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• Lovande teknik för effektiv utveckling av cancerläkemedel 
o Screeningmetoden DRP ger Oncology Venture verktyg att hitta de patienter som 

svarar bäst på en given cancerbehandling. Ett 30-tal retrospektiva studier indikerar 
över 80 % träffsäkerhet 

o Oncology Venture har exklusiv licens för DRP för att screena cancerläkemedel 
o Prostatacancer och Multipelt Myelom, som är de första indikationerna att 

utvärderas, utgör potentiella mångmiljardmarknader 
• Slimmad organisation ska sänka kostnad och risk 

o Genom att inlicensiera färdiga läkemedelskandidater sparar bolaget tid och 
utvecklingskostnader  

o Bättre matchning av patienter ska minska risk i kliniska studier av effekt 
o Bolaget siktar på utlicensiering på två års sikt vid framgångsrika studier 

• Mycket lågt värderad portfölj sett till utvecklingsfas  
o Bolaget förväntas gå in i fas II redan i år och vi ser en riktkurs på 27 SEK per aktie 

vid den tidpunkten baserat på riskjusterat motiverat forskningsvärde 
o Andra utvecklingsbolag inom onkologi i motsvarande fas värderas väsentligt högre 
o Start av kliniska studier och ytterligare inlicensieringar och samarbeten är 

potentiella värdedrivare 

Oncology Venture siktar på att med hjälp av genscreening utveckla cancerläkemedel 
som är tydligt anpassade för specifika patientpopulationer.  Bolaget har två kandidater 
på väg in i fas II och ytterligare projekt utvärderas för inlicensiering. Affärsidén är 
lovande enligt Smallcap och såväl vår värderingsmodell, baserad på bedömda 
riskjusterade projektvärden i befintlig portfölj, som en jämförelse med andra 
cancerbolag indikerar stor potential. Ytterligare finansiering kommer dock troligen att 
behövas inför start av kliniska studier.  
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Vision att effektivisera utveckling av cancerläkemedel 
En av de största utmaningarna med cancervård handlar om 
att kunna ge varje patient en tillräckligt effektiv behandling. 
Enligt Oncology Venture (OV) är endast runt en fjärdedel av 
behandlingarna som ges till cancerpatienter idag 
verkningsfulla vilket ger intrycket av att läkarna i viss mån 
famlar i mörker. Samtidigt har forskningen runt 
cancerbehandlingar aldrig varit mer intensiv. Om vi antar att 
20 % av försäljningen (snittet i globala läkemedelsbolag) av 
cancerläkemedel återinvesteras i forskning och utveckling 
skulle det motsvara en forskningsbudget på åtminstone 15 
000 MUSD per år. Den utvärdering som är en naturlig och 
nödvändig process i läkemedelsutveckling innehåller dock 
begränsande faktorer. Så som studier idag är upplagda 
utgår urvalsprocessen t ex ofta ifrån var cancern är 
lokaliserad. Det finns dock tecken som tyder på att tumörens 
genuppsättning skulle kunna vara ett intressantare 
urvalskriterium då en njurcancer hos en individ kan ha mer 
gemensamt med en annan patients lungcancer än en tredje 
patients njurcancer ur ett respons-/behandlings-perspektiv. 
Enligt detta synsätt är olika cancertyper således sällan 
homogena sjukdomar. Detta bland annat eftersom cancers 
utveckling styrs på cellnivå av en mängd olika signalvägar 
som bromsar eller accelererar cancerns tillväxt och som i sin 
tur kan påverkas av en ”cocktail” av möjliga mutationer. 

Ett exempel på hur urvalsprocessen kan vara skev är att ur 
en testad grupp så kan en mindre undergrupp visa upp 
mycket fina resultat. Då flertalet uppvisar liten eller ingen 
verkan blir läkemedlet dock inte godkänt eftersom studien är 
designad för att testa den större gruppen patienter med vad 
som, felaktigt, antas vara en homogen sjukdom.  

Med den teknologi som Oncology Venture använder finns 
möjlighet att undersöka vad som är gemensamt för den 
undergruppen som uppvisat god respons. Till grund för 
denna analys ligger förutom data från patienten, data från 
andra patienters tumörer samt data från hur olika 
substanser agerat med olika cancercellinjer. Cellinjer är ett 
sätt att in vitro undersöka i vilken mån en substans påverkar 
t ex en tumörcell och används i tidig fas av 
läkemedelsutveckling.  

Enligt logiken ovan skulle det alltså finnas en stor potential i 
att kunna identifiera vilka patienter som skulle svara på vilka 
läkemedel. Genom en mer väldefinierad patientgrupp 
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reduceras också risk och kostnader samtidigt som 
utvecklingen blir mer effektiv. Det finns hundratals 
substanser som visat lovande resultat men som inte har nått 
hela vägen fram till registrerat läkemedel och det är här 
Oncology Venture har för avsikt att gräva.  

Fröet till bolaget såddes för knappt tio år sedan 
När Oncology Ventures Peter Buhl Jensen 2008 var VD för 
Topotarget som hade utvecklat cancerläkemedlet Belinostat 
kontaktade grundaren av Medical Prognosis Institute (MPI), 
Professor Steen Knudsen, honom med rådet att Belinostat 
borde testas på perifer T-cellslymfom, den indikation som 
läkemedlet sedan 2014 är godkänt för i USA. En förutsägelse 
som förvisso skulle kunnat vara en slump men som istället 
kom att bli början på ett samarbete. 

Sedan 2010 har Knudsen och Buhl Jensen arbetat 
tillsammans i bolaget Medical Prognosis Institute. Teknologin 
går förenklat ut på att skapa en jämförbarhet mellan odlade 
cancercellinjer och cancerpatienter genom att på statistisk 
väg sortera bort störande brus. Detta gjordes genom att 
screena 27 olika sorters cancer från 3 000 cancerpatienter 
och undersöka genuttrycket i dessa i jämförelse med 
cellinjerna. Genom dessa undersökningar upptäcktes ett 
mönster mellan genuttryck, känslighet och resistens i 
cancern. Det rör sig alltså om att behandla cancer efter vilka 
mutationer tumören uppvisar snarare än var i kroppen den 
är lokaliserad. 

Screeningmetod navet i bolagets 
läkemedelsutveckling 
Ovan nämnda screeningteknik och som Oncology Venture 
använder sig av kallas Drug Response Predictor (DRP). 
Bolaget arbetar nu med att identifiera 200 möjliga 
läkemedelskandidater och utifrån dessa avser de säkra DRP-
rättigheter till 50 möjliga läkemedelskandidater genom en 
preliminär utvärdering av kandidaternas in vitro-data. 
Baserat på detta arbete har en initial målsättning att inom 
tre år generera åtminstone två utlicensieringar av 
läkemedelskandidaterna av planerat fem inlicensieringar 
satts. I dagläget ligger Irofulven längst fram i pipeline. 
Irofulven har prövats i ett antal kliniska studier, som längst i 
en fas III-studie mot pankreascancer. År 2012 
inlicensierades också kandidaten APO010 från Topotarget 
(numera Onxeo). APO010 har endast genomgått fas I-

Bolaget avser att 
preliminärt 
utvärdera 50 
möjliga kandidater	

Irofulven och 
APO010 är de 
första kandidaterna 	
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studier och ligger därför utanför ramen vad gäller strategin 
att återuppliva redan testade substanser.   
 
DRP:er inlicensieras för varje läkemedelskandidat från det 
tidigare moderbolaget MPI. DRP används för att bearbeta 
data från analyser av patienternas vävnadsprover gjorda i 
ett genchip, och tumörens känslighet mäts med hjälp av 
MPIs patenterade metod. Rent praktiskt rekvireras snitt av 
den biopsi som togs vid tidpunkten för diagnos och som 
bevaras på sjukhuset i patologernas vävnadsbank. 
Vävnadssnittet skickas till MPIs laboratorium och gen-
produkterna extraheras och appliceras på ett gen-chip. 
Därefter analyseras den enorma mängden av gendata från 
patientens tumörvävnad med hjälp av MPIs DRP-metod och 
mjukvara. Genom att jämföra med tidigare observationer på 
känslighet i cancercellinjer ges svar om patientens tumör 
kan förväntas att vara känslig för eller resistent mot ett 
givet cancerläkemedel.  
 

	
Gendata fångas på ett genchip och analyseras med MPIs Drug Respons 

Predictor. Källa: Oncology Venture företagspresentation 

 
Mer specifikt studeras transkriptom dvs. den andel av den 
genetiska koden som översätts till RNA-molekyler. Genom 
att studera transkriptomen hoppas man kunna avgöra när 
och var gener slås på och av i olika celler och vävnadstyper.  
 
Tillgång till bra data är en förutsättning vid 
läkemedelsselektion, det är enklast för t ex cellgifter och 
hormonterapier som funnits på marknaden länge och där 
prover från kliniska studier många gånger finns att tillgå.  I 
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gengäld kan datainsamling från nyare behandlingar som 
målstyrda terapier vara en större utmaning än så länge.  

 

Arbetsflöde vid Oncology Ventures läkemedelsselektion 

Samarbete med MPI 
Avtalet med Medical Prognosis Institute omfattar en exklusiv 
licens att använda DRP för att utveckla, tillverka, registrera, 
marknadsföra, distribuera och sälja läkemedelskandidater 
eller produkter inom området ”läkemedel för behandling av 
cancersjukdomar som tidigare har testats eller använts i 
patienter eller för närvarande testas eller används i 
patienter". Den exklusiva licensen med MPI upphör genom 
nuvarande avtal att gälla i september 2018. När en 
läkemedelskandidat licensierats till Oncology Venture tillhör 
den dock Oncology Venture och påverkas således inte av 
denna tidsfrist, under förutsättning att 1 MDKK investerats i 
läkemedelskandidaten. Det finns även en icke exklusiv licens 
som löper till 2018 men som kan förlängas till 2021 om OV 
fram till 2018 har investerat 15 MDKK i minst två olika 
läkemedelskandidater. 

MPI äger knappt 15 % av Oncology Venture. Buhl Krone 
holding (som ägs av Peter Buhl Jensen och Ulla Buhl) äger 
knappt 15 % av Oncology Venture. Peter Buhl Jensen 
tillsammans med närstående (via Buhl Krone Holding ApS) 
äger cirka 11 % av MPI.  

Nära band till MPI	
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Eftersom Peter Buhl Jensen är VD och ägare i såväl MPI som 
Oncology Venture finns det risk för intressekonflikter och 
bolagen har upprättat rutiner för att hantera detta som går 
ut på att oberoende styrelsemedlemmar fattar beslut som 
påverkar båda bolagen. På sikt tror Smallcap att det blir 
oförenligt för Buhl Jensen att sitta på dessa två stolar 
samtidigt inte minst ur ett arbetsbelastningsperspektiv. Ur 
Oncology Ventures aktieägares synvinkel är det dock en 
positiv signal att VD har ett stort ägande i bolaget och 
sammantaget är VD:s exponering större mot Oncology 
Venture än mot MPI.  

En annan viktig fråga är förstås hur MPIs styrelse ser på 
ägandet i Oncology Venture framöver och i vilken mån den 
näst störste ägaren kan förväntas att delta i kommande 
kapitaliseringar. Sannolikt kommer ägarandelen att minska i 
framtiden då resurser behövs i den egna verksamheten.   

	

Aktieägare i Oncology Venture. Källa Bolaget, Aktietorget 

Validering av Drug Response Predictor 
Vad finns det för indikationer på att DRP som 
screeningmetod fungerar i praktiken? Medical Prognosis 
Institute och Oncology Venture lyfter fram ett 30-tal studier 
där metoden testats och i mer än 80 % av fallen anses man 
ha kunnat förutspå respons för behandling. I detta 
sammanhang kan nämnas fyra publikationer:  

• I en studie som delfinansierades av AstraZeneca 
undersöktes om MPIs metod kunde användas för att 
förutspå respons för Fulvestrant, en behandling som 
används mot hormonrelaterad bröstcancer. En s.k. 
”prediction score” eller känslighetsskala avseende 
Fulvestrant, baserat på genuttryck i odlade 
tumörcellinjer, togs fram av MPI. Biopsier från 44 
patienter från en klinisk fas II-studie studerades 
sedan retrospektivt och blindat. I högdoseringsfallen 
(500 mg) lyckades metoden skilja ut de som hade 
svarat på behandling från icke-svarande på ett 
statistiskt signifikant sätt.  

Namn Kapital/Röster
Buhl Krone Holding 15,0%
Medical Prognosis Institute 14,8%
DTU-Symbion Innovation 10,9%
Sass & Larsen 10,2%
Avanza Pension 5,4%
Övriga 43,8%

Ett trettiotal 
retrospektiva 
studier har utförts 
med DRP	
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• På onkologikonferensen ESMO 2014 presenterades 
intressanta resultat från ett projekt att identifiera 
lämpliga genuttryck för att förutspå känslighet för 
cellgiftsbehandlingen 5-FU (vanligt vid t ex 
koloncancer). I denna retrospektiva studie på prover 
från 636 patienter som fått 5-FU-behandling fann 
forskarna att ett högt 5-FU-känslighetsvärde på MPIs 
skala sammanföll med bättre överlevnad. Hos 
patienter som inte fått 5-FU-behandling fanns det 
däremot ingen signifikant skillnad i överlevnad mellan 
patienter med hög respektive låg förutspådd 5-FU-
känslighet.  

 

• I en annan retrospektiv studie utförd i samarbete med 
Rigshospitalet i Köpenhamn visade sig också en DRP 
från MPI ha en god prediktiv förmåga vad gäller 
respons för cellgiftsbehandling hos patienter med 
non-Hodgkin lymfom (116 observationer).  

 

• Oberoende forskare vid det välkända MD Anderson 
Cancer Center i Texas i USA har utvärderat MPIs 
metod i en retrospektiv studie på prover från tre olika 
cancerformer. Studien kom fram till att den var bättre 
än slumpen och i två av tre fall adderade värde till en 
responsprognos om den kombinerades med andra 
kliniska variabler. Enligt författarna var dock dessa 
förbättringar troligen inte tillräckliga för att motivera 
ändrad behandling. Förutom denna studie har det vad 
vi känner till inte gjorts några direkta jämförelser med 
andra prognosmetoder eller variabler. 

 

Som framgår har metoden företrädesvis testats retrospektivt 
vilket inte ger samma vetenskapliga evidens som en 
prospektiv eller framåtblickande studie. Bristen på 
prospektiva studier i detta skede har dock en naturlig 
förklaring eftersom MPI själva inte utvecklar läkemedel och 
historiken av att sälja DRP externt ännu är ganska kort. Den 
första prospektiva studien med DRP genomförs tillsammans 
med LiPlasome Pharma och Rigshospitalet i Köpenhamn på 
substansen LiPlaCis på bröstcancerpatienter.  
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Sammantaget finns det indikationer på att DRP i många fall 
kan ge en statistiskt signifikant förutsägelse om respons. Det 
återstår att se om metoden också i praktiken resulterar i 
effektivare läkemedelsutveckling och i slutändan bättre 
anpassade behandlingar för patienten jämfört med andra 
biomarkörer eller screeningmetoder.  

Andra screeningteknologier 
Det finns ett flertal metoder att studera och analysera 
genuttryck. Det första steget är att kartlägga genprofilen och 
genuttrycket. En kartläggning kan göras med tekniker med 
olika grad av omfattning och precision. Vad man i slutändan 
strävar efter är dock oftast detsamma, att ta reda på sättet 
på vilket genen översätts till RNA och till dess slutprodukt i 
form av proteiner. Några exempel på tekniker som används 
är DNA/RNA Microarray, realtids-PCR och DNA-sekvensering 
inklusive s.k. Next Generation Sequencing (NGS). MPI 
arbetar med Affymetrix Gene Chip, som är en Microarray, för 
input till sina modeller. NGS är en mer avancerad form av 
genkartläggning som bedöms vara på frammarsch men är 
dyr. Den anses vassare och kan hitta fler varianter av 
genmutationer än t ex Microarrays men analysen kostar 
åtminstone 10 gånger mer (FierceMedicalDevices).   

MPIs produkt DRP som är en mjukvara utgör steget därefter, 
att med biostatistiska metoder skapa prediktionsmodeller 
baserade på data från dessa ”genkartor”. När det gäller 
konkurrenter till MPI inom detta område bioinformatik, dvs. 
IT-hantering av molekylärbiologiska data specifikt inom 
onkologi, finns det ett ganska stort antal. De är dock många 
fall svåra att identifiera då de återfinns in-house i stora 
läkemedelsbolag eller i akademin. Den synligaste 
konkurrenten är dock troligen Foundation Medicine, som har 
Roche som storägare och samarbetspartner, och som 
marknadsför plattformen FoundationOne. Andra liknande 
bolag är Caris Life Sciences, Agendia/Mammaprint samt 
Genomic Health/OncotypeDx. 

Hälsoekonomi  
Hur kommer det sig att biomarkörer inte används i större 
utsträckning för att matcha cancerpatient med läkemedel? 
Frågan kan besvaras med en motfråga. Ligger det i de stora 
läkemedelsbolagens intresse att träffsäkerheten blir större 
för deras läkemedel? Om vi antar att endast 25 % av 
cellgiftsbehandlingarna idag har tillfredställande verkan 
innebär att 75 % är pengar som slösas bort i onödan och det 
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är 75 % av ett mångmiljarddollarbelopp. Det är alltså endast 
patienter och de som betalar för behandlingarna som tjänar 
på större träffsäkerhet. Ekonomiska incitament att använda 
biomarkörer för större träffsäkerhet finns förmodligen i 
dagsläget bara för läkemedel som fungerar för runt 10 % av 
fallen. Som nämnts ovan har AstraZeneca sett att de med 
DRP kan höja träffsäkerheten men har hittills valt att avstå 
från att föra in DRP som en companion diagnostic. 

För betalaren ser det naturligtvis annorlunda ut och 
Smallcap är övertygade om att trenden mot personliga 
behandlingar kommer att växa sig starkare.  

Peter Buhl Jensen använder sig själv ofta av exemplet 
Belinostat som är utvecklat av Topotarget som han var med 
och grundade. Belinostat är godkänt av FDA och 
behandlingar säljs enligt Peter Buhl Jensen i USA för 42 000 
USD per månad och patient. Ett fungerande preparat mot 
cancer är naturligtvis ur ett vårdperspektiv svårt att sätta ett 
pris på men i detta fall fungerar läkemedlet endast på 26 % 
av patienterna vilket gör att man skulle kunna säga att 
prislappen för en framgångsrik behandling är 162 000 USD 
månaden. I fallet med Belinostat är det ovanligt stora 
kostnader men trenden är att cancerbehandling blir allt 
dyrare och uppfattningen är att cancer som sjukdom inom 
de närmsta 10 åren kommer att bli en betydligt mindre 
dödlig sjukdom genom bättre läkemedel och mer riktad 
behandling, men att kostnaderna för behandling kommer att 
skjuta i höjden 

Screening ska ge bantade kliniska prövningar 
Oncology Venture planerar att starta klinisk fas II-studie på 
Irofulven under andra halvåret 2016. Tidpunkten är bland 
annat avhängig produktion av substansen, som redan 
påbörjats. Innan själva den kliniska prövningen påbörjas 
genomförs en screening på från 150 upp till 600 patienter 
för att finna den andel på omkring 10 % med störst 
sannolikhet att svara på behandlingen. En naturlig fördel av 
detta tillvägagångssätt blir att studien kan begränsas i 
omfattning och kostnad. Oncology Venture har uppgett att 
studieupplägget är i två steg enligt ”Simon’s Two-Stage 
Design”. Det innebär att det först utförs en studie på ett 
något mindre urval. Finner man tecken på effekt utökas 
studien i ett andra steg, annars avslutas studien. I ett 
scenario där 50 % av patienterna som får behandling svarar 
skulle en studien storlek troligen uppgå till ett 50-tal 

Genom att välja ut 
patienter med 
större sannolikhet 
för positivt svar på 
behandlingen kan 
mindre studier 
göras	
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personer totalt sett enligt Smallcaps uppskattning. En 
nackdel med ett upplägg enligt ovan är att studien 
begränsas till en arm och därför förhindrar kontroll med 
placebo eller andra behandlingar vilket hindrar studien från 
att vara tillståndsgrundande som en del fas II-studier kan 
vara. 

Vad avser APO010 ska en mindre dosbestämmande studie 
fas Ib genomföras inför en förväntad kommande fas II. OV 
har ett äldre lager av produkten som efter kontroll kan 
komma att användas för studien vilket skulle innebära en 
rejäl kostnadsbesparing. 

Finansieringsbehov för att starta klinisk fas 
Målsättningen för Oncology Venture är att inlicensiera minst 
fem läkemedelskandidater t o m 2018. Kostnader för de 
mindre ”proof of concept”-studierna uppskattas till 2 MUSD 
per substans eller totalt ca 85 MSEK vid fem studier. Därtill 
kommer kostnader för inlicensiering och löpande 
overheadkostnader (ca 9 MSEK per år). Det ger ett 
kapitalbehov på åtminstone ca 100 MSEK de närmaste tre 
åren om planen följs fullt ut. Behovet styrs dock av hur 
många studier bolaget väljer att genomföra samtidigt. 
Smallcap bedömer dock att det föreligger ett behov av 
finansiering för att dra igång kliniska studier på i första hand 
Irofulven under andra halvåret 2016.  

 

Tänkt utveckling för Oncology Venture enligt Smallcap 

Ingen ny tanke att blåsa liv i gamla läkemedel  
Tanken att genom ny kunskap återuppliva gamla läkemedel 
är inte ny. Ett exempel är Thalomid (Celgene), idag främst 
ett läkemedel för behandling av Multipelt Myelom. 
Substansen är samma som i det ökända sömnmedlet 
Neurosedyn och drogs i samband med tragiska 
omständigheter bort från marknaden, men har återkommit i 
nya skepnader först som behandling av spetälska och nu 

-Screening för patienter
t. Irofulvenstudie
- Dosbestämmande 

- Start Fas II Irofulven
- Inlicensiering ytterl.
kandidat/-er?

2017P 2018P

- Start fas II APO010
- Inlicensiering?

-Utlicensiering första

- Avslut och rapport - Avslut och rapport
fas II Irofulven fas II APO010

2016P

- Finansiering
studie för APO010 kandidat?

Satsar på att 
licensiera in fem 
läkemedels-
kandidater till 2018	
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alltså som cancerläkemedel. En analog till Thalomid är för 
övrigt multi-blockbustern Revlimid. Ett annat exempel är 
AstraZenecas Iressa, en lungcancerbehandling som 
godkändes 2003 men som togs bort från USA-marknaden 
några år senare pga. otillräckliga överlevnadsdata i den 
generella populationen av lungcancerpatienter. Förra året 
gav dock FDA klartecken på nytt sedan studier pekat på 
effekt i en avgränsad population med en specifik mutation.  

Idag finns det faktiskt en hel kategori av bolag – s.k. 
Specialty Pharma-bolag - som har som affärsmodell att 
förvärva och putsa upp (och höja priset på) gamla 
läkemedel. Exempel är Valeant och svenska Meda. Oncology 
Ventures strategi omfattar visserligen inte att köpa redan 
godkända läkemedel men skulle kanske kunna formuleras 
som ”Specialty Biotech”.  

Irofulvens egenskaper talar för ny chans 
I maj 2015 tecknade Oncology Venture ett 
inlicensieringsavtal med bolaget Lantern Pharma avseende 
läkemedelskandidaten Irofulven.  

Irofulven är en cytotoxisk substans som i prekliniska försök 
visat effekt mot tumörer. Det är en analog till ett naturligt 
toxin som återfinns i svampen Omphalotus illudens. 
Irofulven räknas till s.k. alkylerande cytostatika, dvs. det 
verkar genom att skapa dubbelbindningar och brott i DNA-
strängar i celler som genomgår celldelning. Dessa skador 
ska därefter driva cellen mot celldöd. Irofulven har även 
testats i kliniska studier på människa, längst framskridet i 
fas III mot pankreascancer, dock utan tillräcklig effekt. 
Biotechbolaget MGI Pharma utförde en fas II-studiepå 
patienter med metastaserad kastrationsresistent 
prostatacancer. 13 % av patienterna fick partiell respons 
vilket bedömdes vara jämförbart med andra cytostatika. 
Effektresultaten bedömdes dock inte tillräckligt starka för 
vidare utveckling.  

Irofulven anses dock ha vissa egenskaper som skiljer det 
från andra alkylerande cellgifter. Detta då dödar cellen 
genom en delvis annan mekanism och därför teoretiskt kan 
kringgå vissa former av resistens som tumörer annars ofta 
utvecklar mot cellgiftsbehandlingar. Oncology Venture avser 
ta fram en screeningmetod som identifierar en andel som 
förväntas svara bra på behandlingen och som antas ligga 
runt 10 %.  

Irofulven har 
tidigare visat på 
verkan mot 
tumörer	
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Avtalet med Lantern Pharma löper över tre år, med 
möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. I det fall 
Oncology Venture ingår avtal med tredje part för utveckling 
efter fas II-studier kommer dock inlicensieringsavtalet 
automatiskt att förlängas ytterligare. Då det är Oncology 
Venture som köper licensen är det enbart de som har rätt att 
säga upp avtalet.  

Lantern har även en option som ger dem möjlighet att, efter 
att OV har klinisk data från fas II, köpa sig tillbaka in i 
Irofulven-projektet. För en sammanfattning av villkor se 
nedan.  

 

Sammanställning av villkor för inlicensierade projekt 

I utbyte mot DRP-licensen kommer Oncology Venture att 
betala royalty motsvarande tio procent av omsättningen som 
genereras från projekten till MPI. Detta inkluderar förskotts-, 
milestone- och royalty-ersättningar till Oncology Venture 
från tredje part.  

Potential för ny behandling av prostatacancer 
Marknaden för prostatacancerläkemedel uppskattas till 5 500 
MUSD på de största läkemedelsmarknaderna internationellt 
enligt Decision Resources. Räknat till värde är Zytiga det 
mest säljande läkemedlet i dagsläget men utmanas 
framförallt av snabbväxande Xtandi. Båda dessa används vid 
behandling av patienter med kastrationsresistent cancer och 
representerar den nya generationens hormonreducerande 
behandlingar. Nedan redovisas försäljning av de främsta 
läkemedlen under 2014 globalt sett.  

Substans Irofulven APO010
Inlicens. Upfront 150 000 USD 0,75 MDKK
Inlicens. Milstolpar 25%* Ja, okänd
Inlicens. Royalty 25%* marknadsmässig
Royalty MPI 10% 10%
Kommentar *Alternativt utställd

option där ytterligare
 15 % säljs för 2 MUSD

Säljaren av 
Irofulven har 
option att köpa sig 
tillbaka in i 
projektet 	

MPI erhåller en 
royalty 
motsvarande 10 % 
av alla intäkter från 
tredje part	
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Global försäljning av läkemedel mot prostatacancer 2014. Källa 
druganalyst.com 

Marknaden för läkemedelsbehandlingar för prostatacancer 
är, i jämförelse med andra indikationer, inte lika stor som 
den höga prevalensen indikerar, då de flesta fallen upptäcks 
relativt tidigt och kan behandlas ganska effektivt med kirurgi 
eller strålbehandling. De avancerade fallen är däremot desto 
svårare att behandla.  

Vi antar att marknaden för Irofulven omfattar omkring 16 
000 patienter årligen i USA, Europa och Japan. Med hänsyn 
till det avgränsade patientunderlaget är det befogat att i 
gengäld anta en hög prissättning. Xtandi kostar ca 89 000 
USD per år i USA. Vi antar samma prissättning för Irofulven i 
USA och hälften av detta i Europa och Japan.  

Utifrån ett urval av licensavtal inom prostatacancer beräknar 
vi ett snitt på 750 MUSD som maximal milstolpsersättning, 
se nedan. Med hänsyn till en mer begränsad patientgrupp 
(ca 10 %) å ena sidan men ett högt pris å andra sidan antar 
vi att ett avtal på 200 MUSD kan uppnås avseende Irofulven 
globalt.  
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Läkemedel prostatacancer 

Substans Bolag Indikation Antal Fas Värde MUSD Kommentar
Alpharadin Algeta/Bayer mHRPC 1 3 800 50 % USA

Prostvac Bavarian Nordic/BMS Prostatacancer 1 3 975

Tasquinimod Active Biotech/Ipsen mHRPC 1 2 200 Ex USA, Japan

MDV3100 Medivation/Astellas mHRPC 1 3 765

ARN-509 Aragon/Janssen HRPC 1 2 1000

Medel 748
Median 800
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Vi räknar med att Irofulven kan ta 50 % av den identifierade 
målgruppen, vilket vi beräknar motsvarar en toppförsäljning 
på 460 MUSD i USA, EU och Japan.  

APO010 kopierar immunförsvarets 
anticancermekanism 
Oncology Venture innehar sedan 2012 licens för 
läkemedelskandidaten APO010. För licensen erlades initial 
betalning till TopoTarget (Onxeo) om 0,75 MDKK och 
därefter betalas royalties. Licensen löpte ursprungligen i tre 
år, men efter avtal med Onxeo har licensen förlängts. 
Avtalet förlängs fr. om 2016 automatiskt med ett år åt 
gången under förutsättning att Oncology Venture kan visa 
en årlig minimiinvestering om tre miljoner danska kronor 
avseende utveckling av APO010. 

Under hösten 2015 meddelades att APO010 ska införlivas i 
bolagets kliniska program i en fas Ib studie. Substansen ska 
utvärderas i patienter med multipelt myelom där sjukdomen 
återkommit. Investeringen i APO010 ligger utanför strategin 
att ta sig an läkemedel som fallerat i kliniska studier och 
skiljer si därigenom från bolagets huvudidé. Dock kom 
projektet in innan den nya strategin slogs fast och rimligen 
har VD Peter Buhl Jensen god kännedom om substansen 
från sin tid på Topotarget.  

APO010 är ett rekombinant framställt protein med tre s.k. 
FAS-ligander (ligander = proteiner som fäster vid receptorer 
på andra molekylers ytor). APO010s verkningsmekanism är 
att med hjälp av dessa FAS-ligander binda och aktivera en 
receptor på tumörcellen kallad CD95 eller FAS. Detta 
stimulerar i sin tur programmerad celldöd i tumörcellen i en 
mekanism som immunförsvarets T-celler normalt använder 
sig av.  

En kontrovers är farhågor om levertoxicitet, då tidiga studier 
på CD95-ligander visade att dessa orsakade celldöd även i 
frisk levervävnad. Dessa studier gjordes dock på 
antikroppsbaserade läkemedel och biverkningen hängde 
troligen till stor del samman med att dessa orsakar en T-
cellsmedierad immunrespons, vilket inte APO010 gör. Det 
finns konkurrenter med samma mål som APO010 som visat 
acceptabel toxicitet i kliniska studier. Genentech och Amgen 
utvecklade exempelvis dulanermin som prövades som 
kombinationsbehandling med rituximab på patienter med 
non-Hodgkin lymfom men som i fas II-studier inte visade 
någon förbättrad effekt Det finns publicerade prekliniska 

Använder sig av 
samma mekanism 
som 
immunförsvaret	
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studier på såväl solida tumörer som blodcancer som tyder på 
att APO010 har bättre avdödande effekt på tumörceller 
jämfört med andra substanser i samma klass (CD95-
ligander). En fas I-studie har genomförts på patienter med 
solida tumörer i regi av Apoxis/Topotarget. Som en 
potentiell ”first in class” FAS-ligand borde APO010 vara 
lämplig att prövas i en kombinationsbehandling. 

Stor marknad trots begränsad målpopulation 
Multipelt Myelom är en cancer i plasmaceller i benmärgen 
som ger en onormal produktion av antikroppar vilket i sin tur 
skadar skelett och organ. Den är en svårupptäckt typ av 
cancer med en hög dödlighet. Sjukdomen är än så länge 
obotlig. Lyckligtvis är sjukdomen relativt sällsynt, omkring 
27 000 drabbas i USA årligen.  

Celgenes Revlimid är det bäst säljande läkemedlet och är en 
immunomodulator som har visat sig öka överlevnad även 
om toxiciteten är ett visst problem. Den höga prissättningen 
av målstyrda behandlingar som Revlimid gör att marknaden 
kan uppskattas till ca 9000 MUSD (se nedan). Det finns ett 
tydligt sug efter nya behandlingar vilket dock även har gjort 
att många känner sig kallade och trängseln in till denna 
marknad har ökat de senaste åren. Den omsusade 
blodcancermedicinen Imbruvica/Ibrutinib testas kliniskt även 
på denna indikation. Även nya antikroppsbehandlingar som 
daratumumab (J&J/Genmab) har nyligen godkänts för 
behandling av patienter som inte svarat på andra 
behandlingar. Behandlingar för Multipelt Myelom betingar 
särläkemedelsstatus. Ur kommersiell synpunkt finns det 
alltså goda skäl för Oncology Venture att välja denna 
indikation trots att patientunderlaget i absoluta tal är ganska 
litet.  

I dagsläget dominerar som sagt Revlimid behandlingar mot 
Multipelt Myelom med över halva marknaden värdemässigt. 
Därefter kommer Velcade och därefter är glappet ned till 
nästa ganska stort.  

Liten men lukrativ 
marknad.	
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Global försäljning av läkemedel mot Multipelt Myelom 2014. Källa 
druganalyst.com 

Det är svårt att med exakthet spå hur marknaden kommer 
att förändras på 5-10 års sikt, men ökande konkurrens från 
nya behandlingar och möjlig generika talar för 
fragmentering. I ett försök att mota Olle i grind har Celgene 
nyligen träffat förlikning med Natco och Actavis för att tillåta 
viss volymbegränsad generikakonkurrens för Revlimid fr. o 
m 2022.  

I USA kan en årsbehandling med Revlimid kosta betydande 
summor. Evaluate Pharma uppskattar den genomsnittliga 
intäkten per patient under 2014 i USA till 112 294 USD. För 
Velcade uppskattas motsvarande belopp till 52 838 USD. Vi 
antar en prissättning motsvarande ett snitt av dessa (dvs. 
82 500 USD) och hälften i EU och Japan.  

Föga förvånande har det i prekliniska försök observerats att 
tumörernas känslighet för APO010 är kopplad till uttrycket 
av CD95-receptorer. OV avser att identifiera den andel av 
patienterna, ca 50 %, som är mest känsliga för 
behandlingen.  

Var i behandlingskedjan är då APO010 lämpligt att sättas in? 
En av de vanligaste behandlingarna för Multipelt Myelom är 
benmärgstransplantation. Eftersom APO010 förefaller potent 
mot cancern men samtidigt möjligen toxiskt för levern skulle 
behandlingen kunna ha en roll i benmärgstransplantation 
som kompletterande eller konsoliderande terapi. Detta 
exempelvis genom att rena stamceller ex vivo (utanför 
kroppen) från möjliga maligna celler innan de förs tillbaka i 
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Läkemedel Multipelt Myelom 

De 50 % av 
patienterna som 
anses kunna svara 
bäst på 
behandlingen 
kommer att väljas 
ut till studien	
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patienten igen och på så sätt motverka att cancern 
återkommer.   

Autolog stamcellsbehandling utförs framför allt på patienter 
under 65 år. Det genomförs ca 11 000 behandlingar per år i 
USA1. I EU, Japan och USA sammantaget motsvarar det 
omkring 33 000 behandlingscykler. Om vi antar en 
penetration på 25 % för APO010 motsvarar det således 8250 
cykler årligen. Med vårt prisantagande ovan ger det en 
toppförsäljning på ca 450 MUSD för APO010.  

 

Snittet av möjliga maxersättningar i licensavtal för vad vi 
bedömer vara relevanta affärer för APO010 ligger kring 800 
MUSD. Vi räknar med att APO010 kan rendera 320 MUSD 
netto i ersättningar (se mer detaljerade antaganden nedan). 

Patentsituation och marknadsexklusivitet 
För att maximera värdet av forskningsportföljen, såväl 
gentemot investerare som potentiella licenstagare, är ett 
starkt immateriellt skydd av stor betydelse för ett 
forskningsbolag. Vid en första anblick kan det framstå som 
att Oncology Venture har en svag position i detta avseende. 
Det ursprungliga patentet för Irofulven löper ut under 2016 
och motsvarande patenttid för APO010 löper t o m 2022.  

Oncology Ventures plan är emellertid att försöka sträcka ut 
ett skydd avsevärt. I första hand är strategin att söka och 
beviljas metodpatent för respektive behandling i 
kombination med en biomarkör/Diagnostic Response 
Predictor. I andra hand att söka och beviljas 
särläkemedelsstatus vilket ger marknadsexklusivitet i 7 – 10 
år (USA respektive Europa och Japan). I det förra fallet kan 
en framgångsrik ansökan medföra ett sedvanligt 
patentskydd på 20 år vilket självklart vore jackpot. Det är 

																																																													
1	Center for International Blood and Marrow Transplant Research 
(CIBMTR)	

Substans Bolag Indikation Antal Fas Värde MUSD
Daratumumab Genmab/J&J Multipelt Myelom 1 2 1100

Elotuzumab PDL/BMS -"- 1 1 710

MOR202 Morphosys/Celgene -"- 1 2 818

Proteolix/Onyx -"- 1 2 851

Ibrutinib Pharmacyclics/Janssen Hematologisk cancer 1 2 975

ATL313 Clinical data/CombinatoRx Multipelt Myelom 1 2 252

Medel 784
Median 835

Både 
särläkemedels-
status och nya 
patent kan förlänga 
den ekonomiska 
livslängden	
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dock knappast orimligt att andra konkurrerande biomarkörer 
kan dyka upp på sikt och därmed möjligen ge vägar att 
komma runt ett sådant patent.  

Även om vi utgår från att Oncology Venture kommer att 
söka metodpatent om indikation på effekt kan påvisas 
förefaller särläkemedelsvägen enligt Smallcap sammantaget 
som den mest framkomliga. Multipelt Myelom (APO010) 
faller automatiskt under denna kategori och en avgränsning 
mot ca 10 % av prostatacancerpatienterna (vilket anges 
som mål för Irofulven) motsvarar också en 
särläkemedelspopulation. Än så länge har heller inga 
patentansökningar för biomarkörer lämnats in vilket 
ytterligare motiverar att räkna med 
särläkemedelsexklusivitet som det främsta skyddet för 
portföljen tills vidare. En ”companion diagnostic” till 
Irofulven eller APP010 måste även marknadsgodkännas 
innan FDA kan ge godkännande för läkemedlet i sig. Med 
detta sagt kan det finnas anledning att se över antaganden 
kring patent- och/eller marknadsexklusivitet framöver när 
IP-strategin klarnar.  

Undervärderad projektportfölj  
Oncology Venture befinner sig i tidig klinisk fas och förväntas 
inte att ha några löpande intäkter under överskådlig framtid. 
Planen är att driva utvecklingen t o m avslutad fas II. 
Därefter ska förhoppningsvis en eller flera utlicensieringar 
göras.  Med dessa förutsättningar bedömer vi att det är 
lämpligast att värdera rörelsen utifrån summan av 
riskjusterade diskonterade projektvärden i 
forskningsportföljen.  

Oncology Venture-aktien har varit noterad väl kort tid för att 
skatta ett betavärde på ett rättvisande sätt. I likhet med 
flertalet andra forskningsbolag svänger kursen kraftigt. En 
tidig fas motiverar en hög riskpremie. PwCs riskpremiestudie 
2015 anger en riskpremie på 10,4 % för microcapbolag. Om 
vi antar ett betavärde på 1,5 och en riskfri ränta på 0,9 % 
ger det ett avkastningskrav på 16,5 %. 

Vad gäller antagande om sannolikhet till lansering finns det 
ett flertal faktorer att väga in. Nedan anges den historiska 
sannolikheten för marknadsgodkännande hos FDA för olika 
cancerindikationer: 

 

Hematologisk 
cancer och solida 
tumörer är de två 
undergrupperna i 
cancer	
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Sannolikhet till lansering för olika kategorier av cancerläkemedel. Källa: 
Hay (2014) 

Som vi ser ovan så är exempelvis prostatacancer en ganska 
utmanande indikation när det gäller den kliniska risken, där 
endast 21 % av testade substanser passerar fas II. För 
Irofulven uppvägs detta möjligen av en förhoppning om att 
beviljas särläkemedelsstatus. Intuitivt talar även DRP och 
därtill relaterad screening för en förbättrad sannolikhet till 
effekt. Det har dock ännu inte bevisats att DRP är bättre än 
andra screeningmetoder i faktisk läkemedelsutveckling, 
vilket gör det mycket svårt att, i en värderingsmodell, väga 
in hur sannolikhet till lansering kan påverkas. Vi väljer 
sammantaget att använda oss av sannolikheter baserade på 
ett snitt av värdet för dels respektive indikation (dvs. 
prostatacancer respektive Multipelt Myelom), dels 
onkologisärläkemedel generellt för såväl Irofulven som 
APO010.      

Vi har räknat med att Oncology Venture får en royaltyandel 
på 15 % brutto. Detaljerna i inlicensieringsavtalet med 
Onxeo är inte kända men vi antar att 10 % av Oncology 
Ventures intäkter i form av royalties och milstolpar från 
APO010 går tillbaka till Onxeo. Därtill betalas ytterligare 10 
% till Medical Prognosis Institute enligt kända villkor. Vi har 
räknat med att en utlicensiering kan ske efter fas II. 

Med antaganden ovan hamnar ett riskjusterat projektvärde 
på 288 MSEK vid start av fas II för Irofulven, se nedan.  

 

Prostata Fas I Fas II Fas III Godkännande
Sannolikhet till nästa fas 71,0% 20,9% 56,3% 66,7%
Sannolikhet till lansering 5,6% 7,8% 37,6% 66,7%
Multipelt Myelom
Sannolikhet till nästa fas 69,0% 23,3% 60,0% 100,0%
Sannolikhet till lansering 9,6% 14,0% 60,0% 100,0%
Onkologi särläkemedel
Sannolikhet till nästa fas 85,1% 61,0% 58,7% 75,7%
Sannolikhet till lansering 23,1% 27,1% 44,4% 75,7%
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Smallcaps värdering av diskonterade riskjusterade projektvärden i 
Oncology Venture.  

Vi har räknat med en finansiering genomförs i samband med 
att bolaget går in i kliniska studier. Justerat för antagen 
utspädning blir vårt motiverade aktieägarvärde ca 27 SEK 
per aktie.  

Klart lägre värdering än jämförelseobjekt 
Vi har jämfört ett antal nordiska forskningsbolag inriktade på 
onkologi, illustrerat i nedanstående diagram. Bolagen i tidig 
klinisk fas (fas I-II) har ett genomsnittligt forskningsvärde 
på 580 MSEK. Justerat för kassan skulle det motsvara ett 
börsvärde på 558 MSEK för Oncology Venture. Efter antagen 
utspädning på 40 % (som i sum-of-the-parts-värderingen) 
motsvarar det 46,30 SEK per aktie.  

 

Jämförelse mellan forskningsvärde och klinisk fas för ett urval av utvecklingsbolag 
inom onkologi.”0” anger preklinisk fas I urvalet ingår förutom Oncology Venture 

(rödmarkerat) Bioinvent, Cantargia, Dextech, Hamlet Pharma, Immunicum, 
Kancera, Pledpharma, Spago, Sprint Bioscience, och WntResearch.  

Peak Sales OV rNPV Per aktie
Projekt Fas MUSD Andel MSEK SEK Antagande
Irofulven Fas II 470 75% 125 17,3 17 % chans t lansering 
Prostatacancer USA, EU, Japan 13,5 % royalty netto

180 MUSD m.stolpar netto
Utställd option till Lantern -11 -1,5 Option att öka till 40 %

 av Irofulven för 2 MUSD
APO010 Fas Ib 450 100% 204 28,2 17 % chans t lansering
Multipelt Myelom USA, EU, Japan 12 % royalty netto

320 MUSD m.stolp. netto
Koncerngemensamt -30 -4,2 9 MSEK x 5 år @ 16,5 % disk ränta
Subtotal 288 39,8
"Nettokassa" 39 5,3  TO, antagen nyem @ 40 MSEK
Total 327 45,1 7,2 miljoner aktier
Efter antagen utspädning TO, nyemission 27,1 40 % utspädning
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Jämförelsen ovan visar att Oncology Ventures värdering 
sticker ut som låg jämfört med andra bolag i fas II och 
snarare värderas bolaget som ett projekt i preklinisk fas. Vi 
jämför visserligen äpplen och päron i någon mån, men 
avvikelsen är märkbar och Smallcap tror att det är flera 
faktorer som spelar in. 

• Finansieringsbehov. I jämförelse med de andra fas 
2-bolagen är Oncology Ventures kassa mindre och 
bolaget kommer att behöva ta in pengar inför start av 
kliniska studier för att ha möjlighet att nå önskade 
milstolpar i den kliniska utvecklingen. Dilemmat är 
inte unikt för Oncology Venture men har högst troligt 
en hämmande effekt på sentiment och värdering. 
Finansieringsbehovet begränsas av att de fasta 
kostnaderna hålls låga. En lyckad finansiering till bra 
villkor kan i gengäld bli en viktig katalysator för 
uppvärdering.  

 

• Oncology Venture sysslar inte med egen preklinisk 
utveckling utan tar genom inlicensiering in projekt 
som redan befinner sig i klinisk fas. Detta tar bort en 
del utvecklingsrisk men betyder även att värdet 
späds ut på flera händer redan från start. Det kan 
förklara en viss värderingsrabatt.  

 

• Investerare är osäkra på projektens kvalitet och 
värde. En sådan osäkerhet kan vara kopplad till 
bristande förståelse, att forskningsportföljen består av 
tidigare mer eller mindre övergivna projekt och att 
patenten för originalsubstanserna är på väg att löpa 
ut. Oncology Venture har även betalat förhållandevis 
lite upfront för rättigheterna till projekten vilket kan 
tyckas tala emot en snabb uppvärdering.  

 
 

Det är dock en förenklad bild. Lantern Pharma fick 
exempelvis som en del av köpeskillingen en option att köpa 
tillbaka 15 % av Irofulvenprojektet för 2 MUSD efter fas II 
vilket motsvarar en implicit värdering på ca 115 MSEK. Det 
är nog rimligt att anta att denna ribba i form av lösenpris 
sattes till en ganska attraktiv nivå för säljaren av projektet. 
Vad gäller APO010 kan noteras att substansen förvärvades 
2007 av Topotarget via köpet av schweiziska Apoxis. 
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Köpeskillingen för Apoxis uppgick till 14,5 MEUR upfront plus 
möjliga milstolpsersättningar och APO010 var ett av de 
projekt som lyftes fram som skäl för köpet.   

Vi ser alltså att historiska indicier på värdering räcker långt 
för att försvara dagens börsvärde. Vad som talar för en 
ytterligare om- eller uppvärdering exempelvis i fallet 
Irofulven är framför allt att MPIs screening indikerar att det 
går att hitta en väldefinierad målgrupp där läkemedlet 
potentiellt kan göra stor nytta. Det finns också möjliga vägar 
att sträcka ut patent och/eller marknadsskydd.   

Oncology Venture uppger att en möjlighet i affärsmodellen 
är att lägga ut projekt i specialföretag där potentiella 
partners går in som delägare. Detta för att lyfta fram värden 
och öka flexibilitet i finansiering och exitmöjligheter. Detta 
tänk kan spåras i strukturen kring Irofulvenprojektet. 
Smallcap utesluter inte att det kan vara en intressant modell 
på sikt när portföljen av kandidater vuxit. Förmågan att 
attrahera namnkunniga partners till attraktiva villkor är dock 
viktigare än de specifika detaljerna i samarbetsformen och 
för en bra värdering är det samtidigt viktigt med transparens 
i projekten samt att Irofulvenprojektet visar att DRP minskar 
utvecklingsrisken. 

Vår värderingsmodell bygger på antaganden som är osäkra i 
detta tidiga skede och det finns faktorer som kan utvecklas 
både bättre och sämre än vad vi räknat med. Den mer 
optimistiskt lagde vill kanske exempelvis utgå från ett fullt 
utsträckt patentskydd i 20 år, motsvarande kanske 15 år på 
marknaden. Vi uppskattar att det skulle öka ett motiverat 
värde i vår modell med 15 – 20 %.  

Ett lukrativt licensavtal, som troligen tidigast blir aktuellt 
efter fas II-studier, skulle högst sannolikt innebära en rejäl 
uppvärdering. En tidigare framgångssaga att snegla på är 
norska Algeta som utvecklade prostatabehandlingen 
Alpharadin. I september 2009 (i fas III) slöts ett licensavtal 
på 800 MUSD med tyska Bayer. Avtalet medförde en kraftig 
uppvärdering till ett företagsvärde på omkring 2200 MNOK. 
Ett bra licensavtal skulle också skänka ytterligare 
trovärdighet till det faktum att OV har möjlighet att göra 
samma resa med flera olika projekt innan licensen löper ut 
2021 vilket ju är relativt unikt. De flesta cancerbolag i 
utvecklingsfas har endast ett eller ett par preparat i sin 
pipeline och om Oncology Venture till lägre risk och kostnad 
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kan utveckla flera substanser skulle det kunna bli en 
ketchupeffekt i värderingen. 

I ett mer pessimistiskt scenario fallerar första kandidaten 
Irofulven och visar inte tillräcklig effekt för att motivera 
vidare utveckling.  Detta skalar av ca 115 MSEK av värdet, 
eller en tredjedel, i vår modell. I ett scenario med ytterligare 
försvagat riskklimat kan det också bli en större utmaning att 
utan löpande kassaflöde resa tillräcklig finansiering för att ta 
andra projekt till önskade milstolpar. Det kan i sin tur leda 
till förseningar, tuffa omprioriteringar och värdeerosion i 
projektportföljen.  

Stor hävstång i DRP-metoden uppväger risk 
Oncology Venture är en udda fågel på biotechhimlen som vid 
en första anblick kan vara svår att artbestämma och detta 
återspeglas i bolagets värdering. Möjligheten att 
jämförelsevis snabbt ta flera preparat till marknaden torde 
dock vara en aspekt som borde attrahera många 
spekulanter. Även om ensamrätten till DRP löper ut 2018 så 
skulle bolaget kunna hinna plocka upp ett antal insomnade 
projekt för att undersöka i vilken mån de går att väcka till 
liv. Oncology Venture har redan tecknat DRP-licens för två 
ytterligare, hittills hemliga, cancerläkemedelskandidater. Det 
tyder på att nya, potentiellt värdedrivande, 
inlicensieringsaffärer kan vara ganska nära förestående. 
Bolaget har även ett lager av AP010 som kan säljas vidare 
och diskussioner förs med medicinteknik bolag även 
omfattande möjliga underlicensieringar.  

DRP-teknologin har intressant validering i retrospektiva 
studier men det då större prospektiva och jämförande 
prövningar ännu inte har genomförts är juryn fortfarande 
ute. Som en konsekvens har vi inte uttryckligen anpassat 
antagande om sannolikhet till lansering pga. DRP. Bolaget 
Liplasome genomför dock för närvarande 
läkemedelsutveckling med hjälp av DRP och tydliga 
framgångar även i prospektiv utveckling kan ge ytterligare 
validering åt metoden som snabbt skulle kunna sänka den 
upplevda risken i Oncology Venture. 

Irofulven blir i första skedet något av en testballong som kan 
bära högt om fas II blir framgångsrik. Nedsidan begränsas 
av en portfölj med APO010 som troligen är en mer värdefull 
tillgång ur OV:s aktieägares synvinkel. 
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Smallcap räknar med att bolaget under året kommer att 
resa finansiering för att kunna hålla takten uppe och vi 
räknar också med att den kapitaliseringen kommer att 
åtföljas av ett nyhetsflöde.  

Smallcap tycker att Oncology Venture är oförtjänt lågt 
värderat och misstänker som vi nämnt ovan att detta i viss 
mån är ett pedagogiskt problem, men det avgörande 
kommer naturligtvis att vara i vilken mån DRP kan visas 
vara ett effektivt hjälpmedel vid läkemedelsutveckling. Om 
detta kan visas och bolaget dessutom kan uppvisa en stadig 
ström av inlicensierade projekt finns det en större potential i 
bolaget än vad aktiemarknaden tycks ha insett.   
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