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Små partiklar stora möjligheter 
• Spago Nanomedical AB utvecklar kontrastmedel och 

läkemedel inriktat mot cancerområdet. Bolaget 
fokuserar på två projekt som är i prekliniskfas, där det 
längst framskridna projektet, Spago Pix, förväntas 
avancera till kliniska studier under nästa år.  

 

• Spago Pix har i prekliniska studier visat lovande res!
ultat och projektet har flera tydliga fördelar jämfört 
med dagens kontrastmedel för MR!undersökningar. 
Kan positiva resultat även visas i människa bedömer vi 
att det kommer finnas stort intresse från spelare inom 
området för att teckna licensavtal.  

 

• Nuvarande värdering av Spago Nanomedical är låg 
jämfört med liknande bolag i sektorn och en förklaring 
till det är att bolaget är relativt okänt. Vår värdering av 
bolaget ger ett motiverat värde på 22 kronor per aktie.  
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Fakta 
Aktiekurs (SEK) 11,3
Antal aktier (milj) 5,5*
Börsvärde (MSEK) 62*
Nettoskuld (MSEK) +26*
Free float (%) 43%
Dagl oms. (’000) 2
*inklusive pågående emission 

 
Analytiker: 
Klas Palin 
klas.palin@redeye.se 
 
Björn Olander 
bjorn.olander@redeye.se 

 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 0 0 0 0 42
Tillväxt 	77% 3% Na Na Na

EBITDA +3 +5 +5 +9 2
EBITDA	marginal Neg Neg Neg Neg 5%

EBIT +4 +5 +5 +9 2
EBIT	marginal Neg Neg Neg Neg 5%

Resultat före skatt +5 +5 +5 +9 3
Nettoresultat +5 +5 +5 +9 3
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 6%

 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VPA +2,51 +1,57 +0,88 +1,60 0,47
P/E 0,00 Neg Neg Neg 23,74
EV/S Neg Na Na Na 2,23
EV/EBITDA 6,60 Neg Neg Neg 42,32
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 
värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 
– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 
Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times+interest+coverage ratio), 2 – 
Skuldsättningsgrad (Debt+to+equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Investeringssammanfattning 

Spago Nanomedical AB (Spago) är ett forsknings! och utvecklingsbolag 

inom området nanomedicin. Bolaget grundades 2007 som ett dotterbolag 

till Accelerator Nordic AB (Accelerator). Organisationen är liten och kom!
pakt med 11 anställda, men inom den finns spetskompetens för utveckling 

av nanopartiklar och industriell erfarenhet från utveckling av kontrastmed!

el. Bolagets styrka finns framför allt i de tidiga utvecklingsfaserna, vilket 
även inkluderar de första kliniska studierna. Strategin är att senast efter de 

första kliniska studierna hitta en resursstark partner till sina projekt. Spago 

har idag tre projekt i tidig utvecklingsfas, men fokus ligger på två av dessa; 
Spago Pix och Tumorad.  

 

Spagos utvecklingsportfölj                 

Projekt Indikation Partner Preklinik Fas I Fas II Fas III Reg.  Marknad 
                

Spago Pix Bilddiagnostik, cancer Eget               
                    
Tumorad Solida tumörer Eget               
                    
Archaea Platin Solida tumörer Eget               
                    
                

 

Gemensamt för projekten är att de utgår ifrån så kallad passiv målsökning, 
även kallat EPR!effekten (enhanced permeability and retention effect). 

EPR!effekten bygger på att blodkärl till solida tumörer är porösare än 

normal vävnad, vilket gör det möjligt för nanopartiklar att läcka ut. Därmed 
kan en ackumulation av nanopartiklar i tumörvävnad uppnås. Den större 

genomsläppligheten hos blodkärl vid elakartade tumörer har sin förklaring i 

tumörens snabba tillväxt. Redan vid en tumörstorlek på cirka 2 millimeter 
anses nybildningen av blodkärl ta fart, varför det är möjligt att utnyttja 

EPR!effekten även för mindre metastaser, vilket är målet för Spagos 

projekt.  

 

Spago Pix är bolagets längst framskridna projekt och det handlar om tum!
örselektiva nanopartiklar laddade med mangan, utvecklade för att användas 

som kontrastmedel vid magnetresonanstomografi (MR)!undersökningar. 
De prekliniska resultaten har visat på 5!10 gånger bättre signalförstärkning 

jämfört med dagens gadoliniumbaserade produkter. Detta är mycket lov!

ande då just signalförstärkning är ett starkt försäljningsargument bland 
dagens marknadsförda kontrastmedel. Bolaget har även lyckats uppnå ack!

umulation av nanopartiklarna i tumörvävnad, utan att få detsamma i frisk 

vävnad. Utvecklingen är i slutfasen för att få fram en substans som kan 
användas för produktion inför toxikologiska och kliniska studier. Processen 

är svår att som extern betraktare ha en bra överblick över och bolaget har 

tidigare fått revidera tidsplanen. Helt klart är detta ett riskmoment, framför 
allt är risken för ytterligare förseningar stor.  

Fokus på att utveckla 
nanopartiklar för diagnos 
och behandling av cancer 

EPR�effekten används för 
att uppnå tumörselek�
tivitet 

Spago Pix har visat 
lovande prekliniska 
resultat  
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Vi räknar med att toxikologiska studier kan påbörjas under andra halvåret i 
år och att projektet sedan avancerar till kliniska studier under nästa år. 

Bolagets två prioriterade projekt utgår från samma nanomaterial, IonXgel. 

Båda bygger på EPR!effekten för att uppnå tumörselektivitet och förväntas 
ha liknande partikelstorlek. Detta innebär att den första kliniska studien 

blir extra intressant, då den inte enbart ger information för Spago Pix utan 

även en första indikation för Tumorad kring tumörselektivitet i människa.   

 

Nyligen annonserades projektet Tumorad, ett terapiprojekt där radionuklid 
(radioaktivt isotop) laddas i nanopartiklar. Bolaget har valt en annorlunda 

inriktning på terapiprojektet än andra aktörer inom nanoområdet, och vi 
har inte lyckats finna något liknande projekt. Målet är att behandla meta!

staser vid solida tumörer och inledningsvis är det de stora tumörformerna 

som bröst!, tjocktarms! och prostatacancer som står i fokus. En potentiell 
fördel med att ladda nanopartiklar med radionuklid är att de inte behöver 

tas upp i tumörcellen för att verka. Dessutom ställs inga krav på frisättning, 

som kan vara komplicerad att styra. Istället behöver den radioaktiva iso!
topen förbli kvar i nanopartikeln tillräckligt länge för att hinna ackumuleras 

och verka i tumörvävnaden. Projektet är ännu in en mycket tidig fas och 

flera utmaningar återstår innan kliniska studier kan inledas. Det finns dock 
kompetens och erfarenhet från Spago Pix projektet, som kan bidra till att 

korta tiden till dess kliniska studier kan inledas.  

Nyemission finansierar verksamheten ett drygt år 

En nyemission pågår vilken ska tillföra bolaget drygt 21 miljoner kronor 

efter emissionskostnader. Teckningstiden är igång och löper mellan 14!28 

maj, där teckningskursen är satt till 10 kronor per aktie. Bolagets större 
ägare har gett teckningsförbindelser på motsvarande 66 procent av belopp!

et, vilket talar för en bra möjlighet att emissionen fulltecknas trots att 

aktien handlas till låg premie mot teckningskursen. Finansieringen efter 
emissionen bedömer vi är tillräcklig för att finansiera verksamheten åtmin!

stone till och med första halvåret 2015. Beroende på utvecklingstakten för 

bolagets projekt uppskattar vi att det finns ett kapitalbehov på ytterligare 
10!15 miljoner kronor för att finansiera verksamheten genom hela 2015. 

Om allt löper enligt plan, som det sällan gör för denna typ av bolag, ska 

första fas I/IIa!studien med Spago Pix då kunna vara genomförd.  

Värdering Spago Nanomedical 

Vår värdering av Spago utgår från en sannolikhetsjusterad kassaflödes!

modell, där varje enskilt projekt värderas var för sig. Vår värdering av 
Spago justerat för pågående emission ger ett motiverat värde per aktie på 

22 kronor. Av detta står Spago Pix för drygt 60 procent av värdet och 

resterande är Tumorad. Archaea Platin har vi inte värderat i denna analys, 
då vi i dagsläget inte uppfattar att bolaget har resurser att driva det framåt. 

 

Eftersom det är en hög prognososäkerhet i projekten har vi skissat på två 

alternativa scenarion; ett Bull case och ett Bear case. I vårt optimistiska 

Vi har inte hitta liknande 
projekt under utveckling 
som Tumorad 

Ytterligare kapital kan 
komma att behövas för att 
nå första kliniska resultaten 

Motiverat värde uppgår 
till 22 kronor 
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Bull case�scenario hamnar värdet på 45 kronor per aktie och i vårt Bear 
case�scenario uppgår motiverat värde till 10 kronor per aktie.   

 

När vi jämför värderingen av Spago med den av andra bolag inom biotek!

niksektorn så framstår förväntningarna på bolaget som låga. En förklaring 
till en lägre värdering än branschkollegorna är att bolaget ännu saknar 

kliniska projekt, något som i regel inte tilltalar investerare. Andra orsaker 

till en låg värdering anser vi har att göra med att bolaget är relativt okänt 
och har haft ett relativt undanskymt liv på Aktietorget. Därtill är det låg 

handel i aktien som gör det svårt för investerare att agera i aktien. 

 

Det finns ett antal värdedrivande händelser som kan ligga till grund för en 
omvärdering av Spago de närmaste åren. Först och främst att en slutgiltig 

partikel väljs för projektet Spago Pix, vilket i sin tur banar väg för kliniska 

studier under nästa år. Utfallet från den första kliniska studien, som vi 
nämnt ovan, blir mycket betydelsefullt även för Tumorad!projektet. Skulle 

de kommande kliniska resultaten med Spago Pix visa på tumörselektivitet, 

så bedömer vi att det industriella intresset för projekten blir stort. I ett 
sådant scenario ökar vårt motiverade värde till 60 kronor per aktie.  

 

Bolagets projekt är i tidig utvecklingsfas och riskerna är mycket höga, varför 

det är viktigt att en investering i Spago ska göras med kapital man har råd 
att förlora. Det är även viktigt att poängtera att tidiga projekt ofta blir 

fördröjda, vilket kan leda till behov av att ta in ytterligare kapital innan 

viktiga milstolpar uppnåtts. 

 

I tabellen nedan redogör vi för Spagos styrkor, möjligheter, svagheter och 
risker i en så kallad SWOT!analys. 

 

Källa: Redeye Research  

Låga förväntningar i 
marknaden på bolaget 

Stor potential i aktien om 
kommande kliniska 
studier är framgångsrika 

SWOT:analys 

Styrkor  Svagheter 

• Unik spetskompetens inom nanomedicin+
området 

• En kapitalstark ägarbas som historiskt backat 
upp bolaget finansiellt 

• Har två lovande projekt att luta sig mot, vilket 
ger viss riskspridning för investerare 

 • Bolaget saknar intäkter och redovisar förluster och 
är många år från löpande intäkter från egna 
produkter 

• Projekten är i tidig utvecklingsfas och därmed hög 
utvecklingsrisk – saknar patientdata 

• Saknar industriella samarbeten 

Möjligheter  Risker 

• Projekten adresserar stora sjukdomsområden 
där det finns stora behov av bättre diagnostik 
och effektivare nya läkemedel  

• Bolaget arbetar med mekanismer som har 
potential inom många stora cancerformer 

 • Nya bättre produkter utvecklas som tar bort 
behovet av bolagets projekt 

• Patenten är inlämnade men har ännu inte blivit 
godkända 
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Finansiella prognoser 

Spagos verksamhet är idag förlustbringande och vi räknar inte med att de 

löpande intäkterna från egna produkter på marknaden blir aktuella förrän 

tidigast om sex år. Dessförinnan kan dock intäkter i form av kontantersätt!
ningar eller milstolpsbetalningar bli aktuella om bolaget lyckas teckna 

licensavtal med en kommersiell partner kring sina projekt. Även om bolaget 

har en öppenhet för att ingå avtal tidigt kring projekten och uppger att det 
finns en kontinuerlig diskussion med potentiella partners, så förväntar vi 

oss inte att ett avtal blir aktuellt förrän först efter att en fas I/IIa!studie gen!

omförts. Vår förväntan är att en fas I!studie för bolagets längst framskridna 
projekt, Spago Pix, kan inledas och avlutas under 2015. I våra prognoser 

har vi inkluderat riskjusterade intäkter från ett avtal under 2016 för Spago 

Pix!projektet.  

 

Till dess att ett första licensavtal finns på plats förväntas bolaget fortsätta 
visa förluster från verksamheten samt vara beroende av extern finansiering. 

Historiskt har Spago visat viss nettoomsättning i form av konsultintäkter 
för externt arbete för anställda i bolaget. Bolaget har även valt att aktivera 

samtliga forsknings! och utvecklingskostnader för projekten. Då detta utgör 

huvuddelen av verksamheten uppvisar bolaget relativt låga förluster. Akt!
ivering av forsknings! och utvecklingskostnader är en helt redovisnings!

mässig manöver och påverkar inte kassaflödena i verksamheten, vilket är 

viktigt att poängtera. Riskerna med att göra detta är, enligt vår mening, att 
det kan leda till att ägare och externa betraktare underskattar riskerna i 

verksamheten och det verkliga kapitalbehovet.  

Högre kostnader i första kvartalet  

För det första kvartalet 2014 hade bolaget ingen nettoomsättning. Rörelse!

kostnaderna steg under perioden till 3,8 miljoner kronor från 3,1 miljoner 

kronor samma period i fjol. En betydande del av kostnadsökningen uppges 
bero på högre kostnader för patent, vilket sannolikt påverkats av det arbete 

som pågått kring Tumorad. För det första kvartalet har bolaget aktiverat 

kostnader för forskning och utveckling på sammanlagt 2,6 miljoner kronor. 
När detta inkluderats hamnar rörelseresultatet för perioden på !1,2 milj!

oner kronor. Periodens kassaflöde uppgick till !3,2 miljoner kronor. Per den 

sista mars fanns likvida medel på 4,7 miljoner kronor och bolaget hade 
långfristiga skulder på 15,9 miljoner kronor. Dessa utgörs av en räntefri 

revers på 9,5 miljoner kronor för förvärvade aktier i Archaea till Optovent 

AB (dotterbolag till Accelerator Nordic AB). Reversen löper över tio år, men 
amorteringsplanen förutsätter att Archaea genererar positivt kassaflöde. 

Har återbetalning av skulden inte skett när reversen löper ut, men övriga 

villkor är uppfyllda, kommer återstående belopp av skulden att skrivas av. 
Utöver det finns det en räntebärandeskuld till Accelerator Nordic AB på 5,0 

miljoner kronor som löper till den 15 december 2017. 

Inga intäkter förväntas 
före ett första avtal finns 
på plats 

Spago aktiverar kostnad�
er för FoU 

Kostnader för patent 
ökade under första 
kvartalet 
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Emission pågår  

En företrädesemission på 22 miljoner kronor före emissionskostnader 

pågår, där bolagets större ägare gett teckningsförbindelser på motsvarande 

66 procent av beloppet. På ett föredömligt sätt, gentemot de mindre ägarna, 
har det inte utgått någon ersättning för teckningsförbindelserna, vilket 

bidrar till att hålla emissionskostnaderna låga och beräknas uppgå till 

700.000 kronor. Teckningstiden löper mellan 14!28 maj och tecknings!
kursen är satt till 10 kronor per aktie. 

   

Bolagets nuvarande finansiering och de dryga 21 miljoner kronor som till!

förs från pågående nyemissionen, bedömer vi är tillräcklig för att finansiera 
verksamheten åtminstone till och med första halvåret 2015. Beroende på 

utvecklingstakten för bolagets projekt uppskattar vi att det finns ett kapital!

behov på ytterligare 10!15 miljoner kronor för att finansiera verksamheten 
till och med 2015, utöver det som tas in i den pågående nyemissionen. 

Finansiella prognoser 2014�16 

I våra prognoser för de närmaste åren har vi antagit att kostnaderna 
kommer att öka, men i en relativt beskedlig takt. Kostnadsökningen är en 

följd av att bolaget behöver skala upp produktion av Spago Pix inför 

kommande studie, genomföra toxikologiska studier och finansiera en fas 
I/IIa!studie. Det är framför allt från och med andra halvåret i år vi 

förväntar oss att kostnad!erna börjar öka. I vår prognos för 2016 har vi 

inkluderat en riskjusterad kontantersättning från licensavtal för Spago Pix 
på 14,5 miljoner kronor.  

 

Prognoser Spago Nanomedical           

  2012 2013 2014P 2015P 2016P 

Omsättning 0,2 0,2 0,0 0,0 14,5 

Rörelsekostnader +11,7 +13,8 +17,0 +24,6 +28,3 

EBIT :3,6 :5,0 :4,9 :9,0 2,2 

            

Finansnetto +1,1 +0,2 0,2 0,2 0,4 

Rörelseresultat före skatt :4,6 :5,2 :4,6 :8,8 2,6 

            

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoresultat :4,6 :5,2 :4,6 :8,8 2,6 

            

EBIT exkl. aktiveringar :11,3 :13,5 :17,1 :24,8 :13,8 

Kassaflöde från den löpande 
verksamhet inkl. investeringar :8,3 :14,0 :17,4 :24,3 :14,0 

Källa: Redeye Research 

 

 

 

  

Emissionen förväntas 
tillföra bolaget 21 
miljoner kronor 

Kostnaderna förväntas 
fortsätta öka kommande 
år 
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Värdering 

Likt många bioteknikbolag är en investering i Spago förenad med betyd!

ande risker. För att fånga dessa risker, utvärderar Redeye bolag på två sätt: 

1) genom att justera för projektets specifika utvecklingsrisker och 2) genom 
att fastställa ett avkastningskrav som avspeglar de bolagsspecifika riskfakt!

orerna. I vår värdering av Spago tillämpar vi alltså en sannolikhetsjusterad 

kassaflödesmodell, där varje enskilt projekt värderas var för sig. Vi inklud!
erar projekt i värderingen där vi anser att det finns en tydlig plan för att 

driva projektet framåt till ett partneravtal. 

 

Den huvudsakliga värdedrivaren i ett bioteknikbolag är dess forsknings! 
och utvecklingsportfölj. Vi har fastställt sannolikheten för ett marknadsgod!

kännande för varje enskilt projekt i Spago utifrån kvalitén i den prekliniska 

dokumentationen och den utvecklingsfas som projektet befinner sig i. 
Sannolikheten för respektive projekt framgår i tabellen ”Spago – Kassa!

flödesvärdering” nedan. I tabellen återges även de marknadsantaganden 

som vår värdering bygger på samt en sammanställning av vår kassaflödes!
värdering. 

 

Spago Nanomedical : Kassaflödesvärdering         

Sum:of:the:parts           

Projekt   Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde 
    

  
lansering   (MUSD)   (MSEK)* 

Spago Pix   Bröstcancer, solida tumörer 12% 12% 400 2020 75 

Tumorad   Solida tumörer 5% 15% 800 2023 41 
                  

Motiverat teknologivärde (MSEK)         118 

Nettokassa (MSEK)         25 

Ackumulerade adm.kostnader (MSEK)         +21 

Motiverat börsvärde (MSEK)         120 

Antal aktier, full utspädning (milj.)         5,5 

Motiverad aktiekurs (SEK)         22 

                
* Värderingen baseras på 6,5 SEK/USD och ett avkastningskrav på 17,8 %     

Källa: Redeye Research           

 

I vårt huvudscenario, vilket återspeglas i tabellen ovan, utgår vi ifrån att 

bolaget driver projekten genom den prekliniska fasen och genomför en fas 

I!studie på egen hand. Därefter förväntar vi oss att bolaget licensierar ut 
projekten till partners. Vår värdering av Spago ger ett motiverat värde på 22 

kronor per aktie eller 120 miljoner kronor.  

 

 

Värderingen utgår ifrån 
bolagets tre prioriterade 
projekt 

Motiverat värde uppgår 
till 22 kronor 
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Projekten – Antaganden för värderingen 

Nedan följer en sammanställning av de antaganden vi gjort i vår analys 

kring bolagets projekt vad gäller kritiska faktorer som utvecklingsrisk, tid 

till marknad, marknadspotential och avtalspotential. 

 

Spago Pix – cancerdiagnostik 

Bolagets längst framskridna projekt är Spago Pix och våra prognosantag!
anden för det bygger på resultat från genomförda prekliniska studier. Nano!

partiklarna har hittills visat överlägsen signalförstärkning jämfört med 

dagens etablerade gadoliniumbaserade produkter. Därtill har selektiv 
tumörackumulation visats. Dessa två egenskaper skapar förutsättningar för 

förbättrad detektion av tumörer och framför allt nya möjligheter att med 

MR!kamera detektera mikrometastaser. Dagens marknad för kontrast!
medel inriktat mot cancerdiagnostisk uppskattar vi till knappt 400 miljoner 

dollar globalt, men bedömer att den kommer att dubblas över en tioårs!

period. Det finns få konkurrerande produkter under utveckling, vilket delvis 
har sin förklaring i att det är få spelare inom fältet. Vid framgångsrik ut!

veckling av Spago Pix beräknar vi den kommersiella potentialen till 400 

miljoner dollar. Som referens till vår bedömning kan nämnas att kontrast!
medlet Magnevist (Bayer) under 2007 nådde en toppförsäljning på drygt 

400 milj!oner dollar. Nyare kontrastmedel inom MR!området som Dot!

arem (Guer!bet) och Gadovist (Bayer) har hittills visat på försäljning strax 
under 300 miljoner dollar. Värt att poängtera är att dessa kontrastmedel 

inte enbart är inriktade mot cancerdiagnostik.  

 

Projektet är i en tidig fas vilket innebär att en hög utvecklingsrisk återstår. I 
tabellen nedan har vi spaltat upp de antaganden om sannolikheter, från 

dagsläget till marknadsintroduktion, som vi använt oss av. Dessutom har vi 

inkluderat nuvärdesberäknade värden vid uppnådda mål, vilket baseras på 
dagens kunskap om projektet. 

 
Sannolikhetsantaganden Projektvärde   Per aktie 

12% Nuläge 73 MSEK 13,2 

15% Partikel vald 95 MSEK 17,2 

20% Framgångsrika tox. studier 129 MSEK 23,3 

25% Framgång fas I 180 MSEK 32,7 

35% Partner på plats 281 MSEK 50,8 

55% Framgång i fas II 332 MSEK 60,0 

85% Framgång i fas III 452 MSEK 81,7 

100% Godkännande 508 MSEK 91,8 

 

De regulatoriska myndigheterna kräver liknande kliniska studier vid 
utveckling av kontrastmedel som vid läkemedel. Vi bedömer dock att de 

enskilda kliniska faserna generellt är kortare än för läkemedel, då patienter 

inte behöver följas upp i samma utsträckning. Givet att de kliniska progr!
ammen inleds nästa år bedömer vi att Spago Pix kan nå marknaden 2020. 

Attraktiv produktprofil 

Marknadspotentialen 
beräknas till 400 miljoner 
dollar 

Sannolikhet för lansering 
är satt till 12 procent 
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I vår prognos har vi inkluderat ett licensavtal under 2016, efter genomförd 
fas I/IIa!studie, som omfattar ett totalt värde på 150 miljoner dollar med en 

kontantersättning på 10 miljoner dollar. Vi räknar på ett relativt baktungt 

avtal, där två tredjedelar av milstolpspaketet är kopplat till godkännande 
och försäljningsmål. Vi räknar i våra prognoser med att bolaget förhandlar 

till sig en royalty på 12 procent. Det finns få referensavtal att referera till, 

utan vi har istället utgått ifrån generella avtalsvillkor inom läkemedels!
området, vilka finns beskrivna under stycket Affärsmodell.   

 

Tumorad – cancerbehandling 

Bolagets senaste och nyligen presenterade projekt är Tumorad. Projektet 
befinner sig i tidig utvecklingsfas och utgår vi ifrån de utvecklingstider vi 

sett för Spago Pix, förväntar oss att kliniska studier kan inledas under 2016. 
Våra prognoser baseras på en begränsad mängd preklinisk data, vilket inne!

bär en mycket hög prognososäkerhet. Bolaget signalerar att fokus är de 

stora tumörsjukdomarna som bröstcancer, prostatacancer och tjocktarms!
cancer, och speciellt vid metastaser. Vår beräknade försäljningspotential 

utgår ifrån att Tumorad når en marknadsandel på 3 procent inom dessa 

indikationer som tillsammans förväntas uppvisa en försäljning på 27 milj!
arder dollar 2017 enligt GBI Research. Detta ger en potential på 800 milj!

oner dollar för Tumorad. 

 

Projektet är i en än tidigare fas än Spago Pix, vilket innebär än högre ut!
vecklingsrisk. I tabellen nedan presenteras våra antaganden om sannolik!

heten fram till marknad som vi använder i värderingen samt nuvärde!

beräknade värden vid uppnådda mål. Värt att poängtera är att det finns 
starka kopplingar mellan projekten varför framgångar/motgångar för 

Spago Pix!projektet kommer påverka vår syn på utvecklingsrisken för 

Tumorad.  

 
Sannolikhetsantaganden Projektvärde   Per aktie 

5% Nuläge 41 MSEK 7,4 

10% Partikel vald 90 MSEK 16,3 

15% Framgångsrika tox. 
studier 

138 MSEK 24,9 

25% Framgång fas I 234 MSEK 42,3 

35% Partner på plats 331 MSEK 59,8 

50% Framgång i fas II 475 MSEK 85,9 

85% Framgång i fas III 770 MSEK 139,2 

100% Godkännande 873 MSEK 157,8 

 

En för båda projekten viktig första indikation på huruvida nanopartiklarna 

är selektiva till tumörvävnad fås redan efter fas I/IIa!studien med Spago 
Pix, där vi räknar med första data under nästa år. Styrker resultaten 

bolagets förväntningar ger det en ökad sannolikhet för framgång för 

Tumorad!projektet med åtminstone 10 procentenheter. 

 

Kliniska studier beräknas 
starta under 2016 

Tidigt projekt innebär hög 
utvecklingsrisk 
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Vi har identifierat ett antal specifika avtal kring nanopartiklar och 
radionuklidprojekt som genomförts under de senaste åren, vilka listas i 

tabellen nedan.  

 

Urval referensavtal           

Bolag  Utvecklingsfas 
Kontant:
ersättning 

Avtalsvärde Tidpunkt Kommentar 

Areva / Roche Preklin Okänd Okänd Juli 2012 Radionuklidterapi 

Cytimmune / Astrazeneca Fas I Okänd Okänd Dec 2012 Nanopartikel 

Bind Technologies / Amgen Upptäcksfas 46,5 MUSD 181 MUSD Jan 2013 Upfront inkl. utv. milstolpar 

Bind Technologies / Pfizer Upptäcksfas 50 MUSD 210 MUSD April 2013 Upfront inkl. utv. milstolpar 

Bind Technologies / Astrazeneca Upptäcksfas 69 MUSD 199 MUSD April 2013 Upfront inkl. utv. milstolpar 

NantBioSciences / Celgene Preklin 75 MUSD Okänt Jan 2014 Optionsavtal 

Källa: Redeye Research           

 

Generellt handlar det om avtal träffade i mycket tidig utvecklingsfas, vilket 

förklarar de relativt låga avtalsvärdena. Avtalen inkluderar även royalty till 
licensgivaren, men de är inte preciserade i pressmeddelandena och vi har 

därför inte inkluderat det ovan. Ovanstående avtal, tillsammans med gen!

erella antaganden kring läkemedelsavtal efter genomförda fas I!studier är 
det vi bygger våra antaganden på. De uppgår till ett totalt avtalsvärde på 

300 miljoner dollar. Vi modellerar ett baktungt avtal, där 30 procent är 

utvecklingsrelaterade milstolpsbetalningar och resten godkännande och 
försäljningsrelaterade ersättningar.  

Scenarioanalys 

Avsaknaden av klinisk data ger som vi skrivit tidigare en hög prognos!
osäkerhet. Vi har därför två alternativa scenarier; ett mer optimistiskt Bull 

case och ett mer pessimistiskt Bear case. Dessa, samt hur de påverkar 

värderingen av bolaget, presenteras nedan. 

 

Nuläge: Vårt basscenario med utgångspunkt från dagens meriter, vilket är 
22 kronor per aktie. 

 

Bull case: Försäljningspotentialen för Spago Pix är 50 procent högre än i 
basscenariot och vi använder 20 procents sannolikhet att projektet når 

marknaden. För Tumorad har vi räknat med en försäljningspotential på 1,5 

miljarder dollar och vi använder en sannolikhet på 10 procent att projektet 
når marknaden. Vårt motiverade värde hamnar på 45 kronor per aktie. 

 

Bear case: Spago Pix visar inte lika tydliga fördelar mot befintliga prod!

ukter i människa som noterats i djurmodeller och produkten når endast 
hälften av potentialen mot det i vårt basscenario. Vi har även använt en 

lägre sannolikhet på 10 procent att projektet är framgångsrikt. Bolaget 

Vårt urval referensavtal 
domineras av tidiga avtal 

Bull case uppgår till 50 
kronor per aktie 
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lyckas inte ta Tumorad vidare till kliniska studier och vi exkluderar därmed 
det helt i modellen. Vårt motiverade värde hamnar på 10 kronor per aktie. 

 

Aktiekurs vid olika scenarier 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

Projektuppdelad känslighetsanalys, kronor per aktie  

Nedan följer en sammanställning av hur värdet per aktie påverkas vid 

förändring av sannolikhet för lansering eller toppförsäljning jämfört med 

vårt basscenario.  

 
Spago Pix 
 
        Sannolikhet för lansering 

:6% :3% 
Bas:

scenario +3% +6% 
600 6,9 10,9 15,1 19,1 23,1 
500 6,5 10,4 14,2 18,0 21,8 

Peak sales 400 6,2 9,6 13,2 17,2 20,4 
300 5,8 9,3 12,5 16,0 19,5 

  200 5,5 8,7 12,0 15,3 18,5 

Källa: Redeye Research 

 
Tumorad 
 

 
 

        Sannolikhet för lansering 

:2% :1% 
Bas:

scenario +1% +2% 
1200 5,8 8,2 10,7 13,1 15,5 
1000 4,9 7,1 9,3 11,5 13,5 

Peak sales 800 4,2 6,0 7,4 9,6 11,6 
600 3,3 4,9 6,5 8,0 9,6 

  400 2,5 3,8 5,1 6,4 7,6 

Källa: Redeye Research 
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Bear case uppgår till 10 
kronor per aktie 

Spago Pix är främsta 
värdedrivaren i bolaget i 
dagsläget 
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Värderingsrabatt – bolag inom läkemedelsutveckling 

Kursutvecklingen har senaste året varit bra för bolag inom läkemedels!

utveckling, påverkade av en allmän mer positiv syn på sektorn och ökad 

riskvilja från investerare. Värderingsrabatten i sektorn är förhållandevis låg 
jämfört med tidigare där den legat kring 30!40 procent.  

 

Ett stort antal svenska bolag har under inledningen av 2014 utnyttja den 

förbättrade tillgängligheten på kapital som den ökade riskviljan medfört 
och genomfört emissioner. Detta anser vi kan vara en förklaring till en 

något svagare utveckling för sektorn den senaste månaden. Därtill har den 

amerikanska marknaden för bioteknikbolag, som alltid är tongivande för 
resten av världen, svajat något den senaste månaden. Den genomsnittliga 

värderingsrabatten för bolag Redeye bevakar är dock relativt låg och uppgår 

i skrivande stund till 31 procent, se nedan. 

 

Fundamental värderingsrabatt, bolag inom läkemedelsutveckling 

 

Källa: Redeye Research 

 

Spago tillsammans med Bioinvent är de bolag Redeye bevakar inom sektorn 
som i dagsläget handlas till den högsta värderingsrabatten. Bioinvent har 

genomfört en nyemission samt att bolaget har en dålig historik vad gäller 

utfall för sina kliniska projekt, vilket förklarar en större skepsis från invest!
erare. Att bolag som levererat besvikelser till marknaden handlas med 

högre värderingsrabatt bekräftas av Active Biotech som även det ligger i 

topp trots att bolaget har en projektportfölj i sen utvecklingsfas, vilket 
vanligen brukar attrahera investerar.  

 

Den höga värderingsrabatten för Spago bedömer vi har att göra med att 

bolaget är relativt okänt och att dess projekt är i tidig fas. Dessutom har 
aktiekursen pressats ned under pågående emission.  
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Värdering av jämförbara bolag � läkemedelsutveckling 

Utöver analys av sektorvärdernigen har vi gjort en relativvärdering av 

Spago jämfört med andra relevanta jämförbara bolag i Sverige, vilka 

presenteras i tabellen på nästa sida.  

 

Relativvärdering svenska bolag inom onkologi       

(mSEK) 
Börs:
värde 

Netto:
kassa 

Teknologi:
värde 

Egna 
projekt 

Antal 
partners 

Utvecklings:
status 

              
Spago Nanomedical 61 26 35 2 0 Preklin 

Bioinvent 345 99 246 3 5 Fas II 

Immunicum 358 108 250 1 0 Fas I/II 

Kancera* 240 14 226 2 0 Preklin 

Pledpharma 371 61 310 2 0 Fas II 

Wnt Research** 243 45 198 1 0 Fas I 
              

Källa: Redeye Research, * per sista dec 2013, ** per sista dec 2013 och justerat för emissioner 

 

Tabellen ovan bygger på uppgifter för första kvartalet 2014 om inte annat 

anges och vi har även tagit hänsyn till genomförda och pågående nyemissi!
oner. De bolag som är mest jämförbara med Spago i tabellen ovan anser vi 

är Kancera och Wnt Research, som bägge är i preklinisk fas eller tidig klin!

isk fas. Bolagens projekt värderas betydligt högre än Spagos. En förklaring 
till detta anser vi finns i att Spago är ett mindre välkänt bolag än de två 

andra och att bolagets kommunikation med marknaden varit mer försiktigt.  

 

Värt att poängtera är att det finns tydliga svagheter vid denna typ av jäm!
förelse då det råder stora skillnader mellan hur mycket kapital bolagen gör 

av med. Dessutom tar ovanstående jämförelse inte hänsyn till skillnader i 

kommersiell potential för de olika projekten.  

 

Utöver att jämföra värderingen med svenska bolag har vi nedan samman!
ställt en liknande jämförelse med internationella bolag som aktiva inom 

nanoområdet. Spagos värdering sticker även här ut som avsevärt lägre, men 
noteras bör även att bolagets projekt är betydligt mindre utvecklade än 

jämförelsebolag. 

 

Relativvärdering internationella bolag inom nanoteknologi   

(mSEK) 
Börs:
värde 

Netto:
kassa 

Teknologi:
värde 

Antal 
projekt 

Utvecklings:
status 

            
Spago Nanomedical (SE)* 61 26 35 2 Preklin 

Bind Therapeutics (US) 967 431 536 4 Fas II 

Cerulean Pharma (US) 798 426 372 2 Fas II 

Nanocarrier (JP) 2654 322 2332 2 Fas III 

Nanobiotix (EU) 1834 32 1802 1 Fas II 
            

Källa: Redeye Research, USD/SEK=6,55; YEN/SEK= 0,064;EUR/SEK=9,00   

Kancera och Wntresearch 
mest jämförbara bolagen 
med spago 
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Bolagsbeskrivning 

Spago Nanomedical AB (Spago) är ett forsknings! och utvecklingsbolag som 

verkar inom området nanomedicin. Bolaget driver projekt med fokus på att 

utveckla nanopartiklar för bilddiagnostik och terapi inom cancerområdet. 
Spago är ett relativt ungt bolag och grundades som ett dotterbolag till 

Accelerator Nordic AB (Accelerator) under 2007. Målsättningen var att 

vidareutveckla gadoliniumbaserade nanopartiklar som kontrastmedel vid 
magnetisk resonanstomografi (MR)!undersökningar. Projektet byggde på 

uppfinning av forskare från Linköpings Universitet. Idag har dessa forskare 

lämnat bolaget och har heller inget ägande i Spago, främst därför att 
verksamheten inte längre bygger på deras upptäckter. 

 

Verksamheten har sedan 2008 varit förlagd till Lund. Under 2011 flyttade 

bolaget in i Astrazenecas tidigare lokaler i Medicon Village, där bolaget har 
tillgång till egna laboratorier. Andra fördelar med att verka inom regionen 

är att det finns en utbyggd infrastruktur för denna typ av bolag och tillgäng!

lighet till kompetens när organisationen framöver behöver förstärkas. 
Spago har tre idag projekt i tidig utvecklingsfas, men fokus ligger på två av 

dessa; Spago Pix och Tumorad. Bolaget förfogar även över tre teknikplatt!

formar för leverans av aktiv substans; IonXgel, ProtRc och 3Peg.  

Liten organisation med hög kompetens 

Spago har elva anställda, vilka alla utgörs av högutbildade personer. Inom 

organisationen finns flera personer med erfarenheter från liknande posi!
tioner inom industrin, vilket är en stor tillgång för ett litet bolag som Spago. 

Där det idag finns brister är inom det kliniska området, vilket blir allt vikt!

igare att komplettera när bolagets projekt avancerar mot klinisk fas. Det 
finns kompetens i styrelsen som kan användas. Nyligen förstärktes den med 

Sten Nilsson som har erfarenheter som kliniker och i att utforma kliniska 

studier för exempelvis radionuklidterapin Xofigo (alpharadin, Bayer). VD 
sedan 2012 är Andreas Bunge. Han har varit involverad i bolaget redan från 

starten, utifrån sin dåvarande roll som VD för Accelerator. Han har relevant 

erfarenhet från att bygga innovationsdrivna bolag inom Life Science!
området. Styrelsen leds sedan 2012 av Eva Redhe Ridderstad med lång 

erfarenhet från den finansiella industrin och lång erfarenhet från styrelse!

arbete för ett antal Life Science!bolag.  

 

Bolagets aktier är sedan i januari 2013 noterade på Aktietorget efter att ha 
knoppats av och delats ut till aktieägarna i Accelerator. Utdelningen inne!

bar att bolaget fick med sig ett stort antal ägare som vid årsskiftet uppgick 
till drygt 1.600 stycken.  

Affärsmodell 

Styrkan i organisationen sitter i att utveckla projektidéer till klinisk fas och 
även att genomföra mindre inledande kliniska studier. Därefter är målet att 

ingå samarbeten med partners med både finansiell styrka för att slutföra 

Bolaget grundat 2007 

Har två prioriterade 
projekt 

Styrelsen har förstärkts 

Stort antal aktieägare 
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den kliniska utveckling samt kompetens och organisation kring 
kommersiell infrastruktur. Vår utgångspunkt i analysen är att Spago 

licensierar ut sina projekt efter att ha genomfört en första klinisk studie. Vi 

räknar med att Spago i framtida förhandlingar med potentiella partners 
kommer att använda sig av en i branschen vanligen förekommande modell: 

 

• Kontantbetalning (”upfront”) vid avtalets undertecknande, vilket 

kan omfatta både kontantbetalning och aktieköp 

• Delmålsbetalningar (”milestones”) vid uppnådda utvecklings! och 

försäljningsmål 

• Royalty, som innebär en procentuell ersättning baserat på 

försäljning av produkter 

• Eventuell forskningsfinansiering som ersättning för gemensamma 

forsknings! och utvecklingskostnader 

 

Fördelen med denna affärsmodell är att bolaget redan under utvecklingen 
kan få kassaflöden från en partner när exempelvis vissa utvecklingsmål 

uppnås. En partner kan tillföra viktig kompetens i utvecklingen som 
förbättrar möjligheterna till framgång i projekten.   

 

För att ge en känsla för avtalsvärden har vi i tabellen nedan ställt upp de 

genomsnittliga avtalsvärden och kontantersättningar i miljoner dollar för 
ett antal licensavtal genomförda under 2003!2012.  

 
Klinisk 

utvecklingsfas 
Genomsnittlig 

kontantersättning 
Genomsnittliga 

milstolpsersättningar 
Genomsnittligt 

avtalsvärde 
 
I 36 398 434 
II 56 446 502 
III 77 439 516 

Källa: Datamonitor 

 

 

Nästa tabell är genomsnittliga royaltysatser i procent vid licensavtal under 
2003!2012.  

 
Klinisk 

utvecklingsfas 
Genomsnittlig 

mininivå 
Genomsnittlig 

maximinivå 
 
I 11% 19% 
II 14% 20% 
III 18% 23% 

Källa: Datamonitor  

 

Genomsnittsvärdena för avtalen framstår relativt lika. Viktiga att poängtera 
att avtal som träffats i tidigare faser generellt har en mer baktungstruktur 

än de när projekten är när till att bli produkter, vilket delvis värdena för de 

genomsnittliga kontantersättningarna skvallrar om. Prekliniska avtal som 

Olika moment i ett 
licensavtal 

Toppår för avtalsvärden 
inträffade 2008 och 2009 
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inte listas ovan innebär givetvis en högre risk för licenstagaren och därmed 
hamnar avtalsvilloren vanligen lägre än för projekt i klinisk fas.  

 

Bland avtalen genomförda de senaste åren återfinns projekt inom cancer 

och neurologi bland dem med högst avtalsvärde. Det sker dessutom flest 
avtal inom cancerområdet och det är även inom detta område som den i 

särklass högsta kliniska aktiviteten finns.  

 

Med sitt fokus på nanomedicin sticker dock Spago ut då den kommersiella 
aktiviteten på detta område ännu är relativt begränsad. Merparten av de 

projekt som drivs inom nanoområdet är ännu i en tidig utvecklingsfas. Att 

döma av antal publicerade vetenskapliga artiklar noterar vi att det skett en 
snabb tillväxt inom den akademiska forskningen inom 

nanomedicinområdet de senaste fem åren.  

Cancerområdet står i fokus 

Cancer är inte en enskild sjukdom utan ett samlingsnamn för över 100 olika 

sjukdomar med det gemensamma att det råder en okontrollerad celldel!

ning. När cancerceller delar sig ohämmat bildas efterhand en tumör. Det är 
vanligt att cancerceller senare lossnar från modertumören och sprider sig 

till andra delar av kroppen och utvecklar dottertumörer (metastaser).  

 

Cancer är idag en av de vanligaste sjukdoms! och dödsorsakerna bland 
vuxna och speciellt bland äldre individer. Till de allra vanligaste cancer!

formerna hör prostatacancer, bröstcancer, tjock! och ändtarmscancer, 

hudcancer och lungcancer. På global nivå uppskattades antal nya cancerfall 
under 2012 att ha uppgått till 14,1 miljoner individer enligt International 

Agency for Research on Cancer (IARC). Dödligheten var samma år upp!

skattad till 8,2 miljoner individer. Sjukdomsincidensen förväntas fortsätta 
att öka för att 2025 uppgå till 19,3 miljoner nya cancerfall.  

 

Ökningen av antal cancerfall drivs av en växande äldre befolkningsstruktur. 

Samtidigt som incidensen ökar, ökar också antalet människor som lever 
med cancer tack vare tidigare diagnos och bättre behandling.  

Det största terapiområdet är cancer 

Den snabbt ökande prevalensen av cancer i världen tillsammans med 
framsteg med nya läkemedel driver snabbt försäljning av läkemedel inom 

området. Detta tillsammans med nya läkemedel förväntas driva en stark 

försäljningstillväxt för cancerläkemedel, se bild på nästa sida. 

 

Cancer och neurologi är 
områden där det sker flest 
avtal 

Cancer är en av de 
vanligaste dödsorsakerna 
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Global försäljning cancerläkemedel 2008�18  

 

Källa: Datamonitor 

 

Tre behandlingsformer dominerar 

Hörnpelarna inom cancerbehandling utgörs idag av kirurgi, strålbehandling 

och cellgifter, ofta givna i kombination. Problemet med dessa behandling!
ar, framför allt cellgifter och strålbehandling, är att de även slår mot friska 

celler och därmed ger betydande biverkningar. Det är även vanligt att inte 

alla cancerceller avdödas och att de som finns kvar senare lyckas växa till 
sig och bilda nya tumörer, vilka då på grund av resistensutveckling mot den 

initiala behandlingsmetoden, ofta är svårare att behandla. För att minska 

skadorna på frisk vävnad och för att nå bättre behandlingsresultat går ut!
vecklingen av cancerläkemedel mot mer målriktade terapier, som exempel!

vis antikroppar riktade mot specifika målproteiner.  

 

Nanopartiklar är ett annat koncept som erbjuder liknande möjligheter för 
att uppnå bättre kliniska resultat samtidigt som biverkningarna kan be!

gränsas. Här kan man tänka sig kombinationer, där exempelvis antikroppar 

kopplas på nanopartiklar innehållande anticancerläkemedel.  

 

Inom cancerområdet har det dock skett betydande framsteg inom såväl 
diagnostik som behandling, vilket är anledning till att andelen patienter 

som idag lever mer än 5 år efter sin diagnos ökat markant under de senast 
40 åren, se bild nedan.  

 

0

20000

40000

60000

80000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

F
ö
rs

ä
lj

n
in

g
 m

il
jo

n
e
r 

d
o

ll
a
r

Biverkningar stort 
problem vid läkemedels�
behandling av cancer 



Spago Nanomedical 

 

Bolaganalys 
20 

Utveckling av 5�årsöverlevnaden i USA 1975�2010 

 

Källa: The state of cancer care in America, 2014, ASCO, 2014 

 

Även om det handlar om stora framsteg är vi långt ifrån att kunna bota 
patienter från sjukdomen och det är trots allt drygt 30 procent av cancer!

patienterna i USA som inte lever 5 år efter sin diagnos. Att tidigt detektera 
tumörer, ofta via bilddiagnostik, är en mycket betydelsefull hörnsten för att 

kunna bota patienter. Effektivare nya läkemedel är viktigt för att förlänga 

överlevnaden.  

 

  

Tidig diagnos viktigt för 
att nå bra behandlings�
resultat 



Spago Nanomedical 

 

Bolaganalys 
21 

Projektportföljen 

Bolaget listar tre projekt; Spago Pix, Tumorad och Archaea Platin. Vår upp!

fattning är att bolagets nuvarande organisation och resurser för det närm!

aste året inte räcker till för att driva samtliga projekt parallellt. Istället fok!
userar man på projekten Spago Pix och Tumorad, vilka även är de projekt 

som vi fokuserat på i analysen. De två projekten har mycket gemensamt 

utvecklingsmässigt. Till exempelvis utgår de ifrån samma teknologiplatt!
form, IonXgel (se appendix). Mekanismen för att uppnå cancerselektivitet 

är densamma, vilket innebär att det kommer att finnas överlappande klin!

iska slutsatser att dra. En annan intressant möjlighet är att utveckla Spago 
Pix som companion diagnostics för Tumorad. 

 

Spagos utvecklingsportfölj                 

Projekt Indikation Partner Preklinik Fas I Fas II Fas III Reg.  Marknad 
                

Spago Pix Bilddiagnostik, cancer Eget               
                    
Tumorad Solida tumörer Eget               
                    
Archaea Platin Solida tumörer Eget               
                    

Källa: Redeye Research                 

 

Som vi skrev tidigare var utvecklingen av Spago Pix inledningsvis inriktad 

på grundämnet gadoliniumoxid, som är ett grundämne med starka mag!
netiska egenskaper vilket ger kontrastförbättring i MR!kamera. Möjlig!

heten med nanopartiklar är att uppnå starkare magnetfält och därmed 

ytterligare förbättra kontrasten i bilden. Ökade kunskaper kring biverk!
ningar från gadolinium innebar dock att materialet övergavs och istället 

inriktades den fortsatta utvecklingen på det magnetiskta materialet 

mangan. Likt gadolinium har mangan redan används i godkända kontrast!
medel och därmed finns en relevant klinisk erfarenhet. Mangan är även ett i 

kroppen naturligt förekommande ämne, vilket minskar riskerna för 

biverkningar.  

Cancerselektivitet är målet 

Den heliga gralen vid utveckling av cancerterapier och diagnostik är att på 

ett selektivit vis leverera aktiv substans till tumörvävnaden för att uppnå 
ackumulation vid tumör och samtidigt minimera upptaget i normal vävnad. 

För att uppnå tumörselektivitet med nanopartiklar brukar två metoder 

lyftas fram, så kallad aktiv och passiv målsökning. Aktiv målsökning inne!
bär att ligander med hög affinitet till en önskad målstruktur som finns 

uttryckt på cancerceller, kopplas till nanopartikeln. Funktionen blir lik!

nande konjugerade antikroppar, vilket är ett hett område inom läkemedels!
industrin. Det blir dock en dyr och komplex produktion. Därtill innebär det 

en begränsning i tumörselektivitet, då läkemedlet enbart har effekt för de 

Fokus riktas på Spago Pix 
och Tumorad 

Bättre kontrastresultat 
möjligt att uppnå med 
nanopartiklar 

Möjligt att utgå från både 
aktiv och passiv målsök�
ning med Spagos nano�
material 
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patienter hos vilka målstrukturen finns uttryckt. Det är möjligt att koppla 
till ligander på Spagos nanopartiklar, men detta är något som bolaget inte 

arbetar aktivt med idag. Istället använder sig Spago av passiv målsökning, 

även kallat EPR!effekten (enhanced permeability and retention effect). 
EPR!effekten bygger på att blodkärl till solida tumörer är mer genom!

släppliga än normal vävnad, vilket gör det möjligt att uppnå en hög 

ackumulation av nanopartiklar i tumörvävnad, se bild nedan. 

 

Enhanced permeability and retention (EPR) effect

 

Källa: Nanomedicine 

 

EPR!effekten identifierades av forskare redan för trettio år sedan och har 
därefter nått vetenskaplig acceptans och är väletablerad. Det har visats i 

studier att blodkärl i tumörvävnad har en högre genomsläpplighet och att 
makromolekyler och partiklar av viss storlek ackumuleras i tumörvävnad 

men inte på samma sätt i normal vävnad.  

 

Den större genomsläppligheten hos blodkärl vid elakartade tumörer har sin 
förklaring i tumörens snabba tillväxt vilket ger ett ökat behov av näring och 

syre. Det leder till en stimulering av tillväxt av blodkärl, något som sker 

snabbare vid tumörer än i normal vävnad. Tillväxten av blodkärl till 
tumören sker dessutom med en mer onormal och okontrollerad struktur, 

vilket leder till att dessa får en större genomsläpplighet. Redan vid en 

tumörstorlek på cirka 2 millimeter anses nybildning av blodkärl ta fart, 
varför det är möjligt att utnyttja EPR!effekten även för mindre metastaser, 

vilket är målet för Spagos projekt.  

 

Även om EPR!effekten är väletablerad återstår många utmaningar. Till 
exempel krävs rätt partikelstorleken för att uppnå tillräcklig ackumulation 

av nanopartiklar i tumören. Det gäller att identifiera en nanopartikel som är 

liten nog att läcka från blodkärlen och för att spridas i tumörvävnad som 
oftast är tät. Den får dock inte vara för liten, något som istället skulle risk!

era att den togs upp i normal vävnad och även filtrerades ut av njuren. 

Porösare blodkärl vid 
tumörer ger högre upptag 
av läkemedel  

Den snabba tillväxten i 
tumören stimmulerar 
tillväxt av nya blodkärl 
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Partikeln behöver därtill vara tillräckligt stor för att inte återvända till 
blodbanan och tillräckligt stabil för att kunna cirkulera tillräckligt länge i 

blodbanan och successivt läcka ut och nå hög koncentration i tumören. 

Andra utmaningar som kan påverka EPR!effekten och ackumulationen i 
tumören är heterogeniteten i tumörens genetiska profil samt skillnad i 

blodtryck hos patienter. 
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Spago Pix 

Bolagets längst framskridna projekt är Spago Pix, ett tumörselektivt kon!

trastmedel för MR!undersökningar. Under det senaste året har flera avgör!

ande utvecklingssteg tagits och bolaget är nu nära att identifiera en partikel 
som uppfyller alla de krav som satts upp och som måste mötas innan en 

produkt får produceras för användning i toxikologiska och kliniska studier. 

Vi förväntar oss att produktion startar de närmaste månaderna och därmed 
att den första kliniska studien med Spago Pix kan inledas under nästa år.  

 

Spago Pix är en patentsökt nanopartikel bestående av nanomaterialet 

IonXgel innehållande tjugotalet manganjoner. De prekliniska studier som 
gen!omförts med Spago Pix har så här långt, rakt igenom, varit lovande och 

visat på 5!10 gånger högre bildförbättring än dagens ledande gadolinium!

baserade kontrastmedel. Säkerheten har varit mycket bra i de djurförsök 
som genomförts, vid doser som är upp till 40 gånger högre än vad som 

anses behöva användas i människa. Utöver bra säkerhet har djurförsök 

visat att nanopartiklarna ackumuleras i tumörvävnad, men inte på samma 
sätt i frisk vävnad.  

 

Infärgad tumör (musmodell), mikroskopbild  

 

Källa: Spago Nanomedical 

 

Bilden ovan är från djurstudier på möss där upptaget i tumörvävnad stud!
erats. Det blå infärgade är tumörvävnad och det bruna är upptaget av Spago 

Pix, som ackumuleras kraftigt omkring tumören. Tumörselektivitet i komb!
ination med kraftfull signalförstärkning förbättrar möjligheterna till speci!

fik detektion av tumörer. Framför allt bedöms detektion av mindre tumör!

er, mestastaser, förbättras avsevärt jämfört med dagens kontrastmedel.  

 

Bolaget har länge arbetat med att identifiera rätt partikelstorlek. Partiklar!
na i Spago Pix är omkring 5 nanometer stora och de lämnar kroppen via 

njurarna, medan frisatta manganjoner går ur kroppen via levern. För små 
partiklar (<4,5 nanometer) innebär ökad risk för att de läcker ut i frisk väv!

nad och för stora partiklar kan skapa problem när de ska lämna kroppen. 

Ett nytt kontrastmedel vid 
MR�undersökningar 

Kraftfull signalförbätt�
ring med Spago Pix 

Tumörselektivt upptag 
uppnått i prekliniska 
studier 
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Kontrastmedelsmarknaden 

Analysföretaget Research and Markets uppskattade att den globala mark!

naden för kontrastmedel 2012 uppgick till 6,2 miljarder dollar. Mark!

nadsområdet förväntas av samma företag visa en god årlig tillväxt till och 
med 2017 på 6,8 procent per år och stiga till 8,6 miljarder dollar. Driv!

kraften i marknaden kommer från hög efterfrågan av bilddiagnostik, tek!

niska framsteg och stigande incidens av sjukdomar som exempelvis cancer 
och hjärt! och kärlsjukdomar. Den amerikanska marknaden är den dom!

inerande och den står för knappt hälften av den globala försäljningen. 

Kontrastmedelsmarknaden har lite av en oligopolstruktur där ett fåtal 
aktörer dominerar. De största aktörerna inom området är GE Healthcare, 

Bracco Diagnostics, Bayer Healthcare, Guerbet Group och Covidien.  

 

Den industriella aktören Guerbet uppskattar att enbart kontrastmedels!
marknaden inom MR!området var värd 1,2 miljarder dollar under 2013. Vi 

bedömer att kontrastmedel för MR har förutsättningar att växa snabbare än 

marknaden i sin helhet de närmaste åren. MR har patientfördelar gentemot 
flertalet andra bildgivande modaliteter; patienten utsätts inte för joniser!

ande strålning. Det är även en kraftfull modalitet vid diagnos av många av 

de åldersrelaterade sjukdomarna, där en ökad efterfrågan förväntas drivas 
av en ökande och större andel äldre individer i befolkningen. Vi bedömer 

även att penetrationen av MR!system på tillväxtmarknader är relativt låg 

och att det finns utrymme för fortsatt bra tillväxt på dessa. 

 

Den marknadsprognos vi använder som underlag i vår värdering av Spago 
Pix utgår ifrån att kontrastmedelsmarknaden vid MR!undersökningar ökar 

till 1,6 miljarder dollar 2017 och därefter visar en successivt sjunkande 
tillväxttakt till 2 procent årligen från och med 2022, se nedan. 

 

Prognos över global MR�kontrastmedelsförsäljning 2014�2030 

 

Källa: Redeye Research 
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Spago Pix är inriktat mot cancerområdet som vi beräknar utgör 25!35 
procent av den totala försäljningen inom MR!området. Ett nytt kontrast!

medel som exempelvis Spago Pix har dock potential att inte enbart ta en 

hög marknadsandel av denna marknad utan även att expandera använd!
ningen av MR!kamera vid cancerdiagnostik.  

Antalet procedurer har fortsatt att öka 

Något som utmanar marknadstillväxten är de hårt ansatta hälsovårds!
budgetarna i många av de utvecklade länderna, inte minst i USA. En kraftig 

tillväxt i utbyggnad och utnyttjandegrad av bildgivande system för diagnos 

av olika sjukdomstillstånd i USA under det senaste decenniet har fått 
kostnaderna att skena. I försök att dämpa utvecklingen har det under de 

senaste åren skett rejäla neddragningar i ersättningsnivåer från betalande 

organisationer vid exempelvis MR!undersökningar. Trots försämrade vill!
kor för kliniker i USA, har antalet genomförda MR!undersökningar fortsatt 

att öka och antalet procedurer steg under fjolåret till 33,8 miljoner enligt 

analysföretaget IMV. Det motsvarar en årlig ökningstakt på knappt 4 pro!
cent sedan 2010. Vi saknar uppdaterade uppgifter om fördelningen mellan 

indikationerna för genomförda undersökningar för 2013, men har nedan 

ställt upp hur det såg ut 2007 och 2010 enligt IMV. 

 

Antal genomförda MR:procedurer i USA       

    2010   2007 

Sort Antal i miljoner % andel Antal i miljoner % andel 

 
Rygg 7,5 25% 7,1 27% 
Hjärna, huvud och nacke 8,7 29% 8,5 32% 
Extremitet 7,3 24% 5,3 20% 
Blodkärl 2,3 8% 2,4 9% 
Bäcken och buk 2,0 7% 1,9 7% 
Bröst 1,1 4% 0,5 2% 
Bröstkorg och hjärta 1,1 4% 0,8 3% 
Övrigt 0,2 1% 0,2 1% 

Totalt 30,2   26,7 
  
 

Källa: IMV         

 

Vi kan konstatera utifrån ovanstående tabell att tillväxten i antal MR!
undersökningar för exempelvis bröst varit mycket hög ! mer än fördubblad i 

antal ! vilket även är den cancerindikationen som Spago Pix inledningsvis 
utvecklas inom. En förklaring till den höga tillväxten under perioden 

bedömer vi har att göra med ändrade rekommendationer för bröstcancer!

screening av yngre kvinnor i USA från 2007. Numer rekommenderas 
kvinnor med hög risk att utveckla bröstcancer, att årligen låta undersöka sig 

med mammografi såväl som MR från 30 års ålder. Enligt American Cancer 

Society’s beräkningar uppgår denna riskgrupp av kvinnor till omkring 1,4 
miljoner individer.  

 

 

Spago Pix kan skapa nya 
möjligheter för använd�
ning av MR�kamera 

Stark tillväxt för bröst 
scanningar 
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Anledningen till att screening av yngre kvinnor även inkluderar MR!under!
sökning är att modaliteten visats vara betydligt bättre i att identifiera 

tumörer på individer med tätare bröstvävnad, något som utmärker yngre 

kvinnors bröst. Även om tillväxten för MR!undersökningar vid misstänkt 
bröstcancer uppvisat hög tillväxt utgör MR enbart 4!5 procent av det totala 

antalet bröstcancerundersökningar per år jämfört med det antal som 

genomförs med mammografi i USA.  

Fler aktörer erbjuder genetiska tester av bröstcancer 

Individer med en högre risk att utveckla bröstcancer är kvinnor med en 

historik av bröstcancer och/eller individer med mutationer på generna 
BRCA1 eller BRCA2. Gentester för BRCA1 och BRCA2 har fram till fjolåret 

marknadsförts av Myriad Genetics, vilka haft patent för dessa gener. Delar 

av patenten ogiltigförklarades dock i fjol av högsta domstolen i USA och 
därefter har ett antal diagnostikbolag lanserat egna BRCA1! och BRCA2!

tester. Vi kan konstatera att det skett en viss pris!rörelse nedåt, men att 

testerna fortsatt har bra subventionering. När fler aktörer erbjuder tester 
och priset fortsätter att gå ned, skapas förutsättningar för att fler gentestar 

sig, något som talar för en ökning av högriskpatienter av bröstcancer. 

 

Även om MR är bättre än mammografi på att identifiera misstänkta om!
råden i bröstet, har det visat sig vanligt med överdetektion av tumörer, så 

kallat falska positiva. Definitionen av ett falskt positivt test är när det leder 

till ytterligare tester eller en biopsi av ett misstänkt fynd, men där det i slut!
ändan konstateras att det inte var en elakartad tumör. Enbart i USA genom!

förs årligen omkring en miljon bröstbiopsier enligt Siemens. 80 procent av 

dessa biopsier visar sig vara falskt alarm, det handlar inte om en tumör. 
Studier visar att frekvensen av antalet falska positiva uppgår till 11!13 pro!

cent. Den höga förekomsten av falska positiva är en anledning till att MR 

idag inte kan hävda sig som ett screeningverktyg av bröstcancer för den 
bredare gruppen individer.    

 

För att uppnå bättre sensitivitet och specificitet vid MR!undersökningar 

används ofta kontrastmedel. Vanligast förekommande kontrastmedlen är 
gadoliniumbaserade och ges ofta i samband med bröstcancerunder!

sökningar med MR!kamera.  

Spago Pix – allting i en produkt 

Det finns en tydlig logik i att utveckla nanopartiklar som kontrastmedel för 

cancerdiagnostik vid MR!undersökningar, då det i nanopartiklar är möjligt 

att uppnå starkare magnetfält än i större molekyler. Detta ger i sin tur 
bättre signalstyrka vilket leder till förbättrade kontraster, något som även 

bolagets projekt uppvisat i djurstudier.  

 

Låg penetration för MR�
undersökningar vid bröst�
cancerscreening 

Falska positiva svar ett 
problem i samband med 
MR�undersökningar 
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Relaxivitet för Spago Pix och vanligaste kontrastmedlen 

 

Källa: Redeye Research, Spago Nanomedical och produktinformation 

 

I prekliniska studier genomförda med Spago Pix har partiklarna visat myck!

et bättre värden för signalförstärkning än dagens gadoliniumbaserade prod!
ukter, se bild föregående sida. De värden som uppnåtts är markant bättre 

än dagens produkter och vi har inte sett något liknande för andra tidiga 

projekt. Det är även värt att poängtera att dagens kontrastmedel vanligen 
marknadsförs utifrån just relaxivitet. Därtill har det i blindade kliniska 

head!to!head!studier visats att produkt med högst relaxiviteten föredras. 

 

Den kraftigt förstärkta magnetisk signalen som manganjonerna i nanopart!
iklarna ger i MR!kamera, tillsammans med deras tumörselektivitet, under!

lättar detektionen av elakartade tumörer och minskar risken för falska posi!

tiva resultat. Ytterligare en fördel med Spago Pix jämfört med dagens eta!
blerade kontrastmedel är att det inte förväntas ge upphov till nefrogen 

systemisk fibros (NSF).  

 

 

Nefrogen systemisk fibros är ett allvarligt och livshotande tillstånd, där 
bindväv bildas i huden och blir förtjockad, grov och hård, vilket kan leda till 

begränsad rörlighet i leder. De första rapporterna kom i maj 2006 om 
kopplingar mellan gadoliniumbaserade kontrastmedel och utveckling av 

NSF. Det handlar främst om patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt 

njurfunktion. En speciell riskgrupp är därför patienter som genomgår lever!
transplantation, då förekomsten av akut njursvikt är hög i denna grupp. 

Gadolinium!baserade kontrastmedel bär därför en särskild varningstext (så 

kallad black box warning i USA).  

 

 

Den uppenbara säkerhetsrisken med Spago Pix är potentiell ackumulation 
av mangan i nervsystemet. Detta kan göra patienten mer benägen att ut!

veckla Parkinson!liknande motoriska störningar, med symptom som 
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huvudvärk, apati och sömnbesvär. Baserat på dagens vetskap om förväntad 
klinisk dos, känner vi oss dock relativt trygga med att detta inte kommer att 

bli ett problem med potential att stoppa projektet. Den kliniska dosen av 

mangan förväntas bli klart lägre än för exempelvis det redan godkända 
manganbaserade kontrastmedlet Teslascan (mangafodipir, GE Healthcare), 

som har givits i över 200.000 doser.  

Konkurrenter och nya teknologier 

När vi söker igenom databasen clinicaltrials.gov identifierar vi inte något 

nytt kontrastmedelsprojekt från en industriell aktör i klinisk fas. Därmed 

inte sagt att det absolut inte finns några, men det förefaller i alla fall inte 
vara många. En identifierad aktör är svenska CMC Contrast AB som utveck!

lar ett icke gadoliniumbaserat kontrastmedel för MR!undersökningar av 

levern. Projektet tilldelades särläkemedelsstatus i fjol och bolaget uppger 
att de inlett förberedelser för att genomföra en fas III!studie. Detta anser vi 

inte är en direkt konkurrent, utan en mer nischad aktör. Aktören Guerbet 

anger även att de driver ett kontrastmedelsprojekt inom MR som befinner 
sig i fas II. För övriga industriella aktörer inom området har vi inte lyckats 

finna några nya projekt.  

 

Det finns en del akademisk forskning inom området, både vad gäller nya 
kontrastmedel och nya modaliteter. Dessa projekt är dock i mycket tidig 

utveckling.  

Utvecklingsplan och kommersiell strategi 

Bolaget anger att det förs samtal med industriella partners kring projektet 

parallellt som förberedelser pågår för att inleda en första klinisk studie. En 

första klinisk studie förväntar vi oss, åtminstone delvis, genomförs på pati!
enter med bröstcancer. Det innebär att studien kommer kunna ge indika!

tion om säkerhet och framför allt huruvida Spago Pix ackumuleras selektivt 

i tumörvävnad. Lyckas bolaget visa selektiv tumörackumulation anser vi att 
det sänker risknivån väsentligt i projektet, vilket även bör avspegla sig i ökat 

intresse från partners och en potentiell högre prislapp för projektet.  

 

Eftersom det i en fas I/IIa!studie inte kommer att handla om primära 
effektmått som behöver följas över lång tid, bedömer vi att, studien ska 

kunna genomföras relativt snabbt och ta omkring 6 månader (vid inklusion 

av trettiotalet patienter). Tidsmässigt förväntar vi oss att projektet når 
klinisk fas inom ett år. Håller tidsplanen finns möjlighet att få till ett 

partneravtal i början av 2016. 

 

Även om det från myndigheter ställs liknande krav på kliniska studier för 
Spago Pix som för läkemedel uppskattar vi att tiden till marknad kan vara 

betydligt snabbare, då vi bedömer att studierna inte kräver så lång uppfölj!

ning. Vi bedömer att det är möjligt att Spago Pix kan nå marknaden redan 
fem år efter att första kliniska studierna inletts. 

  

Få nya produkter under 
utveckling 

Visa om EPR�effekten 
fungerar redan i fas I/II 
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Tumorad 

Nyligen tillkännagav Spago att en patentansökan lämnats in för ett nytt 

terapiprojekt, Tumorad, som under en tid drivits internt. Projektet bygger 

på nanopartiklar designade för radionuklidterapi (radioaktiva isotoper) och 
är en vidareutveckling av teknologiplattformen IonXgel. Projektet är i en 

tidig utvecklingsfas och vi förväntar oss att kliniska studier kan inledas 

tidigast under 2016. Första in vivo studierna har varit lovande och där har 
bolaget visat på en selektiv leverans av nanopartiklar laddade med radio!

aktiv isotop till tumörer. Viktigt är att de radioaktiva isotoperna förblivit 

bundna till nanopartiklarna under längre tid, även efter det att de kommit i 
kontakt med blodplasma. En utmaning är hanteringen och på den punkten 

har det på ett kontrollerat vis gått att ladda nanopartiklar med radioaktiva 

isotoper under förhållanden som liknar klinisk miljö.  

 

Utvecklingen av Tumorad är framför allt inriktad på att bekämpa cancer 
som spritt sig från primärtumören, då det ofta saknas effektiva behand!

lingsmöjligheter för dessa patienter.  Likt Spago Pix är det EPR!effekten 
som utnyttjas för att få läkemedlet att uppnå selektivt upptag i tumörväv!

naden vid solida cancrar. EPR!effekten kan vara en fördelaktig mekanism 

för att brett slå mot spridda små tumörer som inte kan tas bort med kirurgi 
eller extern strålterapi.  

 

EPR�effekt med radionuklid  

 

Källa: Nanotargeted Radionuclides for Cancer Nuclear Imaging and Internal Radiotherapy, 

Ting G et al., J. Biomed. Biotechnol., 2010 

 

Inom nanopartikelområdet anser vi att Tumorad!projektet sticker ut med 
en egen vinkling som gör det extra intressant. De flesta nanopartikelbaser!

ade projekt vi gått igenom är inriktade på leverans av ett inkapslat cellgift 

för att ta död på tumörceller. Ett problem vid användning av cellgifter är att 
dessa behöver tas upp i cellen för att avdöda tumörceller, vilket försvåras av 

ett högre tryck i snabbväxande tumörceller. Dessutom behöver cellgiftet i 

partikeln frisläppas i tumören, en komplex process då den måste fås till!
stånd vid rätt tidpunkt. Nanopartiklar innehållande radioaktiva isotoper 

ställer inte samma krav, då de verkar utanför cellen. Därtill ställs inga krav 

Radionuklidbehandling 
av metasatser är målet 
för projektet 

Fördelen med radionuklid 
laddade partiklar är att 
de inte behöver tas upp i 
tumörcellerna 
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på frisättning, utan här är fokus på att den radioaktiva isotopen förblir kvar 
i nanopartikeln tillräckligt länge för att ackumuleras i tumörvävnad och där 

få tid att bestråla tumörceller.  

Xofigo ett genombrott inom området 

Det har länge funnits ett intresse för att utveckla cancerbehandlingar baser!

ade på radionuklider och redan på 1940!talet behandlades exempelvis 

sköldkörtelcancer med radioaktiv jodid (131I). De första godkända läkemed!
len där radionuklider ingick godkändes i början av 2000!talet, båda inom 

indikationen non!Hodgkins lymfom. Det var produkterna Bexxar (131I!tosi!

tumomab) och Zevalin (90Y!ibritumomab tiuxetan) utvecklade av Corixa 
(numer Glaxosmithkline) och Biogen Idec. Det handlar i båda fallen om 

antikroppar riktade mot målstrukturen CD20 där en radioaktiv isotop 

kopplats på antikroppen. Inget av läkemedlen har dock blivit kommersiella 
framgångar, vilket delvis kan förklaras av sämre biverkningsprofil jämfört 

med Rituxan (rituximab, Biogen Idec), antikropp riktad mot samma mål!

struktur. Det har länge saknats differentierande kliniska studier som 
stödjer en bättre effekt för dessa mer toxiska läkemedel än den för Rituxan. 

Andra faktorer som hämmat upptaget av dessa radioaktiva läkemedel är att 

medicineringen krävt koordinering mellan specialister inom nukleärmedi!
cin och onkolog för behandlingen. Kanske den viktigaste faktorn till ute!

blivna kommersiella framgångar har varit avsaknaden av bra subvention!

ering av läkemedlen.  

 

Bexxar har idag dragits bort från marknaden medan Zevalin under fjolåret 
hade en försäljning på knappt 30 miljoner dollar. Det har gjorts försök med 

att återlansera Zevalin som tagits över av Spectrum Pharmaceuticals som 
noterat vissa förbättringar i hantering och subventioneringen. Ännu har 

dock inte försäljningen kommit upp i närhet av den för Rituxan som under 

2012 sålde för omkring 6 miljarder dollar. Det kommersiella genombrottet 
för redonuklidbehandlingar ser istället ut att komma för Xofigo (radium!

223) som är utvecklat av norska Algeta (numer del av Bayer). Läkemedlet är 

idag godkänt på de större läkemedelsmarknaderna inom indikationen 
kastratresistent prostatacancer. Förväntningar på läkemedlet för denna 

indikation är att det ska nå en försäljning på över 1 miljard dollar årligen.  

 

Xofigo har i kliniska studier visat på en bra biverkningsprofil, då läkemedlet 
är målsökande och ackumuleras vid metastaser i skelettet, vilket är vanligt 

förekommande vid prostatacancer. Radium!223 är så kallade alfapartiklar, 

vilka avger en hög stråldos men med en kort radie.  

 

Av konkurrensskäl har Spago ännu inte tillkännagivits vilken radionuklid 
de arbetar med. Ett optimalt, effektivt, radioaktivt läkemedel vid spridd 

cancer med en godtagbar biverkningsprofil ska vara specifikt till tumör!
vävnad, isotopen ska avge en hög stråldos med kort radie och isotopen ska 

ha en tillräckligt lång halveringstid för att hinna verka vid tumören. I likhet 

med Xofigo krävs förmodligen en isotop med en halveringstid på att antal 

Första godkända 
radionuklidterapieran 
blev ingen succé 

Xofigo förväntas uppvisa 
en försäljning på över 1 
miljard dollar 
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dagar för att nanopartiklarna ska hinna ackumuleras och verka vid tum!
ören. Alfapartiklar som används för Xofigo framstår som bästa valet med 

kort verkningsradie som därmed kan begränsa skador utanför målområdet. 

Alfapartiklarnas höga energi ger skador och bryter cellens dubbla DNA!
strängar, vilket skapar skador på tumörcellerna som är mycket svåra att 

reparera. Intressant att notera för Xofiogo är att det även visats vara 

effektivt i cellcykelns alla faser, inklusive S!fasen, då cancerceller ofta är 
resistenta mot strålning.  

De stora cancerformerna är i fokus 

Genom att använda EPR!effekten krävs att tumören som ska behandlas är 
en solid cancer, vilket även utgör de vanligaste tumörformerna. Generellt är 

dock överlevnadsutsikterna för patienter med solid cancer relativt bra, då 

det är vanligare med en tidig diagnos och som gör det möjligt att bota pati!
enten genom exempelvis kirurgi eller extern strålbehandling. När cancern 

väl har spritt sig är dock behandlingsalternativen färre och överlevnadsut!

sikterna för patienten betydligt sämre och det är för dessa patienter nya 
produkter som Tumorad har potential.  

 

Cancer är en heterogen sjukdom och det är osannolikt att Tumrad kommer 

visa sig vara effektivt vid all solid cancer. Bolaget har dock inledningsvis 
pekat ut de största cancerformerna som inriktning för projektet; bröst!, 

kolorektal!, och prostatacancer. Gemensamt för dessa tumörer är att det 

generellt upptäcks relativt tidigt och enbart en mindre del av patienterna 
uppvisar spridd cancer vid diagnos, se tabell nedan.  

 

Stadieindelning, fördelning och 5:årsöverlevnad i USA         

    Bröstcancer Kolorektalcancer Prostatacancer 

  Stadie Fördelning 
(%) 

5:årsöver:
levnad (%) 

Fördelning 
(%) 

5:årsöver:
levnad (%) 

Fördelning 
(%) 

5:årsöver:
levnad (%) 

Lokaliserad primärtumör Grad I & II 61 99 40 90 81 100 

Spridd till lymfnoderna Grad III 32 85 36 71 12 100 

Spridd cancer Grad IV 5 25 20 13 4 28 

Oklar stadie   2 50 5 33 3 74 

Källa: Surveillance Epidemiology and End Results (SEER)         

 

Det handlar dock i grunden om stora patientpopulationer, där dessutom 
sjukdomen för flera patienter kommer att utvecklas till spridd cancer senare 

i livet. Enligt Datamonitor uppgår 5!årsprevalensen för prostatacancer 
patienter med spridd tumör till 1 miljon individer på de sju största läke!

medelsmarknaderna. Deras epidemiologiska prognoser pekar på att 

patientantalet inom indikationen ökat med nästan 50 procent år 2020. 

 

För kolorektalcancer beräknas årligen omkring 80.000 patienter nydiag!
nosticeras med spridd cancer och patienter där sjukdomen utvecklats till 

Alfapartiklar har fördelar 
som bör locka 

Tumorad är inriktat mot 
bröst�, tjocktarms� och 
prostatacancer 

Tumorad adresserar 
stora patientgrupper  
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spridd tumör uppgår ungefär till det dubbla på de sju största läkemedels!
marknaderna.  

Andra aktörer inom området 

Konkurrenter är egentligen alla läkemedel som är godkända och utvecklas 
inom samma indikationer som Tumorad. Precis som att det handlar om 

stora indikationsområden är även aktivitetsnivån vad gäller nya projekt 

hög. Utan att på något sätt vara heltäckande, visar siffror från 
BioMedTracker att det för närvarande finns omkring 300 projekt i klinisk 

fas med inriktning på solida tumörer. Indikationsområdena som toppar är 

bröstcancer, icke!småcellig lungcancer och prostatacancer.   

 

Konkurrensen inom radionuklidterapiområdet är dock klart mer begränsad 
och vi har identifierat sex bolag som har projekt i klinisk fas inom området; 

Areva Medical, Immunomedics, Novartis, Nordic Nanovector, PDL 
Biopharma och Philogen. Det mest intressanta av dessa projekt utifrån 

Spagos perspektiv är det som drivs i grannlandet Norge av Nordic Nano!

vector. Bolaget startades av personer som grundade Algeta. Under fjolåret 
gick svenska HealthCap (Venture capial!aktör) in till en pre!money värd!

ering på 165 miljoner norska kronor. Nordic Nanovector driver projektet 

Betalutin som är en konjugerad antikropp riktade mot målstrukturen CD37 
i fas I/II. Radionukliden som kopplats till antikroppen avger betapartiklar. 

Utvecklingstid och kommersiell strategi 

Som extern betraktare av projekt är det lättare att ha en uppfattning om 
kommande framtida kliniska studier och tiden som dessa kan komma att 

kräva, än det är att ha en uppfattning om de prekliniska studierna, vilket 

blir mer av en ”black!box”. För att bygga våra projektprognoser använder vi 
oss av det vi sett för Spago Pix’s utveckling, där nuvarande projektetinrikt!

ning valdes 2011. Det som dock talar för att Tumorad!projektet kan utveck!

las något snabbare är de erfarenheter som redan finns från Spago Pix kring 
nanomaterialet och mekanismen för dess tumörselektivitet.  

 

Vi ser framför oss att Tumorad inledningsvis utvecklas med en relativt bred 

ansats och att patienter med ett antal olika solida tumörformer inkluderas i 
fas I!studien. Resultat och lärdomar från dessa får sedan ligga till grund för 

val av indikation, vilket i sin tur kommer att styra utvecklingstiden till 

marknaden. I analysen har vi i det här läget använt generella antaganden 
om 7 års utvecklingstid.  

 

Vi anser att man värnar betydande värden genom att själva ta projektet 

genom fas I och först därefter söka en partner. Detta tack vare att bolaget 
redan i fas I kommer att få vissa indikationer kring effekt och säkerhet. Vi 

bedömer att med dessa data på hand ökar möjligheten att teckna ett 

betydligt bättre avtal än för ett projekt i preklinisk fas. 

 

  

Hög aktivitet generellt 
inom cancer och solida 
tumörer 

Vi räknar med att första 
studierna sker på flera 
olika cancertyper 
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Appendix – Aktieägare 

Bolagets aktier är sedan ett knappt år tillbaka noterat på Aktietorget. 

Noteringen skedde efter att bolagets aktier knoppats av och delats ut till 

aktieägarna i Accelerator Nordic AB, vilket är förklaringen till bolagets stora 
antal aktieägare som vid årsskiftet 2013 uppgick till 1.694 stycken. Bolagets 

större ägare utgörs huvudsakligen av förmögna privatinvesterare och dessa 

är i mångt och mycket överlappande med ägarna till Accelerator, där de 
visat på uthållighet och återkommande vilja stötta bolaget finansiellt vid 

behov. Detta är en stor fördel för ett bolag som Spago som saknar kassa!

flödesgenererande produkter i marknaden. Det som saknas är ett större 
institutionellt ägande, något som dock är relativt ovanligt i denna typ av 

bolag. En institutionell ägare finns dock bland de fem största i form av 

Länsförsäkringar fondförvaltning som även de har en lång historik som 
ägare i Accelerator.  

 

Aktieägare 31/3 : 2014 Kapital Röster 

Staffan Persson 27,0% 27,0% 

Peter Lindell 10,9% 10,9% 

Andreas Bunge 8,1% 8,1% 

Thord Wilkne 5,7% 5,7% 

Länsförsäkringar fondförvaltning 5,5% 5,5% 

SEB Life International Assurance Ltd 2,9% 2,9% 

Peter Ragnarsson 2,8% 2,8% 

Danica Pension Försäkrings AB 2,4% 2,4% 

LMK Forward AB 1,6% 1,6% 

Avanza Pension Försäkring AB 1,4% 1,4% 

Övriga 31,7% 31,7% 

Källa: Aktieservice 

 

 

Före pågående emission fanns 3,3 miljoner aktier i bolaget, vilket kommer 
att öka till 5,5 miljoner aktier vid fulltecknad företrädesemission. Utöver 

detta finns optioner i ett första optionsprogram som vid lösen kan öka an!

talet aktier med 289.115 stycken. Optionsprogrammet kan även komma att 
utökas vid fulltecknade emission, vilket kan leda till nytecknande av ytter!

ligare 138.890 aktier. Totalt kan programmet vid fulltecknad nyemission 

innebära en utspädning med 7,8 procent av kapitalet. 

 

Det är positivt att ledande befattningshavare och personer i styrelsen har 
betydande innehav i bolaget, vilket talar för att de agerar med aktieägarnas 

intresse i fokus.  

 

  

Över 1.600 aktieägare 

Antalet utestående aktier 
ökar till 5,5 miljoner 
stycken om emissionen 
blir fulltecknad 
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Appendix – Archaea platin 

Projektet är baserat på ProtRc!plattformen där proteinet agerar bärare av 

cisplatin, som är ett platinabaserat cellgift verksamt mot många olika form!

er av cancer. Cisplatin är ett mycket potent cellgift. Läkemedlet, som blev 
godkänt 1978 av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, har dock 

inte nått sin fulla potential, varken medicinskt eller försäljningsmässigt, på 

grund av sin biverkningsprofil. Exempelvis ger cisplatin allvarliga biverk!
ningar som drabbar hörselsystem och njurar. I stället är det de efterföljande 

generationerna av platinabaserade cellgifter som nått de stora kommersiella 

framgångarna, så som exempelvis carboplatin och oxaliplatin.  

 

Genom att kapsla in cellgiftet i bärare kan normal vävnad skyddas och 
därmed kan biverkningarna hållas nere, vilket i sin tur öppnar möjligheten 

för att använda högre doser. För att uppnå en tumörselektiv leverans kan 
EPR!effekten utnyttjas. Det möjliggör hög koncentration av läkemedlet i 

tumörvävnaden och således skulle en kraftig anticancereffekt uppnås med 

en godtagbar biverkningsprofil.  

 

Vissa prekliniska studier har genomförts men utmaningarna har varit att 
lyckas få till frisättning av cisplatin vid tumörcellerna. Projektet är ännu i en 

mycket tidig utvecklingsfas och vi uppfattar inte att bolaget ännu har en 
tydlig plan kring hur de i närtid vill ta projektet framåt. Av den anledning 

inkluderat vi det i nuläget inte i vår värderingsmodell. 

 

 

 

  

Ett projekt där cellgiftet 
cisplatin kapslas in 
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Appendix � Styrelse och ledning 

Spagos ledningsgrupp utgörs av fem personer och leds av verkställande 

direktör Andreas Bunge. Vi uppfattar ledning som kompetent och med 

relevant erfarenhet från liknande positioner från andra bolag i branschen.  
Styrelsen består av fem personer och leds av ordförande Eva Redhe 

Ridderstad. 

Ledning 

Andreas Bunge, Verkställande direktör och styrelseledamot 

• Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2005 

• Tidigare varit vd för Accelerator Nordic AB och styrelseledamot för flera 

bolag inom Life Scienceområdet 

• Examen som civilingenjör, industriell ekonomi 

• Har lång erfarenhet av att bygga och driva bolag för kommersialisering 
av forskningsinnovationer 

Aktieinnehav i Spago Nanomedical: 287.778 aktier och 110.815 
teckningsoptioner  

 

Dr Oskar Axelsson, vice vd och chef för forskning och utveckling 

• Lång erfarenhet av i huvudsak kontrastmedelsforskning från bland 

annat Nycomed Innovation, Amersham, och GE Healthcare 

• Doktorexamen i organisk kemi 

Aktieinnehav i Spago Nanomedical: 21.272 aktier 

 

Dr Per�Olof Ericsson, chef för preklinisk och klinisk utveckling 

• Har en lång erfarenhet från läkemedelsbranschen med gedigna 
kunskaper inom läkemedelsutveckling 

• Tidigare arbetat på Astra och Astrazeneca på positioner med allt från 
forskning till tidiga kliniska studier  

 

Dr Åsa Sjöholm Timén, chef för affärsutveckling 

• Har en mångårig bakgrund inom forskning och affärsutveckling 

• Tidigare arbetat på Astra och Astrazeneca därifrån hon har erfarenhet 
av avtalsförhandlingar och externa samarbeten  

 

Dr Emil Aaltonen, ansvarig för preklinisk utveckling 

• Har en doktorsexamen i mikrobiologi och har tidigare arbetat som 

senior forskare på Spago  
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Styrelse 

Eva Redhe Ridderstad, Styrelseordförande 

• Sedan 2012 ordförande för styrelsen 

• Examen som civilekonom och gymnasieingenjör med inriktning på 

kemi 

• Innehaft ledande befattningar hos Erik Penser Fondkommission, där 

hon varit vd och arbetande styrelseordförande 

Aktieinnehav i Spago Nanomedical: 84.450 aktier och 165.863 

teckningsoptioner 

 

Jörgen Buus Lassen, Styrelseledamot 

• Styrelseledamot sedan 2010 

• Examen veterinärmedicine doktor 

• Har lång erfarenhet från ledande befattningar inom danska 
bioteknikbolag 

Aktieinnehav i Spago Nanomedical: 5.678 aktier 

 

Peter Leander, Styrelseledamot 

• Är röntgenläkare i Malmö, docent och regionöverläkare i Skåne 

• Har forskat och disputerat på kontrastmedel för MR och 
datortomografi (CT) 

• Över 25 års erfarenhet av radiologi  

Aktieinnehav i Spago Nanomedical: Inga aktier 

 

Sten Nilsson, Styrelseledamot 

• Är professor i onkologi med affiliering till Karolinska Institutet, MD, 

PhD 

• Specialist i onkologi sedan 1986 och specialist i nukleärmedicin sedan 

1998  

Aktieinnehav i Spago Nanomedical: Inga aktier 
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Appendix � Teknologiplattformar 

De två projekten som Spago för närvarande driver utgår från IonXgel som 

är ett patentsökt nanomaterial. IonXgel är ett biokompatibelt material som 

består av polära polymer, vilket gör det vattenlösligt. Storleken på nano!
materialet är sådan att den inte tränger ut genom normal vävnad utan 

stannar i blodet vid administrering. Samtidigt är dess storlek anpassad för 

att läcka ut genom porösa blodkärl vid tumörer och inflammerad vävnad. 
Det är även möjligt att modifiera materialet för att användas med målsök!

ande ligander som kopplas till partiklarna.  

 

3PEG är en egenutvecklad pegyleringsteknologi som har möjlighet att 
förbättra egenskaperna hos nya och befintliga läkemedel. Dessutom kan 

teknologin vara intressant för bolag som söker möjligheter att förlänga sina 

produkters patentskydd. Förutom de fördelar som pegylering generellt 
innebär så ger 3PEGs patentsökta grenade strukturer ytterligare fördelar 

som bland annat värdefulla tekniska fördelar så som högre stabilitet och 

lägre viskositet. Därtill en kostnadseffektiv framställning och förenklat 
arbete inför registrering.  

 

ProtRc är en proteinbaserad bärare i nanostorlek baserad på proteinet 

RHCC, som härstammar från den marina organismen Staphylothermus 
marinus. Organismen upptäcktes 1986 på en vulkanisk ö utanför Italien 

men förekommer också nära vulkaniska värmekällor på havsbotten. Den 

har formen av en ihålig cylinder med fyra små hålrum med plats för fyra 
molekyler. Utöver förmåga att agera bärare, där EPR!effekten används för 

ackumulation i tumörvävnad, kan målspecifika ligander som söker upp 

tumörceller kopplas till den.  
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

 
Ledning 6,0p

 

Ett genomgående tema är att bolaget är sparsamt och inte dra på kostn!
aderna, vilket exempelvis återspeglas i vds lön som i relation till liknande 

bolag får betraktas som låg. Det finns en bra kompetens i ledningen dels i 

form av entreprenörskap och dels erfarenhet från industrin inom området. 
Att utvärdera ledingen är ännu svårt då allt fokus ligger på forskning och 

utveckling. Bolagets kommunikation med marknaden har dock varit 

ytterst begränsat, varför kännedomen i marknaden är låg. 
Ägarskap 6,5p 

 

Vd och styrelseordförande har en betydande ägarandel i bolaget. Ägandet 

hos ledande befattningshavare och styrelseordförande överstiger 10 pro!
cent, vilket är positivt och talar för bra incitament för att aktieägarnas 

intressen ska hamna i fokus. Bolagets ägare utgörs huvudsakligen av 

förmögna privatpersoner, men har även en institutionell ägare bland de 
fem största ägarna. 

Tillväxtutsikter 4,5p 

 

Det finns en stor kommersiell potential i Spagos projekt, men i närtid 
ligger potentialen i dess möjlighet till att teckna avtal kring projekten. Vi 

räknar inte med att bolaget har löpande intäkter från egenutvecklade 

produkter förrän tidigast 2020. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Som forsknings! och utvecklingsbolag saknas i dagsläget intäkter och 
bolaget förväntas inte bli lönsamt baserat på löpande intäkter på flera år. 

Finansiell styrka 0,0p 

 

Risken i verksamheten är att betrakta som mycket hög. Finanserna är 
tillräckliga för att driva verksamheten åtminstone till och med första 

halvåret 2015, men det saknas en uthållig finansiering. Vi räknar med att 
bolaget kommer behöva ytterligare extern finansiering före dess att ett 

första partneravtal finns på plats. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 0 0 0 0 42 
Summa rörelsekostnader +4 +5 +5 +9 +40 
EBITDA :3 :5 :5 :9 2 
      
Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0 
Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT :4 :5 :5 :9 2 
      
Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto +1 0 0 0 0 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 
Resultat före skatt :5 :5 :5 :9 3 
      
Skatt 0 0 0 0 0 
Net earnings :5 :5 :5 :9 3 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 0 0 0 0 42 
Sum rörelsekost. +4 +5 +5 +9 +40 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT :4 :5 :5 :9 2 
Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 
NOPLAT :4 :5 :5 :9 2 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 
Bruttokassaflöde :3 :5 :5 :9 2 
Föränd. i rörelsekap +3 +3 0 0 +2 
Investeringar +8 +22 +12 +16 +16 
      
Fritt kassaflöde :14 :30 :18 :25 :15 
 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Soliditet 79% 67% 74% 59% 51% 
Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 29% 59% 
Nettoskuld +22 +8 +12 13 28 
Sysselsatt kapital 20 33 45 61 78 
Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA +2,51 +1,57 +0,88 +1,60 0,47 
VPA just +2,51 +1,57 +0,88 +1,60 0,47 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld +11,96 +2,39 +2,10 2,32 5,01 
Antal aktier 1,84 3,32 5,50 5,50 5,50 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Enterprise Value +22,0 42,8 54,3 79,4 94,0 
P/E 0,0 +8,9 +12,7 +7,0 23,7 
      
      
EV/EBITDA 6,6 +8,8 +11,6 +8,8 42,3 
EV/EBIT 6,2 +8,5 +11,2 +8,8 42,7 
P/BV 0,0 1,3 1,2 1,4 1,3 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Staffan Persson 27,0 % 27,0 % 
Peter Lindell 10,9 % 10,9 % 
Andreas Bunge 8,1 % 8,1 % 
Thord Wilkne 5,7 % 5,7 % 
Länsförsäkringar förvaltning 5,5 % 5,5 % 
SEB Life International 2,9 % 2,9 % 
Peter Ragnarsson 2,8 % 2,8 % 
Danica Pension Försäkrings AB 2,4 % 2,4 % 
LMK Forward 1,6 % 1,6 % 
Avanza Pension Försäkring AB 1,4 % 1,4 % 
 

Aktien   
Reuterskod   
Lista  Aktietorget 
Kurs, SEK  11,3 
Antal aktier, milj  5,5 
Börsvärde, MSEK  61,9 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Andreas Bunge 
CFO   
IR  Andreas Bunge 
Ordf  Eva Redhe Ridderstad 
   
Nästkommande rapportdatum   
Q2 report  August 27, 2014 
Q3 report  November 14, 2014 
   
   
   
Analytiker  Redeye AB 
Klas Palin  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
klas.palin@redeye.se  114 35 Stockholm 
   
Björn Olander 
bjorn.olander@redeye.se 

  

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  
Riskpremie 10,0 % NPV FCF (2013+2015) +44 
Betavärde 1,4 NPV FCF (2016+2022) 1 
Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023+) 159 
Räntepremie 6,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 4 
WACC 17,8 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 120 
Antaganden 2015+2021   
Genomsn. förs. tillv. 51,9 % Motiverat värde per aktie, SEK 21,9 
EBIT+marginal +1,8 % Börskurs, SEK 11,3 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  22 8 12 0 0 
Kundfordringar 0 0 0 0 0 
Lager 1 1 1 0 2 
Andra fordringar 1 0 1 1 1 
Summa omsättn. 23 9 13 1 3 
Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 
Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 
Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 
Övr. immater. tillg. 30 52 64 80 96 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 
Summa anlägg. 30 52 64 80 96 
Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      
Summa tillgångar 54 61 77 81 99 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 5 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder 0 0 0 13 28 
Övriga kortfristiga skulder 0 2 2 2 2 
Summa kort. skuld 5 2 2 15 30 
Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 6 18 18 19 19 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 11 20 20 34 48 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Eget kapital 42 37 53 44 47 
Minoritet 0 3 3 3 3 
Minoritet & E. Kap. 42 40 57 48 50 
      
Summa skulder och E. Kap. 54 61 77 81 99 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 5,1 % Omsättning +57,6 % 
3 mån +24,5 % Rörelseresultat, just 16,81 % 
12 mån 2,3 % V/A, just +40,7 % 
Årets Början +19,6 % EK 15,8 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej 
Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej 
 
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med 
fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är 
primärt inriktat på det cancerselektiva MR+kontrastmedlet Spago Pix 
samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa 
projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 
sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 
investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 
kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 
med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 
finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 
av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

• För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 
för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

• En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 
direkt kopplad till sådan verksamhet. 

• Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case+baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 
teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013:12:12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt+ 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p + 10,0p 18 14 8 9 16 
3,5p + 7,0p 39 46 27 41 41 
0,0p + 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 
 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


