än normalt
(t o m 2027) sjunker den till 935 MUSD. Att notera är att
Neurosearch hade ett licensavtal för AN761 med GSK
omfattande möjliga milstolpsersättningar motsvarande ca
120 MUSD.

Samarbete med
universitet som
står för
kostnaderna i fas II	
  

Behandling av kokainberoende intressant komplement
Nyligen meddelade Saniona att University of Pennsylvania
avser att genomföra fas II-studier för behandling av
kokainberoende med en av Sanionas substanser, NS2359.
NS2359 togs över från Neurosearch hösten 2014.
NS2359 utvecklades av Neurosearch i samarbete med GSK
initialt för behandling av ADHD och senare även depression.
För dessa indikationer har NS2359 utvärderats i fas IIstudier men inte visat tillräcklig effekt. Det finns dock en
stor databas vad gäller säkerhet och tolererbarhet i
människa.
NS2359 är en trippel återupptagshämmare som interagerar
med återupptagsställena för dopamin, noradrenalin och
serotonin. Kokain verkar genom att binda till återupptagare
av signalsubstansen dopamin i hjärnans neuroner. Detta ger
en uppbyggnad av dopamin i synapserna vilket i sin tur leder
till en ökad aktivitet i det dopaminstyrda belöningssystemet
och detta framkallar ett rus. NS2359 har en liknande
verkningsmekanism som kokain. Skillnaden är att det inte
framkallar eufori. Saniona menar vidare att den
farmakologiska profilen för NS2359 stöder att substansen
minskar abstinenssymptom och drogbegär. Kokainberoendet
brukar betecknas som till stor del psykologiskt betingat pga.
depressionsliknande symptom när drogen slutar verka, vilket
pekar på att medel med viss anti-depressiv effekt, som
NS2359, skulle kunna ha en roll i behandling.
Även om det finns behandlingar mot opiatberoende så
saknas läkemedelsterapier för behandling av beroende av
centralstimulerande medel, som kokain. Som en jämförelse
uppgår USA-marknaden för behandling av opiatberoende
(med buprenorphine-naloxone) till 1900 MUSD i USA, enligt
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Orexo. Med uppskattningsvis 1,1 miljoner kokainberoende i
USA motsvarar dessa i storlek 50-60 % av mängden
opiatberoende. Om vi räknar med samma andel behandlade
(35 %) som för opiater skulle det motsvara en behandlad
population på 385 000, vilket rimligen kan översättas till en
USA-marknad på ca 1000 MUSD. Patentsituationen liknar
delvis den för Tesofensine med ett produktpatent som löper
ut 2017 vilket ger ett osäkerhetsmoment och kan begränsa
potentialen. Saniona uppger dock att ett tillverkningspatent
finns i USA till 2028. Vi räknar med en toppförsäljning på
380 MUSD om NS2359 når marknaden. Liksom för
Tesofensine så kommer Saniona att betala royalties på upp
till 20 % till Neurosearch på all ersättning relaterad till
NS2359.
Marknad för antidepressiva läkemedel tyngs av
patentutgångar
Depression är en komplex och heterogen grupp av
sjukdomstillstånd och är förknippad med en mängd
symptom som nedstämdhet, oförmåga att känna glädje,
trötthet, dålig självkänsla, negativa tankar och
självmordsbenägenhet. Depression förekommer antingen
som en del av ett bipolärt syndrom, då individen både har
depressiva och maniska sjukdomsepisoder, eller som ett
unipolärt syndrom med endast depressionsepisoder.
Utgångna patent
underskattar
marknaden	
  

Marknaden för antidepressiva medel uppgår till omkring 18
Mdr USD (2013) enligt Lundbeck/IMS. Ledande läkemedel är
Duloxetin (t ex Cymbalta), Escitalopram (t ex Cipralex),
Venlafaxin och Paroxetin (t ex Paxil). Cymbalta förlorade
patent 2013 och marknaden har de senaste åren backat
värde. Mätt i antal förskrivningar är dock antidepressiva
läkemedel ledande alla kategorier (med t e x 264 miljoner
recept i USA 2011).
Sanionas läkemedelskandidat AN788 har redan testats i
människa och representerar en klass av läkemedel som ännu
inte finns på marknaden. Kandidaten är en dubbel
återupptagningshämmare som verkar både för serotonin och
dopamin. Serotonin reglerar vårt stämningsläge och
dopamin är viktig för regleringen av uppmärksamhet,
motivation och glädje. Saniona räknar med att profilera sig
som ett andra linjens läkemedel mot depression, dvs. det
som prövas när de första preparaten inte gett önskvärd
effekt. Marknaden för andra linjens läkemedel inom
depression anges av bolaget till ca 3 000 MUSD, men det är
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lätt att föreställa sig att denna siffra påverkas stort av
läkemedlets verkan och det är inte svårt att se att patienter
skulle föras över snabbare till andra linjens preparat om det
fanns effektiv hjälp att få av ett sådant läkemedel.

Saniona söker
partner för
vidareutveckling av
AN788	
  

I de prekliniska testerna har AN788 visat på ökningar av
serotoninnivåerna i hippocampus jämförbara med
citaloprams, lanserat under namnet Cipramil.
Dopaminnivåerna höjs relativt långsamt och visar t ex upp
en långsammare höjning än bupropion som är den
verksamma substansen i antidepressiva medicinen Voxra. En
långsam höjning av dopamin är viktig för att minska risken
för missbruk och beroende.
I fas I-studien som genomförts visade AN788 på bra
farmakokinetiska egenskaper och illamående anges som den
dosreglerande biverkningen.
Saniona söker nu partnerskap eller andra lösningar för den
fortsatta utvecklingen av AN788 och substansen får anses
vara en av lågoddsarna när det gäller vilken kandidat som är
nästa i tur för att lämna Saniona. Trots att substansen redan
testats i människa uppger bolaget att det är vidare fas I
tester som är nästa steg.
Neurosearch hade ett licensavtal för AN788 med GSK
omfattande möjliga milstolpsersättningar motsvarande 90
MEUR. Saniona betalar royalties på upp till 20 % till
Neurosearch på all ersättning relaterad till AN788. Med
hänsyn till de läkemedel inom andra linjens behandling som
AN788 jämförs med och givet marknadens storlek talar det
för att substansen är en möjlig blockbusterkandidat. Dock är
patentets återstående löptid ganska kort (t o m 2025) vilket
begränsar potentialen.

Projekt
tillsammans med
Atlas Venture och
Biogen Idec	
  

Ataxion sätter Saniona i fint sällskap
Som spin off-projekt har Ataxionsamarbetet ett annat
upplägg än de övriga läkemedelskandidaterna. 2013 gjordes
en affär där rättigheterna till Sanionas ataxiforskning fördes
över till ett bolag där Saniona förenklat numera äger 14 %
och har rätt till framtida royalties. Affären gjordes med
riskkapitalbolaget Atlas Venture och är dels ytterligare ett
bevis på bolagets förmåga att få till affärer men också ett
tecken på att det idag det faktiskt går att göra affärer i
preklinisk fas.
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Atlas venture är ett riskkapitalbolag som investerar i bolag
som ligger i tidig fas. Bolaget driver en rad fonder inom
teknologi och life science och har sedan starten tagit in ca
30 000 MUSD under förvaltning. Atlas stängde sin tionde och
senaste fond för investeringar i april på 280 MUSD och
tillkännagav att de i fortsättningen kommer att fokusera helt
på biotech. Att som europeiskt företag lyckas knyta en ihop
en affär med Atlas Venture tyder på att man har ordentligt
på fötterna även om det de facto rör sig om teknologi som
förs över till ett amerikanskt bolag.
Atlas Venture har tillsammans med Biogen Idec stoppat in ca
160 MSEK i det gemensamma bolaget och Biogen Idec har
en option på att förvärva hela bolaget efter en genomförd
fas I-studie. Saniona kommer då ha rätt till 14 % av
upfront- och milstolpesbetalningar samt har rätt till royalties
på alla framtida kommersialiseringar från projektet.
Ataxi är en delvis ärftlig neurologisk sjukdom som har med
signalsubstanser i nervsystemet att göra. Signaler som
normalt ska sändas med en jämn frekvens börjar sändas
oregelbundet och gör t ex tal och rörelser ryckiga. Sanionas
lösning går kortfattat ut på att bringa ordning på frekvensen.
Förutom ärftlighet kan sjukdomen uppstå som en bieffekt av
sjukdomar. Ataxi är en sällsynt sjukdom där läkemedel lär få
särläkemedelsstatus.
Friedrichs ataxi är den vanligaste ärftliga sjukdomen och
förekommer enligt socialstyrelsen hos mellan 2-4 personer
per 100 000. Eftersom det är en ärftlig sjukdom kan
prevalensen skifta beroende på var i världen uppskattningen
görs. Den vanligaste orsaken till sjukdomen är dock
förvärvade sjukdomar som stroke, MS, alkoholism eller
biverkning vid vissa mediciner och oftast är det en skada på
lillhjärnan som orsakar sjukdomen. Siffror på mellan 10-15
drabbade per 100 000 brukar nämnas men dessa varierar
som sagt.
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Ataxipatient

Det finns terapier under utveckling och några enstaka
genomförda licensaffärer inom området att notera.
Substans
OX1
HDACi
Medel

Biogen Idec har
köpoption	
  

Bolag
Intellect Pharma
Repligen

Indikation
Ataxi
Ataxi

Antal
1
1

Fas
1
Prekl.

Värde MUSD
126,5
160
143

Biogen Idec har som sagt en option på att köpa Ataxion efter
genomförd fas I men prislappen är inte känd. Om vi tillåts
spekulera så har vi svårt att se att se att en firma som Atlas
Venture skulle nöja sig med mindre än 5-10 gånger de
satsade pengarna. Det är dock svårt att sia om hur
betalningsstrukturen för optionen ser eftersom det finns flera
olika sätt att lösa betalning på med allt från en
direktbetalning till lösningar med milstolpesbetalningar.
Betalning beror också på vilken data som kan komma ur en
första klinisk studie. Ur ett riskhänseende skiljer det mycket
på om det är toxikologi som testas eller om det faktisk går
att få någon form av proof of concept som är möjligt i det
fallet att studien genomförs på sjuka.
Orphan Drugs är ett hett läkemedelsområde. Trots små
populationer finns stora marknadsmöjligheter pga. hög
prissättning då det oftast saknas konkurrerande
behandlingar. Särläkemedel har statistiskt sett betydligt
högre chans att nå marknaden jämfört med andra
läkemedelskategorier, bland annat pga. att Proof of Conceptstudier kan göras på mindre populationer och att
indikationerna ofta är väl avgränsade och inte sällan
monogenetiska.
32	
  
www.smallcap.se	
  

	
  
Enligt Evalutate Pharma kostar en median-Orphan Drugbehandling knappt 100 000 USD per år i USA. Om vi antar
att kostnaden hamnar på 75 000 USD globalt ger det en
bedömd potentiell Ataximarknad på ca 2000 MUSD i USA, EU
och Japan. Vi antar en toppförsäljning på drygt 600 MUSD
för Ataxion.

Hemligt projekt
med Pfizer kan
vara värt 52 MUSD	
  

Pfizersamarbetet ger en tidig kassako
Saniona har ett samarbetsavtal med Pfizer rörande
utveckling av ”nya läkemedel för behandling av ett fåtal
betydelsefulla neurologiska sjukdomar”. Avtalet ger Saniona
rätt till möjliga milstolpar på upp till 52 miljoner USD.
Programmet är alltså helt finansierat av Pfizer mot exklusiva
rättigheter. Totalt har Pfizer redan betalt 2,25 miljoner USD i
detta projekt. Blir det ett läkemedel av projektet så får
Saniona dessutom royalty på försäljningen. I detta program
är det konfidentiellt vad det handlar om för indikation men
Saniona har antytt att en klinisk kandidat skulle kunna ligga
i korten de närmsta 12-18 månaderna. Detta är en av flera
jokrar i Saniona. Så fort vi vet mer kan marknaden prisa in
vad Pfizer-programmet kan vara värt. Liksom Ataxion
upprättades Pfizersamarbetet i egen regi av Saniona efter
överlåtelsen från Neurosearch och är således en tydlig fjäder
i hatten för den nuvarande Sanionaledningen.
Med den begränsade kunskap vi har i dagsläget om
Pfizersamarbetet väljer vi att, liksom för AN761, uppskatta
möjlig toppförsäljning utifrån en schablonmässig top-downmodell dvs. en skattning av ett försäljningstal på omkring
1100 MUSD.
Finansiella prognoser och finansiell ställning
Vid utgången av första kvartalet hade Saniona 29 MSEK i
kassan. Vi bedömer att pengarna kommer att räcka
åtminstone ett år, avhängigt milstolpar och andra
ersättningar från samarbetspartners som i dagsläget utgörs
av prekliniska milstolpar från Pfizer och ”fee for service”ersättning från Ataxion. Före intäkter ligger burn-rate på 2530 MSEK årligen i Saniona. Det är högre än många andra
mindre bioteknikbolag, åtminstone på Aktietorget, men ska
ses mot bakgrund av att bolaget har ett labb av hög
internationell klass och inte är ett virtuellt bolag. Dessa
resurser är snarare en av bolagets styrkor och skapar
trovärdighet och i slutändan även intäkter i samarbetet med
partners. Vi räknar med att kostnaderna kommer att jackas
upp i samband med att några av bolagets kandidater
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successivt närmar sig klinik.
Milstoplar från
Pfizer kan ge
välkommet tillskott	
  

Kapitalbehovet är svårt att prognostisera i det här läget.
Milstolpsersättningarna från Pfizer ger ett bra tillskott och
troligen kan ett ytterligare par MUSD trilla in om/när
samarbetet går in i preklinisk utveckling någon gång under
nästa år. Det minskar eller kanske t o m helt eliminerar
Sanionas behov att gå till aktieägarna efter pengar. Timing
och exakt storlek på milstolpar är dock okänd i dagsläget.
Sannolikt kommer en eventuell ny finansiering, om den blir
aktuell, att göras i samband med att AN363 och/eller
Tesofensine går in i kliniska studier eller en vid notering på
Stockholmsbörsen.
Mycket betydande uppsida i värderingen av Saniona
Vårt förstahandsval för värdering av Saniona är summan av
riskjusterade och nuvärdesberäknade projektvärden.
Vid val av diskonteringsränta utgår vi från Riskpremiestudien
2015 av PwC som anger en riskpremie på 10,4% för
microcapbolag (börsvärde < 500 MSEK). Vi beräknar
historiskt betavärde för Sanionaaktien till 1,36 och med en
riskfri ränta på 0,8 % ger det en motiverad
diskonteringsränta på 15 %.
Val av antagen adaptionskurva efter godkännande blir
avgörande för beräknat värde i slutändan. Vi har nedan
använt oss av två modeller för ”uptake” på marknaden, en
snabbare och en långsammare, se nedan.
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Snabb

Långsam

Schablonmässiga försäljningskurvor, andel av toppförsäljning mot tid.
Källa: Bogdan, B et al, Valuation in Life Sciences, Springer (2010)

Y-axeln anger andel av förväntad toppförsäljning.
Exempelvis når läkemedlet i det snabba fallet 75 % av
toppförsäljningen efter fem år, medan det i det långsamma
fallet når 50 % av toppförsäljningen under samma period.
Det är uppenbart att allt annat lika blir det ”snabba”
läkemedlet tydligt mer värt än det långsamma.
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Vi beräknar en sum-of-the-parts-värdering av projekten
enligt nedan baserat på bedömd status i dagsläget. Våra
antaganden per projekt bygger på den marknadsbedömning
och potential som vi redovisat under rubriken för respektive
projekt ovan. Generellt har vi när de gäller de interna
projekten antagit att utlicensiering sker efter fas II. Input för
sannolikhet till lansering bygger på sammanställningar av
Biotechnology Industry Organization5.
Toppförs. Försäljn.
MUSD
kurva
940
Snabb

rNPV
MSEK
117

Projekt
AN363/Neuropatisk smärta

Fas
Prekl.

AN346/IBD

Prekl.

880

Snabb

101

AN470/Schizofreni

Prekl.

2000

Snabb

120

I-II

2000

253

Tesofensine/fetma

II

1000

Långsam
Långsam

Subtotal interna projekt
AN761/Kognitiva sjukdomar

I

935

Snabb

882
92

AN788/Depression

II

500

Snabb

74

Subtotal vilande projekt
Ataxionavtal

Prekl.

640

Snabb

166
43

Pfizer

Prekl.

1100

Snabb

71

380

Snabb

111

Tesofensine/ T2 diabetes

NS2359/Kokainberoende

II

Subtotal externa program
Koncerngemensamt
Ataxion ägande

225
-105
26

Nettokassa
Total

Riskjusterat
dagsvärde 70
SEK/aktie	
  

291

19,4
1214

Per aktie
SEK Kommentar
6,7 8 % chans t lansering, 15% royalty
350 MUSD milst, 7 år på marknad
5,8 8 % chans t. lansering, 15 % royalty
250 MUSD milst.
6,9 6 % chans t lansering 15 % royalty
320 MUSD milst.
14,6 9 % chans t lansering,
12 % royalty & 320 MUSD milst. netto
16,8 23 % chans till lansering.
12 % royalty & 110 MUSD milst. netto
50,8
5,3 7 % chans t lansering, 15 % royalty
120 MUSD milst., patent t 2027
4,3 12 % chans t lansering, 12 % royalty
& 80 MUSD milst. netto, patent t 2025
9,6
2,5 16 % chans t lansering (Orphan Drug),
5 % royalty, 14 % av 140 MUSD milst.
4,1 5 % chans t lansering, 5 % royalty
50 MUSD milst. återstår
6,4 15 % chans t lansering, 12 % royalty &
90 MUSD milst. netto, patent t 2028
13,0
-6,0 25-30 MSEK årligen i fem år
1,5 Andel 14 % efter senaste finansiering
Antagen värdering 23 MUSD
1,1
69,9 17,4 miljoner aktier

Redan idag ser vi alltså väsentligt högre riskjusterade
värden än vad som återspeglas i aktuell aktiekurs, vår
beräkning ligger på ca 70 SEK per aktie.
Mot bakgrund av den höga aktiviteten i Saniona är det dock
befogat att inte se för närsynt på ett förvisso starkt dagsläge
utan även försöka blicka framåt. Givet ett optimistiskt
scenario, att AN363 och Tesofensine går in i kliniska
studier, och AN363 visar lovande preliminära effektdata på
friska patienter, ser vi följande värderingsscenario inom 1218 månader:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Hay, M. Et al, ”Clinical development success rates for investigational
drugs”, Nature Biotechnology, 32:40-51 (2014)
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Projekt
AN363/Neuropatisk smärta

Fas
I

Topp förs. Försäljn.
MUSD
kurva
1800
Snabb

rNPV
MSEK
535

AN346/IBD

Prekl.

880

Snabb

101

AN470/Schizofreni

Prekl.

2000

Snabb

120

Tesofensine/ T2 diabetes

II

2000

416

Tesofensine/fetma

II

1000

Långsam
Långsam

Subtotal interna projekt
AN761/Kognitiva sjukdomar

I

935

Snabb

1463
92

AN788/Depression

II

500

Snabb

74

Subtotal vilande projekt
Ataxionavtal

Prekl.

640

Snabb

166
60

Pfizeravtal

Prekl.

1100

Snabb

98

380

Snabb

111

NS2359/Kokainberoende

II

Subtotal externa program
Koncerngemensamt
Ataxion ägande

291

269
-105
26

Kassa
Total
Utspädning

30,0
1849
10%

Per aktie
SEK Kommentar
30,8 16 % chans t lansering, 15% royalty
350 MUSD milst, 7 år på marknad
5,8 8 % chans t. lansering, 15 % royalty
250 MUSD milst.
6,9 6 % chans t lansering 15 % royalty
320 MUSD milst.
24,0 12 % chans t lansering,
12 % royalty & 320 MUSD milst. netto
16,8 23 % chans till lansering.
12 % royalty & 110 MUSD milst. netto
84,3
5,3 7 % chans t lansering, 15 % royalty
120 MUSD milst., patent t 2027
4,3 12 % chans t lansering, 12 % royalty
& 80 MUSD milst. netto, patent t 2025
9,6
3,5 23 % chans t lansering, 5 % royalty,
14 % av 140 MUSD milst.
5,6 7 % chans t lansering, 5 % royalty
50 MUSD milst. återstår
6,4 15 % chans t lansering, 12 % royalty &
90 MUSD milst. netto, patent t 2028
15,5
-6,0 25-30 MSEK årligen i fem år
1,5 Andel 14 % efter senaste finansiering
Antagen värdering 23 MUSD
1,7 Efter antagen emission
106,6 17,4 miljoner aktier
95,9 Utspädning antagen emission

Som vi beskrivit tidigare är det svårt att göra relevanta
prekliniska modeller för smärta och därför tror vi att det
finns en stor hävstång i värdet för AN363 när och om vi får
positiva data i fas I inklusive effektsignaler. I ett sådant
scenario kan det bli rimligt att skruva upp förväntningarna
på försäljningspotentialen. Vi har här räknat med att 30
MSEK tas in i en finansiering innan kliniska studier inleds
vilket leder till omkring 10 % utspädning.

Bredden gör att
aktien klarar
bakslag	
  

I ett mer försiktigt scenario för samma tidshorisont visar
AN363 inga tydliga effektsignaler i fas I vilket ger en tydligt
nedjusterad bedömd försäljningspotential som följd,
Pfizersamarbetet läggs ned innan klinisk fas, starten av
kliniska studier för Tesofensine försenas, och inga framsteg
sker med de vilande projekten. Mer kapital tas in till en
högre utspädning. Även i det scenariot ser vi ett riskjusterat
motiverat värde motsvarande omkring 50 SEK per aktie.
Tesofensine får dock i ett sådant läge väldigt stor tyngd i
portföljen och bolaget kommer troligen att betraktas som
mer riskfyllt vilket kan tynga värderingen mer än vad denna
modell kan fånga.
Det finns så klart en hel del risker i ett bolag som Saniona.
Kandidater kan fallera i studierna. Ett projekt med extern
part kan falla bort – som Janssen-programmet gjorde. Den
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situationen delar Saniona med de flesta forskningsbolag. En
stor fördel med Saniona framför svenska jämförelseobjekt är
emellertid den breda portföljen av projekt. Fallerar ett, två
eller t o m tre finns det ändå ett visst skyddsnät och mycket
att falla tillbaka på. Med så många projekt i samma portfölj
kan vi åtminstone resonera att den statistiska sannolikheten
för framgång i minst ett av projekten är hög.
Slutsats
Vi anser att man bör sätta på sig andra glasögon när man
tittar på Saniona än när man analyserar många av de andra
forskningsbolagen på småbolagslistorna, som ofta är i det
närmaste virtuella. I Saniona finns 1000-2000 manår av
forskning som har validerats av Big Pharmabolag, riktiga
partneravtal har tecknats och portföljen innehåller 16
projekt där lejonparten skulle kunna sättas på bolag och
noteras. Historien bakom Sanionas tillkomst är kopplad till
företaget Neurosearchs fall vilket gjort förutsättningarna
speciella och bolaget sattes enligt Smallcaps förmenande
alldeles för billigt på Aktietorget vid listningen. Det kan i sin
tur ha gjort många potentiella investerare misstänksamma
snarare än nyfikna. Att kunna köpa 2 000 MSEK av forskning
för i sammanhanget en spottstyver tarvar sin förklaring och
den finns där även om man måste leta lite för att hitta den.
Smallcap tror att uppvärderingen kommer, och den har till
del påbörjats, men att det nog kan behövas ytterligare ett
eller två tecknade avtal med större läkemedelsbolag för att
väcka ett intresse som sprider sig utanför de vanliga
aktietorgsaktörerna.
En av de största möjligheterna som vi ser i nuläget återfinns
i AN363 som går in i klinik i Q4. Bolaget har sagt att det
kommer att de kommer att rapportera smärtdata från de
friska frivilliga som ingår i studien och det kommer att bli en
avsevärd temperaturhöjare 6-9 månader efter studiestart.
Aktiemarknaden kommer att uppskatta att redan i fas I ha
en chans att få tillgång data på verkan och om det ser ut
som om substansen håller vad de prekliniska resultaten
lovar, dvs. att smärtlindring är i linje med morfin och Lyrica
så kommer marknaden att vädra multiblockbuster.
Marknadsledaren idag säljer för ett antal miljarder dollar om
året inom området och fungerar inte speciellt bra. Vidare har
vi sett att liknade preparat har köpts för 200 MUSD upfront i
fas II vilket naturligtvis utgör en intressant jämförelse.
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Jokern i sammanhanget är Tesofensine. Den etablerade
marknaden för läkemedelsbehandling av fetma är inte stor
men det beror till viss del på att de preparat som finns inte
ger lika bra resultat som Tesofensine. Att bolaget skjuter in
sig på diabetes beror på att det finns en stor och etablerad
marknad för diabetesbehandling och att patentsituationen
ser något bättre ut där. Vi bedömer att produkten får ett liv
även om det skulle vara så att de endpoints som gäller
diabetes inte skulle mötas, så länge en viktminskning utan
allvarliga biverkningar kan påvisas. Sannolikt finns det en
skepsis i aktiemarknaden mot att omvridningen från
fetmabehandling till diabetesläkemedel verkligen kommer
fungera som håller tillbaka värderingen men det ger
potential när och om skeptikerna kan övertygas om
motsatsen. Vi har använt oss av en hög riskjustering
eftersom utvecklingen av nya diabetesläkemedel är
utmanande men ser trots det stora potentiella värden,
troligen större än vad många andra bedömare gör.
Bolaget har antytt att såväl Pfizerprojektet som Ataxion
skulle kunna välja klinisk kandidat inom ett år och det skulle
ge en rejäl validering av kvalitén i Sanionas
forskningsportfölj men även skapa välkomna intäkter. Vi
känner inte till fördelningen av milstolpsersättningar t ex i
Pfizeravtalet men med jämförbara upplägg som referens är
det inte omöjligt att ett kapitalbehov under nästa år kan
undvikas givet att de externa projekten håller en bra
utvecklingstakt.
Saniona kommer inom de närmaste 12 månaderna gå från
ett preklinikbolag till ett bolag som har två kliniska projekt
varav ett i fas II (kanske två, inräknat NS2359).
Tillsammans med en listning på OMX small cap kommer
synen på Saniona att förändras och Smallcap tror att följden
kommer att bli en höjd värdering. Det finns mycket i
bolagets pipeline och det är hög kvalitet på forskningen.
Smallcap gör bedömningen att de triggers som kommer ha
störst påverkan på börskursen är kliniska studier för AN363
och Tesofensine men även den kommande listningen på
OMX Nasdaq kan komma att få stor betydelse. Aktiekursen
har gått starkt sedan introduktion och detta kan komma att
hämma utvecklingen någon men Smallcap hävdar att denna
uppgång måste sättas i relation till att bolaget noterades på
en för låg värdering. Uppsidan är tydlig för den som tar sig
tid att gå igenom bolaget och de som är aktieägare borde
kunna förvänta sig en god utveckling. 	
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Ansvarsbegränsning	
  

	
  
	
  

Detta	
   analysmaterial	
   är	
   en	
   del	
   av	
   tjänsten	
   Uppdragsbevakning.	
   Tjänsten	
   innebär	
   att	
   Smallcap.se	
   för	
   bevakningen	
  
erhåller	
   ekonomisk	
   ersättning	
   från	
   det	
   analyserade	
   bolaget.	
   Allt	
   analysmaterial	
   som	
   publiceras	
   på	
   Smallcap.se	
   är	
  
oberoende,	
  vilket	
  innebär	
  att	
  bedömningar	
  och	
  slutsatser	
  inte	
  påverkas	
  av	
  att	
  Smallcap.se	
  erhåller	
  ekonomisk	
  erhåller	
  
	
   	
  
ersättning	
  från	
  det	
  analyserade	
  bolaget.	
  
Att	
   investera	
   i	
   aktier	
   är	
   alltid	
   förknippat	
  
med	
   risk.	
   Smallcap.se	
   tar	
   inget	
   ansvar	
   för	
   eventuella	
   förluster	
   till	
   följd	
   av	
  
	
  
investeringsbeslut	
   som	
   grundar	
   sig	
   på	
   bolagets	
   analyser.	
   Smallcap.se	
   garanterar	
   inte	
   heller	
   att	
   informationen	
   i	
  
analysmaterialet	
  är	
  fullständig	
  eller	
  k	
   orrekt.	
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Smallcap.se	
  strävar	
  efter	
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  Det	
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  hur	
  eventuella	
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  Smallcap.se:s	
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  till	
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  annat	
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  via	
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-‐Uppdragsbevakning,	
   Uppdragsbevakningen	
   är	
   en	
   tjänst	
   varvid	
   kunden	
   betalar	
   för	
   en	
   oberoende	
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   frilansande	
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   kan	
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   värdepapper	
  	
   i	
   bolag	
   som	
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   Smallcap.se.	
   I	
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  fall	
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  av	
  initial	
  analys.	
  Eget	
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  löpande	
  och	
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tillgängligt	
  på	
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Smallcap.se	
  lämnar	
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Analyser	
   och	
   annat	
   material	
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   eller	
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   kundens	
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   investeringar	
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   finansiell	
   rådgivning	
   i	
   det	
   enskilda	
   fallet	
   avseende	
   lämpligheten	
   av	
   tilltänkta	
  
aktieinvesteringar	
  som	
  Smallcap.se	
  analyserar.	
  Kunden	
  bör	
  därför	
  endast	
  beakta	
  Smallcap.se	
  som	
  en	
  av	
  flera	
  källor	
  för	
  
sitt	
  investeringsbeslut.	
  	
  
Källor	
  
Analyserna	
   är	
   baserade	
   på	
   källor	
   som	
   betraktas	
   som	
   tillförlitliga.	
   Trots	
   att	
   Smallcap.se	
   försöker	
   säkerställa	
   att	
   innehållet	
  
i	
  analyserna	
  skall	
  vara	
  korrekt	
  och	
  inte	
  missvisande	
  
garanterar	
   inte	
   Smallcap.se	
   att	
   uppgifterna	
   är	
   tillförlitliga	
   eller	
   fullständiga.	
   Vidare	
   måste	
   läsare	
   vara	
   införstådd	
   med	
   att	
  
de	
   framtidsutsikter	
   som	
   Smallcap.se	
   prognostiserar	
   i	
   analyser	
   inte	
   alltid	
   kommer	
   att	
   infrias.	
   Smallcap.se	
   friskriver	
   sig	
  
från	
   och	
   svarar	
   inte	
   i	
   något	
   fall,	
   oavsett	
   vårdslöshet,	
   gentemot	
   läsare	
   av	
   analyserna	
   eller	
   tredje	
   man,	
   för	
   förlust,	
   vare	
   sig	
  
direkt	
  eller	
  indirekt,	
  som	
  uppkommer	
  på	
  grund	
  av	
  innehållet	
  i	
  analys	
  publicerad	
  på	
  Smallcap.se.	
  
Material	
   publicerat	
   på/av	
   Smallcap.se	
   är	
   skyddat	
   av	
   upphovsrätt	
   och	
   får	
   inte	
   utan	
   tillstånd	
   kopieras,	
   återanvändas,	
  
distribueras	
  eller	
  publiceras.	
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