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Dags att agera  
• Pledpharma utvecklar läkemedel mot livshotande 

sjukdomar och har två projekt i fas II; PledOx inom 
cancer och PP-099 inom hjärtinfarkt.  

 
• Resurserna är fokuserade på utvecklingen av PledOx 

där en fas IIb-studie pågår inom tjock- och ändtarms-
cancer. De första studieresultaten väntas i början av 
2015. Flera mindre kliniska studier har redan genom-
förts och samtliga pekar entydigt på relevant effekt och 
bra säkerhetsprofil, vilket bådar gott inför beskeden.  

 

• PledOx är den stora värdedrivaren för Pledpharma 
och står för omkring 90 procent av vårt motiverade 
värde som uppgår till 34 kronor per aktie. Aktien 
handlas till en hög värderingsrabatt på börsen, vilken 
vi räknar med kommer att sjunka i takt med att vi 
närmar oss avgörande studieresultaten för PledOx. 
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Fakta 
Aktiekurs (SEK) 20,5
Antal aktier (milj) 23,6
Börsvärde (MSEK) 484
Nettoskuld (MSEK) -23
Free float (%) 53 %
Dagl oms. (’000) 12
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 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 1 0 0 0 124
Tillväxt 0% -99% 0% 0% 100%>

EBITDA -35 -26 -48 -32 99
EBITDA-marginal Neg Neg Neg Neg 80%

EBIT -35 -26 -48 -32 99
EBIT-marginal Neg Neg Neg Neg 80%

Resultat före skatt -34 -26 -48 -32 99
Nettoresultat -34 -26 -48 -32 99
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg 80%
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2012  2013  2014E  2015E  2016E  

P/E Neg Neg Neg Neg 4,9 
EV/S 168,5 N.m. N.m. N.m. 3,2 
EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg 4,0 
 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VPA -1,68 -1,16 -2,01 -1,35 4,19 
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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 

Pledpharma AB (Pledpharma) är ett svenskt bolag som utvecklar läke-
medel för livshotande sjukdomstillstånd. Bolaget bildades 2006, men dess 
forskning har sitt ursprung från tidigt 1990-tal. I dagsläget innehåller port-
följen två läkemedelsprojekt, båda baserade på samma substansklass och 
båda är i fas II; PledOx och PP-099. Utvärdering av ytterligare möjligheter 
pågår. I nuläget har bolaget fokus på PledOx, vilket även är det av projekten 
vi har satt fokus på i analysen av Pledpharma.  

 

Pledpharmas utvecklingsportfölj           

  Indikation Preklinik Fas I/II Fas II Fas III Reg. Marknad 

Projekt               

PledOx 
Biverkningar vid 
cellgiftsbehandling             

                

PP-099 Reperfusionsskador             
                

       

Pledpharma arbetar med en kliniskt beprövad substansklass till vilken 
mangafodipir räknas. Produkten har en bakgrund som kontrastmedel vid 
magnetresonans-tomografiundersökningar och säkerhetsdata från över 200 
tusen patienter. Att bolagets läkemedelssubstanser utgår ifrån en redan 
godkänd substans med känd säkerhetsprofil har möjliggjort att ta projekten 
direkt in i fas II-studier, vilket medfört besparingar i både tid och pengar. 
Därtill finns en mycket god kunskap kring kemin bakom mangafodipir, då 
flera av bolagets nyckelpersoner under lång tid arbetat med att utveckla 
substansen.  

Möjlighet till långt patentskydd 

Bolagets huvudprojekt, PledOx (calmangafodipir), är en ny komposition av 
mangafodipir, bättre anpassad för terapeutiskt användning. Patentansök-
ningar är inlämnade kring den nya kompositionen vilken kan ge skydd till 
och med 2032. PledOx har i prekliniska och mindre kliniska studier visat på 
lovande resultat då de minskar allvarliga biverkningar för flera av våra 
vanlig-aste cellgifter. Genom att förbehandla patienter med PledOx inför 
cellgifts-behandling förbättras inte bara livskvalitén för patienten utan 
förutsättningar skapas för bättre följsamhet till behandlingen, vilket i sin 
tur förväntas leda till förbättrade behandlingsresultat.   

 

Primärt är utvecklingen inriktad på att studera PledOx effekt på patienter 
med avancerad tjocktarmscancer (koloncancer). Under 2013 inleddes en fas 
IIb-studie (PLIANT-studien), där läkemedlet gavs som en förbehandling till 
cellgiftsregimen FOLFOX (standardbehandling). Studien, som är uppdelad 
i två faser, gick i början av 2014 in i den andra, slutgiltiga fasen i vilken 
drygt 120 patienter ska inkluderas. Patienterna rekryteras till tre dosarmar; 
två med olika doser av PledOx och en med placebo. PLIANT-studien 
genomförs på ett 30-tal center i Europa och USA och första resultaten 

PledOx är det projekt vi 
lagt vårt fokus på i 
analysen 

Kliniskt beprövad 
substansklass i över 200 
tusen patienter 

Möjlighet till patentskydd 
till 2032 

Den andra fasen i 
PLIANT-studien är inledd 
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förväntas i början av 2015. Det primära målet är att studera minskningen av 
vita blodkroppar (neutropeni) och känselnervstörningar (neuropati), vilket 
är de två vanligast förekommande allvarliga biverkningar vid FOLFOX-
behandling.  

 

Omkring hälften av alla cancerpatienter behandlas med cellgifter. De är 
mycket effektiva i att bekämpa tumörer men baksidan är de biverkningar de 
adderar vilka ofta leder till behov av en sänkning av dosen, tillfälliga 
uppehåll och i värsta fall avbruten behandling. Att patienter inte kan 
fullfölja behandlingen till full dos alternativt avbryter i förtid leder till 
försämrade möjligheter att överleva sin sjukdom. Därutöver är biverkningar 
från cellgifter förknippade med höga vårdkostnader och påverkar 
patientens livskvalité.  

Har visat lovande kliniska resultat 

Det är ännu endast resultat från mindre kliniska studier som rapporterats 
med Pled-derivaten mangafodipir och PledOx. Den stora värdemätaren 
kring konceptet och PledOx blir resultaten från PLIANT-studien. Viktigt att 
påpeka är att alla hittills genomförda studier pekar i samma riktning, vilket 
även stärker vår uppfattning om konceptet. Det som imponerat med 
resultaten är effekten på neuropati mot vilket det idag helt saknas godkända 
läkemedel. Uppnås liknande tydliga resultat i PLIANT-studien med en 
minskning av allvarliga eller livshotande neuropatier, öppnar det för en 
möjlighet att registrera PledOx redan efter fas IIb.  

 

Vi bedömer att ett läkemedel med egenskaper som PledOx har stor 
kommersiell potential, även om det enbart gäller primärindikationen tjock- 
och ändtarmscancer. Få nya läkemedel som tydligt förbättrar överlevnaden 
för tjock- och ändtarmscancerpatienter har nått marknaden de senaste 
åren. De biologiska läkemedlen som exempelvis Avastin (Roche) som 
lanserats har enbart visat på någon månad i förlängd överlevnad till priset 
av adderade biverkningar. Därtill har försök med immunterapier, som är ett 
hett segment inom cancerområdet, inte visat på lovande resultat inom 
tjock- och ändtarmscancer.  

Värdering Pledpharma 

Vår värdering av Pledpharma utgår från en sannolikhetsjusterad kassa-
flödesmodell, där varje enskilt projekt värderas var för sig. Vår värdering 
ger ett motiverat värde på 34 kronor per aktie eller 792 miljoner kronor. Av 
detta står PledOx för drygt 90 procent av värdet.  

 

När vi jämför värderingen av Pledpharma med andra noterade bolag som 
utvecklar läkemedel, framstår förväntningarna i marknaden som låga inför 
de avgörande resultaten från PLIANT-studien. Det tycker vi är oförtjänt och 
vi räknar med att aktien kommer spekuleras upp inför studieresultaten.  

 

 

Resultaten har varit 
genomgående lovande i 
genomförda kliniska 
studier 

Motiverat värde uppgår 
till 34 kronor per aktie 
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De faktorerna som vi anser talar för en investering i Pledpharma inför 
avgörande PledOx-resultat är att:  

 

• har visat lovande kliniska resultat från mindre studier   

• möjlighet till långt patentskydd: 2032 

• potential inom flera cancerindikationer 

• en förståelse kring mekanismen 

• stor kunskap och erfarenhet kring substansklassen  

 

Närmaste året står Pledpharma inför mycket kritiska händelser som 
kommer ha betydande påverkan på värdeutvecklingen för aktien. Den 
främsta av dessa är resultat från PLIANT-studien, där de första resultaten 
väntas i inledningen av 2015. För att tydliggöra effekterna från kommande 
kritiska händelser för PledOx presenteras två utfallsscenarier och dess 
inverkan på värderingen, vilket illustreras i ett valuation range nedan. 

 

Valuation range - Pledpharma 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

I vårt optimistiska Bull Case-scenario har vi gjort följande antaganden 
kring kritiska faktorer som uppnås under det närmaste året: 

• PLIANT-studien visar på goda resultat; minskning av allvarliga 
biverkningar i form av netropeni och neurotoxicitet 

• Inga tecken på att PledOx skyddar tumörer 

• PledOx står redo att utvecklas vidare i en slutgiltig fas III-studie 

• Vi bedömer sannolikheten för utfallsscenariot till 70 procent  

Vårt motiverade värde i Bull Case-scenariot uppgår till 64 kronor.  

 

 

 

 

2 34 64

S
E
K

Bear case Base case Bull case

Aktuell aktiekurs

Faktorer som talar för en 
investering i Pledpharma 

Stor skillnad på utslaget 
för värderingen vid olika 
scenarion 

Bull Case ger ett värde på 
64 kronor 
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I vårt Bear Case-scenario har vi istället skissat på ett negativ scenario för 
pågående PLIANT-studie: 

• Ingen statistisk signifikant skillnad i antal allvarliga biverkningar 
mellan de olika studiearmarna 

• PledOx-projektet läggs på is 

• Partner diskussionen kring PP-099 fortsätter 

• Vi bedömer sannolikheten för utfallsscenariot till 30 procent  

Vårt motiverade värde i Bear Case-scenariot uppgår till 2 kronor. 

 

Vår scenarioanalys tydliggör de höga riskerna som en investering i 
Pledpharma innebär. Det är därför viktigt att poängtera att en investering i 
Pledpharma bara lämpar sig för riskvilliga investerare.  

 

Källa: Redeye Research 

 

  

Bear Case ger ett värde 
på 2 kronor 

SWOT-analys 

Styrkor  Svagheter 

• Bolagets substanser har visat resultat i 
patient 

• Har en kärna ägare som backat upp 
verksamheten finansiellt 

• Pledpharma har två projekt i fas II 

 • Ännu inte visad effekt i en större kontrollerad 
studie 

• Liten virtuell organisation som saknar viss 
kompetens internt, vilket gör det beroende av 
extern kompetens 

• Många år fram till ett marknadsgodkännande 

Möjligheter  Hot/Risker 

• Bolagets läkemedel adresserar marknader 
med stort medicinskt behov 

• PLED-derivat har potential inom fler olika 
sjukdomsområden 

• Breakthrough Therapy Designation 

 

• Pledpharma utvecklar läkemedel mot oxidativ 
stress, ett område där det historiskt visat sig 
svårt att lyckas 

• Nya bättre läkemedel utvecklas som minskar 
behovet av bolagets läkemedel 

• Ytterligare förseningar i PLIANT-studien 
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Finansiella prognoser 

Pledpharma är ett utvecklingsbolag och saknar löpande intäkter från 
produkter i marknaden. I vårt huvudscenario räknar vi med att bolaget får 
sina första löpande intäkter från godkända produkter från och med 2019. 
Dessförinnan kan dock intäkter i form av kontantersättning och milstolps-
betalningar bli aktuella om bolaget lyckas knyta en partner till sina projekt. 
Vi bedömer att detta tidigast kan bli aktuellt under 2015 efter att pågående 
fas IIb-studie med PledOx är genomförd. Fram till dess räknar vi med att 
Pledpharma fortsätter redovisa förluster i sin verksamhet.  

Kostnaderna ökar i takt med att studien fortskrider 

De intäkter Pledpharma redovisade under fjolåret och första kvartalet i år 
utgörs huvudsakligen av hyresintäkter från uthyrning av bolagets lokaler 
samt vissa valutavinster. Under fjolåret uppgick intäkterna till 287 tusen 
kronor och för första kvartalet 90 tusen kronor. 

 

Kostnaderna under första kvartalet minskade något jämfört med samma 
period i fjol och sjönk till 7,0 miljoner kronor från 8,3 miljoner kronor. 
Kostnaderna för verksamheten i det första kvartalet var även något lägre än 
i fjärde kvartalet i fjol då de uppgick till 7,3 miljoner kronor. Det handlar 
dock om en tillfällig nedgång för kostnaderna i samband med att den första 
delen i PLIANT-studien är färdig och den andra delen just inletts. Vi räknar 
med en viss ökning av kostnaderna redan från och med andra kvartalet i år, 
då patientrekryteringen till PLIANT-studien börjat ta fart. I takt med att 
fler patienter inkluderas ökar kostnaderna för behandling och uppföljning.  

Finanserna har nyligen förstärkts 

Den dosförändring bolaget annonserat i PLIANT-studien innebär även att 
studien blir något mer omfattande i antal patienter än initialt tänkt, då vissa 
patienter redan behandlats med den högre dosen. För att säkerställa finans-
iering fram till och med att de första resultaten från studien finns på plats, 
genomfördes en företrädesemission under det andra kvartalet i år, vilken 
blev övertecknad. Det var ännu en liten emission som genomfördes och den 
tillförde knappt 20 miljoner kronor efter emissionskostnader. Vid utgången 
av första kvartalet uppgick likvida medel till 41,4 miljoner kronor och just-
erat för emissionen beräknas likvida medel uppgå till 61 miljoner kronor. Vi 
bedömer att detta är tillräckligt för att finansiera verksamheten åtminstone 
genom första halvåret nästa år och därmed för att syna korten i PLIANT-
studien.  

 

Nuvarande finansiering är knappast att betrakta som robust och det finns 
återigen inget utrymme för nya fördröjningar i studien. Styrkan för 
Pledpharma har dock varit att det finns en lojal och kapitalstark ägargrupp 
som återkommande varit villiga att skjuta till medel vid behov. Riskerna 
med nuvarande begränsade finansiering, som vi upplever är helt kopplad 
till PLIANT-studien, är att bolagets överlevnad mer eller mindre står och 
faller med resultaten från studien. Detta kommer dock inte vara något 

Första intäkterna från ett 
licensavtal bedöms 
tidigast aktuellt 2015 

Något lägre kostnader i 
första kvartalet i år 

Likvida medel per den 
sista mars justerat för 
nyemission beräknas till 
61 miljoner kronor 
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problem vid ett positivt utfall i studien, då vi räknar med att det blir enkelt 
att kapitalisera bolaget inför i partnerförhandlingar och för potentiellt nya 
satsningar. 

Finansiella prognoser 2014-16 

I våra prognoser för verksamheten räknar vi med att kostnaderna toppar i 
år och därefter sjunker i takt med att den kliniska aktiviteten avtar. I våra 
prognoser har vi inkluderat riskjusterade intäkter från licensavtal kring 
PledOx från och med 2016, då vi bedömer att bolag och partners avvaktar 
kompletterande överlevnadsresultat från PLIANT-studien före ett slut-
giltigt licensavtal.  

 

I vår prognos för perioden har vi inte inkluderat potentiella intäkter från 
avtal kring PP-099. Framför allt för att vi bedömer att det är en stor risk för 
att en potentiell partner inledningsvis snarare kommer vilja teckna ett 
optionsliknande avtal för att utvärdera projektet i en större fas IIb-studie.  

 

Bolagets rörelsekostnader räknar vi med planar ut omkring 25 miljoner 
kronor efter 2015, då vi förväntar oss vissa ökade satsningar på nya 
indikationer med Pled-derivat efter att PLIANT-studien avslutats.  

 

Prognoser Pledpharma       

MSEK 2012 2013 2014P 2015P 2016P 

Intäkter 0,7 0,3 0,2 0,2 124,0 

Rörelsekostnader -36,0 -26,4 -48,0 -32,0 -25,2 

Rörelseresultat (EBIT) -35,3 -26,1 -47,8 -31,8 99,0 

Finansnetto 1,5 0,6 0,2 0,0 0,0 

Periodens resultat -33,9 -25,5 -47,6 -31,8 99,0 

Källa: Redeye Research           

 

Det kan vara värt att poängtera ännu en gång att nuvarande finansiering är 
fokuserad på PLIANT-studien, och ett negativt utfall i denna skulle 
äventyra hela bolagets överlevnad. 

 

 
 

  

Vi har inkluderat 
riskjusterade intäkter 
från licensavtal under 
2016 
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Värdering - Pledpharma 

Likt många bioteknikbolag är en investering i Pledpharma förenad med 
betydande 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 
riskfaktorerna. I vår värdering av Pledpharma tillämpar vi alltså en sanno-
likhetsjusterad kassaflödesmodell, där varje enskilt projekt värderas var för 
sig. I värderingen inkluderar vi projekt för vilka vi anser att det finns en 
tydlig plan 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 Pledpharma utifrån kvalitén i den pre-
kliniska dokumentationen och den utvecklingsfas som projektet befinner 
sig i. Sannolikheten för respektive projekt framgår i tabellen ”Pledpharma – 
kassaflödesvärdering” nedan. I tabellen återges även de marknadsantag-
anden som vår värdering bygger på samt en sammanställning av vår 
kassaflödesvärdering. 

 

Pledpharma - Kassaflödesvärdering         

Sum-of-the-parts Pledpharma           

Projekt Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde 
   

 
lansering   (MUSD)  (MSEK)* 

PledOx, PP-095   Tjock- och ändtarmscancer 40% 17% 1 400 2019 728 

PP-099  Reperfusionsskador 20% 10% 300 2022 62 
                  

Motiverat teknologivärde (MSEK)    791 

Nettokassa (MSEK)     61 

Ackumulerade adm.kostnader (MSEK)    -60 

Motiverat börsvärde (MSEK)     792 

Antal aktier, full utspädning (milj.)    23,6 

Motiverad aktiekurs (SEK)     34 

                

* Värderingen baseras på 6,7 SEK/USD och ett avkastningskrav på 18,0 %   

Källa: Redeye Research      

 

I vårt huvudscenario, vilket återspeglas i tabellen ovan, utgår vi från att 
bolaget slutför pågående fas IIb-studie inom tjock- och ändtarmscancer på 
egen hand. Vi räknar inte med att bolaget på egen hand genomför ytter-
ligare kliniska studier för något av programmen, utan att den vidare 
utvecklingen sker tillsammans med en partner.  

 

Trots att bolagets substans med stor sannolikt har potential inom flera 
indikationer har vi valt att enbart fokusera på de projektplaner vi känner. Vi 
har heller av försiktighetsskäl inte inkluderat potentiell ”off-label” 

Värderingen utgår ifrån 
bolagets två projekt 
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försäljning för PledOx, det vill säga försäljning inom indikationer där ett 
regulatoriskt godkännande ännu inte uppnåtts. Generellt finns det en högre 
acceptans för off-label försäljning inom cancerområdet än inom andra 
indikationer, men vi väljer att inte inkludera denna typ av försäljning då 
den är svår att beräkna baserat på nuvarande kliniska resultat.  

Projektuppdelade prognosantaganden 

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. 

 

PledOx - cancer 

Vi anser inte att det råder någon tvekan om att ett läkemedel som effektivt 
kan minska allvarliga biverkningar från cellgifter har en betydande 
kommersiell potential. PLIANT-studien är en studie där PledOx ges för att 
förebygga allvarliga biverkningar av FOLFOX-behandling för patienter med 
tjock- och ändtarmscancer, vilket är den marknad vi byggt upp våra prog-
noser kring. Totalt beräknas 649.000 patienter få diagnosen på någon av de 
sju största läkemedelsmarknaderna under 2020. Av dessa patienter 
bedömer vi att knappt hälften kvalificerar sig för cellgiftsbehandling, där 
första valet av terapi på de flesta av de större marknaderna utgörs av 
FOLFOX-regimer.  

 

Cellgifter ges dock inte till alla dessa patienter av olika anledningar, som 
exempelvis att patienten anses i för dåligt skick för att klara av biverkning-
arna förenade med detta.  

 

De resultat som finns från prekliniska och kliniska studier visat på mycket 
lovande resultat som samtliga pekar i samma riktning. Vi är dock inte 
beredda att utgå ifrån ett optimalt scenario där PledOx adderas som 
förbehandling inför FOLFOX-behandling, utan har begränsat oss till att 
PledOx kan ta en marknadsandel på 30 procent. Den höga kostnaden vi 
räknar med kan verka begränsande och därför används främst läkemedlet 
används till svaga patienter där biverkningar förväntas ha en stor betydelse 
för möjligheten att fullfölja behandling.  

 

Vårt scenario bygger på att varje patient fullföljer åtta behandlingscykler, 
vilket totalt ger en potential på knappt 600.000 behandlingscykler per år 
under 2026.  

 

Prissättningen 

I vår modellering av potentialen för PledOx har vi använt oss av ett 
differentierat pris mellan Europa, Japan och USA. I Europa och Japan har 
vi räknat med ett pris på 2.000 dollar per behandlingscykel. För den 
amerikanska marknaden har vi utgått från en högre prissättning på 3.000 
dollar per behandlingscykel.  

 

Incidensen för tjock- och 
ändtarmscancer 
förväntas passera 
600.000 år 2020 
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Den mest jämförbara produktreferensen anser vi är Ethyol från Astrazeneca 
och som likt PledOx utvecklades för att skydda friska celler från cellgifter 
och strålskador. Produkten blev dock aldrig någon större succé, då den add-
erade egna biverkningar och det fanns osäkerhet kring huruvida den även 
skyddade tumörceller. En annan produkt som utvecklats för att skydda 
celler mot biverkningar från cellgifter är dexrazoxane som även säljs under 
namnet Savene (EU) och Totect (USA). I tabellen nedan listar vi ett antal 
olika relevanta jämförelseprodukter till PledOx.  

 

Produkt Indikation Pris per behandlingscykel Bolag 

Ethyol 
Njurtoxicitet från cisplatin & före-
byggande av muntorrhet från strålning 

1.000-1.500 dollar Astrazeneca 

Savene, Totect Extravasation från cellgift 9.750 euro Spepharm, Topotarget 

Kepivance Mukosit 5.000 euro SOBI 

Neulasta Neutropeni 6.000-10.000 dollar Amgen 

PledOx Neutropeni, neurotoxicitet 2.000-3.000 dollar Pledpharma 

Källa: Redeye Research 

    

 

Prissättning för andra relevanta referensläkemedel är de biologiska prod-
ukter som lanserats inom indikationsområdet (Avastin, Erbitux, Zaltrap 
och Vectibix), vilka genomgående ges som tillägg till cellgiftsregimer. Pris-
sättningen för dessa läkemedel spänner från 2.400 dollar per behandlings-
cykel till 4.900 dollar, enligt uppgifter från Datamonitor. De har visat på 
relativt begränsad förlängd överlevnad inom tjock- och ändtarmscancer 
som tillägg till cellgiftsregimer och adderar dessutom egna biverkningar.  

 

Den undersökning bolaget på egen hand gjort kring betalningsviljan hos 
nyckelpersoner inom vårdbranschen visade på en acceptans för ett pris-
spann mellan 2.800-5.100 dollar per behandlingscykel för ett läkemedel 
med potential att minska biverkningarna från cellgifter.  

 

Partneravtal efter fas IIb 

Strategin är tydlig från bolagets sida; målet är ett licensavtal efter pågående 
studie. För att bedöma storleken av ett potentiellt licensavtal har vi 
granskat avtal inom området som tecknats under de senaste fyra åren. I 
tabellen på nästa sida har vi sammanställt ett urval av avtal vi anser vara 
relevanta referenser till ett potentiellt avtal kring PledOx efter fas II. 

 

 

 

 

 

 

 

Våra prisberäkningar kan 
visa sig vara försiktiga 
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Bolag  Utvecklingsfas Avtalsvärde 
Kontant-
ersättning 

Tidpunkt Kommentar 

Orion / Bayer  Fas II Okänt 68 MUSD Juni 2014 
Co-promotion 
Europa 

Merck / Astrazeneca Fas IIa Okänt 50 MUSD 
Sept 
2013   

Curis /Genentech Fas II Okänt 9,5 MUSD Nov 2012   

EOS / Servier Fas I/IIa Okänt 45 MEUR Okt 2012 
Exkl USA, Kina 
och Japan 

Onconova / Baxter Fas II/III 565 MUSD 50 MUSD Sept 
2012 

  

Threshold / Merck KGaA Fas III 550 MUSD 25 MUSD Feb 2012 
Co-promotion 
USA 

Pfizer / Clovis Fas I/II 255 MUSD Okänt Jun 2011   

Active Biotech / Ipsen  Fas III 200 MEUR 25 MEUR 
April 
2011 

Exkl. Nord- och 
Sydamerika 
samt Japan 

Aveo / Astella Fas III 1.300 MUSD 125 MUSD Feb 2011   

Topotarget /        Spectrum 
Pharmaceuticals Fas II 350 MUSD 30 MUSD Feb 2010 USA avtal 

Källa: Redeye Research           

 

I ovanstående tabell har vi lagt fokus på avtal inom onkologi och projekt i 
fas II eller III, men exkluderat avtal kring biologiska läkemedel. De fas III-
program som är inkluderade ger en fingervisning om värdet som skulle 
kunna byggas om Pledpharma väljer att ta PledOx vidare på egen hand och 
inleda fas III-studier. 

 

Vi har inkluderat ett riskjusterat licensavtal på totalt 500 miljoner dollar i 
våra prognoser. Av detta är 30 procent relaterat till kliniska och regulator-
iska framgångar, resten är försäljningsrelaterade milstolpar. Gemensamt 
för samtliga ovanstående avtal är att de även innehållit en royaltydel som 
uppges vara tvåsiffrig och ofta med en stegrande struktur. I våra prognoser 
har vi räknat med en genomsnittlig royaltynivå på 17 procent.   

 

Det finns en lång erfarenhet med Pled-derivatet mangafodipir som 
kontrastmedel och omkring 200 tusen patienter har någon gång fått en 
injektion. Tillsammans med de lovande kliniska resultaten som hittills 
rapporterats anser vi att projektrisken är något lägre än det generella i 
branschen. Vi har idag en sannolikhet på 40 procent att projektet blir 
godkänt som ökar till 60 procent vid positivt utfall i PLIANT-studien. 

 

PP-099 - reperfusionsskador 

Begränsa reperfusionsskador vid akut hjärtinfarkt är ett stort medicinskt 
behov där det i dag saknas behandlingsmöjligheter. Den teoretiska mark-
nadspotentialen beräknar vi till 700 miljoner dollar årligen. Våra antag-
anden bygger på en ökad incidens. Detta kan visa sig vara en allt för 
optimistisk syn på utvecklingen, då ett antal studier snarare pekar på att 
incidensen varit fallande under det senaste decenniet. Anammar vi 
scenariot med en fallande incidens beräknas marknaden uppgå till 400-500 
miljoner dollar år 2020. I vår beräkning av den teoretiska marknaden har vi 

Potential för att få till ett 
större licensavtal 

Beräknar den teoretiska 
marknadspotentialen för 
PP-099 till 700 miljoner 
dollar årligen 
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använt ett pris på 1.500 dollar per behandling. Priskomponenten är osäker 
då det saknas direkta referensprodukter att luta sig mot. Vi har istället 
använt oss av priset för trombolytiska läkemedel som ReoPro (abciximab).  

 

Avsaknaden av godkända produkter innebär att en första produkt kan 
komma ta en betydande marknadsandel och i vår modell har vi räknat med 
att PP-099 tar en marknadsandel på 50 procent, vilket ger en toppförsälj-
ningspotential på omkring 300 miljoner dollar.  

 

Jakten på partner pågår 

Förmodligen kommer det krävas stora kliniska studier för att säkerställa att 
nya läkemedel förbättrar de kliniska resultaten hos patienter med hjärt-
infarkt. Indikationen är dock inte större än att det är möjligt för ett speci-
alistbolag att på egen hand marknadsföra en produkt. Utvecklingsriskerna 
och studiekostnaderna tror vi dock väger tungt för Pledpharma i dess val av 
att prioritera i portföljen, där fokus primärt ligger på att utveckla läkemedel 
mot indikationer inom cancerområdet. Därtill kan en partner tillföra viktig 
kunskap inför kommande studier och finansiella muskler att genomföra 
dessa på bästa tänkbara vis. 

 

Sedan en tid tillbaka har IMS Health Capital engagerats för att hjälpa till i 
sökandet efter en partner. Vi bedömer att det blir svårt att attrahera mer 
traditionella stora läkemedelsbolag för PP-099, utan anser att de bästa 
partnerchanserna sannolikt finn hos mindre och opportunistiska aktörer i 
branschen. En utmaning för att få ihop kalkylen är att få regulatoriska 
myndigheter att gå med på att godkänna produkten även utifrån mindre 
studier och inte kräva så kallade outcome-studier. I tabellen på nedan har vi 
sammanställt ett par avtal inom området som vi anser utgör referenser.  

 

Bolag Produkt Utvecklingsfas Avtalsvärde Kontant Kommentarer 

Cytokinetics / Amgen CK-1827452 Fas I          
(jan/07) 

600 MUSD 42 MUSD* Mot hjärtsvikt exklusive japanska rättigheter, 
co-promotion Nordamerika 

KAI Pharmaceuticals / 
Bristol-Myers Squibb KAI-9803 

Fas II           
(maj/08) 192 MUSD 25 MUSD 

Utvecklades primärt för att minska reperfusions-
skador. KAI behöll en co-promotion för 
rättigheter i Nordamerika. 

BioLineRx Ltd. / Ikaria BL-1040 Fas I/II     
(juli/09) 

282 MUSD Okänt En medicinsk behandling där en skyddande gel 
sprutas in i hjärtinfarkten och möjliggör läkning 

Trevana / Forest TRV027 Fas IIa       
(maj/13) 

Okänt Okänt Optionsavtal som kan leda till totalt 430 MUSD, 
indikationen är hjärtsvikt 

Cytokinetics / Amgen CK-1827452 
Fas II           

(juni/13) 65 MUSD 15 MUSD 
Kompletterande rättigheter för den japanska 
marknaden 

Capricor / Johnson & 
Johnson CAP-1002 

Fas I/II            
(jan/14) 12,5 MSD 12,5 MUSD 

Optionsavtal som vid aktivering kan leda till ett 
avtal på sammanlagt 325 MUSD, 
stamcellsbehandling 

Källa: Redeye Research           

* Amgen köpte dessutom aktier för 33 MUSD       

 

 

Vi beräknar försäljnings-
potentialen till 300 
miljoner dollar årligen 

IMS Health Capital hjälper 
bolaget i att finna en 
licenspartner till PP-099 
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Baserat på våra relativt låga förväntningar kring marknadspotentialen och 
osäkerhet kring vad regulatoriska myndigheter kommer kräva i forma av 
studier har vi låga förväntningar på avtal. Vi har i våra estimat inkluderat 
riskjusterade intäkter från ett avtal på sammanlagt 100 miljoner dollar och 
en royalty på 10 procent. Det kan anses lågt räknat jämfört med referens-
avtalen, men vår utgångspunkt är att Pledpharma prioriterar ett snabbt 
avtal framför ett optimalt sådant.  

 

Noterbart är att det skett ett antal optionsavtal senaste åren, vilket kan vara 
en alternativ väg framåt. Ett annat sätt vore att försöka finna samarbeten 
med forskargrupper som finansierar nya större studier. Här finns exempel 
inom behandlingsområdet, då de två fas III-programmen som pågår är 
forskarledda studier.  

 

Trots lovande kliniska resultat i MANAMI-studien har vi satt en låg 
sannolikhet (20 procent) att PP-099 når marknaden. Dels baserat på 
historiken inom indikationen, dels utifrån den osäkerhet vi känner kring 
möjligheterna att få till ett partneravtal.   

Scenarioanalys 

Vårt basscenario är beskrivet under stycket Värdering – Pledpharma. 
Bolaget står dock inför en period med betydande kritiska händelser kring 
huvudprojektet PledOx, vilket kommer ha en mycket stor påverkan på 
värdet av projekt och bolaget närmaste året. Nedan har vi listat två olika 
scenarier utifrån olika utfall för dessa kritiska händelser.  

 

I vårt optimistiska Bull Case-scenario har vi gjort följande antaganden 
kring kritiska faktorer som uppnås under det närmaste året: 

• PLIANT-studien visar på goda resultat; minskning av allvarliga 
biverkningar i form av netropeni och neurotoxicitet 

• Inga tecken på att PledOx skyddar tumörer 

• PledOx står redo för att utvecklas vidare i en slutgiltig fas III-studie 

• Vi bedömer sannolikheten för utfallsscenariot till 70 procent  

Vårt motiverade värde i Bull Case-scenariot uppgår till 64 kronor.  

 

I vårt Bear Case-scenario har vi istället skissat på ett negativ scenario för 
pågående PLIANT-studie: 

• Ingen statistisk signifikant skillnad i antal allvarliga biverkningar 
mellan de olika studiearmarna 

• PledOx-projektet läggs på is 

• Partner diskussionen kring PP-099 fortsätter 

• Vi bedömer sannolikheten för utfallsscenariot till 30 procent  

Vårt motiverade värde i Bear Case-scenariot uppgår till 2 kronor. 

Vi har låga förväntningar 
kring att PP-099 når 
marknaden 

Bull Case ger ett värde på 
64 kronor 
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Värdering jämförbara bolag 

Utöver att analysera sektorvärderingen har vi gjort en relativvärderings-
analys av Pledpharma med svenska forskningsbolag som är aktiva inom 
cancerområdet, se nedan. 

 

Relativvärdering svenska bolag inom onkologi       

(MSEK) Börs-
värde 

Netto-
kassa 

Teknologi-
värde 

Egna 
projekt 

Antal 
partners 

Utvecklings-
status 

              

Pledpharma 484 61 423 2 0 Fas II 

Bioinvent 350 99 251 3 5 Fas II 

Immunicum 341 108 233 2 0 Fas I/II 

Kancera* 268 35 233 2 0 Preklin 

Oasmia* 1938 -52 1990 2 2 Fas III 

Wnt Research* 435 44 391 2 0 Fas I 
              
Källa: Redeye Research, *justerat för emission         

 

Det är framför allt teknologivärdet vi använder för att skapa oss en bild av 
den relativa värderingen. Värderingen av Pledpharma sticker inte ut på 
något sätt. Framför allt är det värderingen av Oasmia som sticker ut och det 
har att göra med att bolagets projekt kommit närmare en marknadsintro-
duktion. Det är ett bra exempel på de värden som kan byggas i Pledpharma 
när PledOx-projektet avancerar vidare till fas III. 

Värderingsrabatt jämfört med sektorn 

Kursutvecklingen har senaste året varit bra för bolag inom läkemedels-
utveckling, påverkade av en allmän mer positiv syn på sektorn och en ökad 
riskvilja hos investerare. Under inledningen av 2014 har detta utnyttjats av 
flertalet bolag som genomfört emissioner, vilket kan vara en förklaring till 
en något svagare utveckling för sektorn de senaste månaderna.  

 

Fundamental värderingsrabatt, bolag inom läkemedelsutveckling 

 

Källa: Redeye Research 
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Den genomsnittliga värderingsrabatten för forskningsbolag Redeye bevakar 
uppgår i skrivande stund till 32 procent. Pledpharma tillhör den grupp 
bolag som handlas till den högsta värderingsrabatten i nuläget. Förklaring 
till de relativt låga förväntningarna i marknaden kring Pledpharma har en 
kortsiktig karaktär, där aktien har pressats av vårens nyemission. I takt med 
att vi närmar oss första resultaten från PLIANT-studien bedömer vi att 
förväntningarna i marknaden kommer att stiga.  

Projektuppdelad känslighetsanalys 

Nedan följer en sammanställning av hur värdet per aktie påverkas vid en 
förändring av riskjustering och toppförsäljning jämfört med vårt bas-
scenario.  

 
PledOx – värde 
per aktie (SEK)       

        Sannolikhet för lansering 

  -10% -5% 
Bas-

scenario +5% +10% 
 2000 29,3 34,3 39,2 44,2 49,1 
 1700 26,2 30,6 35,0 39,5 43,9 

Peak 
sales 1400 23,1 27,0 30,9 34,8 38,7 

 1100 19,4 22,7 26,0 29,3 32,6 
  800 16,3 19,1 21,8 24,6 27,4 

Källa: Redeye Research     

       

 
PP-099 - värde 
per aktie (SEK)       

        Sannolikhet för lansering 

  -10% -5% 
Bas-

scenario +5% +10% 
 500 1,6 2,4 3,2 4,1 4,9 
 400 1,4 2,2 2,9 3,6 4,3 

Peak 
sales 300 1,3 2,0 2,6 3,3 4,0 

 200 1,1 1,6 2,2 2,8 3,4 
  100 0,8 1,3 1,8 2,2 2,7 

Källa: Redeye Research     

 

Sammanfattning värdering 

PledOx är bolagets stora värdedrivare och närmaste året står projektet inför 
avgörande besked som kommer ha en mycket stor effekt på värdet av 
bolaget. Generellt anser vi att förväntningarna i marknaden inför dessa 
avgörande besked ännu är lågt ställda, vilket bekräftas vid jämförelse med 
liknande bolag i sektorn. Vi förväntar oss en period där värderingsrabatten 
sjunker, när förväntningarna i marknaden ökar, ju närmare de avgörande 
resultat för PLIANT-studien vi kommer. 

 

Vårt motiverade värde uppgår till 34 kronor per aktie. 
 

 

Vi räknar med en 
uppvärdering ju närmare 
studieresultat vi kommer 

Nuvarande kursnivåer 
anser vi representerar 
låga förväntningar inför 
kommande studieresultat  
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Bolagsbeskrivning 

Pledpharma AB utvecklar läkemedel mot livshotande sjukdomar relaterad 
till oxidativ stress. Fokus är i nuläget inriktat på substansen PledOx där en 
fas II-studie (PLIANT) pågår inom tjocktarmscancer.  

 

Pledpharma bildades 2006, men bolagets projekt har en betydligt längre 
historia än så. De första prekliniska studierna inleddes redan 1992 av Jan 
Olof G Karlsson kring substansen mangafodipir, som utvecklades för att bli 
ett nytt kontrastmedel vid magnetresonanskameraundersökningar. Under 
prekliniska försök som syftade till att studera substansens kardiovaskulära 
effekter, upptäcktes dess kärlvidgande egenskaper. Baserat på denna 
prekliniska forskning antogs att mangafodipir hade egenskaper som 
efterliknade det kroppsegna enzymet superoxiddismutas (SOD). Det är ett 
av kroppens allra viktigaste enzymer för att oskadliggöra fria radikaler i 
cellerna. Detta motverkar förekomsten av så kallad oxidativ stress, vilket är 
skadligt för cellerna och anses förekomma vid ett antal olika 
sjukdomstillstånd.  

 

Mangafodipir har marknadsförts som kontrastmedel under namnet 
Teslascan men blev aldrig någon större succé utan togs så småningom bort 
från marknaden. Pledpharma har tecknat ett exklusivt licensavtal (förutom 
för leverindikation som är semiexklusivt) med GE Healthcare för 
terapeutisk användning av substansen och patentskydd fram till och med 
2018, se Appendix Patent. Vi räknar inte med att Pledpharma kommer att 
ha någon produkt på marknaden under den tiden, men det ger ett extra 
skydd under utvecklingstiden. Det patent som ska skydda bolagets projekt 
är istället det för den nya kompositionen som utvecklats, PledOx 
(calmangafodipir), en produktkandidat som är bättre anpassad för terapeu-
tisk användning. Nya patentansökningar har lämnats in och dessa kan ge 
skydd till och med 2032.  

 

I och med att bolagets läkemedelssubstanser utgår ifrån en redan godkänd 
substans med känd säkerhetsprofil har det varit möjligt att ta projekten 
direkt in i fas II-studier, vilket har gett besparingar i både tid och pengar. 
Därtill finns en mycket god kunskap kring kemin bakom mangafodipir, då 
flera av bolagets nyckelpersoner varit med om att utveckla substansen och 
arbetat med den under lång tid.  

 

Pledpharma har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget arbetar med en så 
kallad virtuell bolagsorganisation med endast 4 fast anställda medarbetare. 
Modellen är mycket kostnadseffektiv, men förutsätter stark kärnkompetens 
hos de anställda som i stor utsträckning agerar projektledare. Vid flera 
tillfällen i liknande bolag har modellen visats sig innebära att utvecklings-
fasen tagit längre tid än väntat på grund av att felaktiga beslut fattats.  

 

Fokus på cancer 

Bolagets substanser har 
SOD-liknande egenskaper 

Lång patenttid för ny 
komposition 

Virtuell organisations-
struktur ger låga fasta 
kostnader 
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Verkställande direktör är Jacques Näsström som varit på bolaget sedan 
2010. Han har en bakgrund från Q-Med där han arbetade som forsknings-
chef mellan åren 2006-10. Jacques har en lång och gedigen erfarenhet ifrån 
branschen med 25 års erfarenhet från olika positioner. Den kompakta 
organisationen förstärks med en namnkunnig styrelse som leds av ordför-
ande Håkan Åström, se Appendix Ledning & Styrelse. Han har en gedigen 
och lång erfarenhet från flera olika styrelseuppdrag i både noterade och 
onoterade bolag.  

Affärsmodellen är att licensiera ut projekt 

Bolaget kan skapa störst värde för aktieägarna genom att utveckla 
läkemedel, baserade på sin PLED-teknologi, och ta dessa genom 
konceptteststudier som visar att behandlingsprincipen fungerar. Därefter är 
målet att licensiera projektet till en partner för den slutgiltiga utvecklingen, 
registre-ringen och kommersialiseringen.  

 

För att ge en viss känsla för avtalsvärden har vi i tabellen nedan ställt upp 
de genomsnittliga avtalsvärdena och kontantersättningarna 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. Viktigt att poängtera 
är dock att avtal som träffats i tidigare faser generellt har en mer baktung-
struktur, vilket delvis värdena för de genomsnittliga kontantersättningarna 
skvallrar om. För att få till bästa möjliga avtal kring PledOx har Pledpharma 
engagerat IMS Health Capital som rådgivare.  

 

En annan möjlig väg för Pledpharma är att istället sälja hela bolaget efter 
genomförda fas II-studier. Vilken väg bolaget väljer att gå i slutändan är 
helt och hållet beroende av utfallet från kommande och pågående studier, 
varför vi inte har detta som ett huvudscenario.  
 

Jacques Näsström är 
bolagets vd sedan 2010 

Genomsnittliga avtals-
värden 2003-12 

IMS Health Capital är 
rådgivare till Pledpharma  
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Projektportföljen 

Pledpharma driver två kliniska projekt; PP-095 (PledOx) för att minska bi-
verkningar vid cellgiftsbehandling och PP-099 för att minska reperfusions-
skador i samband med akut hjärtattack. Gemensam nämnare för de två 
projekten är att det handlar om sjukdomstillstånd där oxidativ stress anses 
spela en väsentlig roll.  

 

PledOx har potential att i kombination med cellgifter kunna användas brett 
inom en antal olika cancerindikationer så som lungcancer, bröstcancer och 
prostatacancer. Primärt ligger dock fokus på att studera PledOx effekt på 
patienter med avancerad tjocktarmscancer (koloncancer) när det ges i 
kombination till standardbehandling. Under 2013 inleddes en fas IIb-studie 
med PledOx där läkemedlet ges som en förbehandling till cellgiftsregimen 
FOLFOX. Studien, som är uppdelad i två faser, gick i början av 2014 in i den 
andra, slutgiltiga fasen i vilken drygt 120 patienter ska rekryteras. Studien 
genomförs på ett 30-tal center i Europa och USA. Efter tidigare fördröj-
ningar löper nu studien på enligt plan och första resultaten förväntas i 
början av 2015.   

 

Genom att uppnå bättre biverkningsprofil för FOLFOX-regimen förbättras 
livskvalitén för patienten. Än viktigare är att reducera allvarliga biverk-
ningar för att patienten ska möjliggöras bättre följsamhet till cellgifts-
behandlingen, vilket i sin tur förväntas leda till förbättrade behandlings-
resultat.  

 

Pledpharmas utvecklingsportfölj           

  Indikation Preklinik Fas I/II Fas II Fas III Reg. Marknad 

Projekt               

PledOx 
Biverkningar vid 
cellgiftsbehandling             

                

PP-099 Reperfusionsskador             
                

            

För projektet PP-099 mot reperfusionsskador har en mindre fas II-studie 
genomförts med lovande resultat. I nuläget finns inga planer på att på egen 
hand driva projektet vidare utan istället pågår en process tillsammans med 
IMS Health Capital för att finna en partner för den fortsatta utvecklingen. 

 

Det finns ett antal andra indikationer där substansen kan vara effektiv, till 
exempelvis vid strålskador, stroke, akut leversvikt som orsakas av paraceta-
molförgiftning och vid olika typer av neurologiska sjukdomar som exempel-
vis alzheimer, multipel skleros och Parkinsons sjukdom. I denna analys har 
vi valt att fokusera på bolagets aktiva kliniska program.   

Två projekt i fas II 

Primärt fokus på tjock-
tarmscancer 

Lägre biverkningar kan 
även leda till förlängd 
överlevnad 

PLED-derivat har potential 
mot flera sjukdomar 
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Oxidativ stress 

Oxidativ stress är ett icke önskvärt tillstånd som kan ge upphov till skador 
på cellen och leda fram till apoptos (programmerad celldöd). Tillståndet är 
ett resultat av störning i balansen mellan naturligt förekommande fria radi-
kaler och kroppens egna antioxidantförsvar, vars uppgift är att ombilda 
dessa fria radikaler till ofarliga ämnen. Fria radikaler bildas normalt som en 
biprodukt under förbränningen då energi skapas i kroppen. Därtill kan de 
bildas av yttre faktorer som från exempelvis strålning från radioaktiva 
substanser, cancer, ozon, läkemedel och klorföreningar.  

 

Den främsta tillverkaren av fria radikaler i kroppen är mitokondrierna 
(kroppens energiverk) i samband med energiutvinningen. I processen 
läcker någon procent av syret ut som reaktiva superoxidradikaler, vilket 
innebär att mer än 1.000.000 syreradikaler bildas varje sekund. I mito-
kondrierna finns enzymet mangan superoxid dismutas (MnSOD) som har 
en förmåga att oerhört snabbt oskadliggöra de fria radikalerna som bildas. 
MnSOD är ett livsavgörande enzym. I mitokondrierna finns även andra 
viktiga enzym för att förhindra utveckling av oxidativ stress så som katalas 
och glutationperoxidas. Utöver dessa tre enzymer, ger en minskad koncen-
tration av fria metalljoner i cellen, som järn och koppar, en minskad effekt 
av de fria radikalerna.  

PLED-derivat har potential som läkemedel 

Pledpharma arbetar med PLED-derivat, där mangafodipir är ett av PLED-
derivaten och det som använts i tidigare kliniska studier. PLED-derivat har 
efterliknande egenskaper som det kroppsegna enzymet MnSOD. Därtill är 
PLED-derivat starka bindare av järn och vissa PLED-derivat kan även ha 
katalas- och glutationperoxidas aktivitet, vilket kan öka dess kapacitet som 
antioxidant ytterligare. Vid till exempel cancerbehandling, reperfusion vid 
hjärtinfarkt och vid inflammation överskrider produktionen av fria 
radikaler ofta kroppens antioxidantsystem.  

 

Genom att medicinera patienter med PLED-derivat vid sjukdomstillstånd 
där oxidativ stress anses spela en roll ska kroppens egna antioxidantskydd 
förstärkas, vilket återetablerar skyddet mot de fria radikalerna.  

Oxidativ stress vid cancer 

I cancerceller råder generellt en högre oxidativ stress än i friska normala 
celler. Fria radikaler har flera roller i cancercellen och en svag ökning av 
nivån kan exempelvis främja celltillväxt. Dock är det en känslig balans och 
för höga nivåer kan istället leda till celldöd, vilket visas i figuren på nästa 
sida. 

 

 

 

 

 

 

Fria radikaler bakom 
oxidativ stress 

MnSOD ett viktigt enzym 
mot oxidativ stress 

PLED-derivat ska åter-
etablera kroppens anti-
oxidantskydd 
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Effekter på cellen av reaktiva syreföreningar 

 

Källa: Cancer cell killing via ROS, Wang, J, Cancer Biology & Therapy, 2008 

 

Mot denna bakgrund har flera av dagens godkända anticancerläkemedel 
som en del i sin mekanism något som gör att de öka den oxidativa stressen i 
cancerceller. Cellgifterna är dock inte tillräckligt specifika till tumörceller 
utan angriper även normala friska celler med snabb celldelning, vilket i sin 
tur leder till biverkningar. Pledpharmas substanser har, som vi redan 
skrivit, potential att behandla oxidativ stress. Den stora utmaningen ligger i 
att selektivt förstärka antioxidantskyddet i friska normala celler men inte i 
tumörceller.  

 

Prekliniska och kliniska resultat indikerar att PLED-derivat är selektiva och 
enbart skyddar normala friska celler. Dessutom har det visats i prekliniska 
modeller att PLED-derivat, istället för att potentiellt skydda cancerceller, 
ger en förstärkt anticancereffekt tillsammans med vanliga cellgifterna, se 
bild nedan. Orsaken bakom detta är dock ännu inte helt klarlagt. 

 

Oxidativ stress i tjocktarmscancerceller resp. vita blodkroppar 

 

 

Källa: Improvement of the therapeutic index of anticancer drugs by the superoxide dismutase 

mimic mangafodipir, Alexandre, J, et al., Journal of the National Cancer Institute, 2006 

 

PLED-derivat är selektiva 
och skyddar normala 
friska celler men inte 
tumör celler 
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Bilden på föregående sida visar prekliniska resultat genomförda med 
substansen mangafodipir som tillägg till de tre etablerade cellgifterna; 
oxaliplatin, paclitaxel och 5-FU. Förändringarna visar på skillnad i oxidativ 
stress med och utan mangafodipir som tillägg. Resultaten till vänster är 
försök genom-förda på tjocktarmscancerceller och de högra staplarna visar 
förändring av oxidativ stress i en sorts vita blodkroppar, vilka är mycket 
betydelsefulla för att stoppa infektioner. Exakt vad som ligger bakom 
selektiviteten för PLED-derivat är inte helt klarlagt. Upptaget av järn i 
cellen anses spela en avgör-ande roll. Järn är nödvändigt för både normala 
celler och cancerceller. Det är essentiellt för många proteiner som är 
involverade i celltillväxt och cell-delning. Dock har överskott av järn visats 
öka risken för cancer. I cancer-celler finns mer fritt järn som PLED-derivat 
kan binda till och reduceringen av järn ger en anticancereffekt. 

Få direkta konkurrenter 

Det finns ett stort antal bolag som utvecklar nya läkemedel för att påverka 
sjukdomar framkallade av oxidativ stress. Inom cancerområdet handlar det 
dock främst om att utveckla anticancerläkemedel med en mekanism som 
förstärker den oxidativa stressen i cancercellerna för att ta död på tumören. 
Vi känner dock till ett bolag i dagsläget som likt Pledpharma utvecklar ett 
läkemedel med SOD efterliknande effekt. Det är Aeolus Pharmaceuticals 
Inc. som arbetar utifrån en något annan inriktning för att minska akuta 
strålskador, från exempelvis strålbehandling vid cancer eller vid nukleära 
olyckor. Bolaget har sedan något år tillbaka ett avtal med den amerikanska 
myndigheten Biomedical Advanced Research and Development Authority 
(BARDA) som ger stöd för utveckling av nya läkemedel verksamma mot 
akuta strålskador i lungan. Avtalsvärdet uppgår sammanlagt till 118 milj-
oner dollar (omkring 790 miljoner kronor) och löper över fem år. Kliniska 
säkerhetsstudier för substansen har skett i människa, men effektstudier är 
oetiskt att genomföra och där bygger resultaten på det som uppnåtts i 
djurmodeller. Bolaget räknar med att ansöka om ett godkännande i år för 
att under 2015 bygga upp militära skyddslager. Utöver detta har bolaget fler 
samarbeten med amerikanska myndigheter kring strålskador. 

 

Detta är ett område där sannolikt även PLED-derivaten skulle kunna 
användas. Aeolus är inofficiellt noterat med ett börsvärde på över 300 
miljoner kronor. Ett annat bolag som utvecklar SOD mimetika är Galera 
Therapeutics. Bolaget är onoterat och i tidig preklinisk fas.  

Ethyol blev ingen succé 

Produkter för att skydda friska normala celler från cellgifter har rönt intr-
esse genom åren med produkter som Ethyol (amifostin) och dexrazoxane 
hydrochloride (finns även som en varumärkesprodukt; Totect och Savene) 
på marknaden. Ethyol är en antioxidant medan Pledpharmas PLED-derivat 
är så kallade katalytiska antioxidanter. Katalytiska antioxidanter har 
fördelen att oskadliggöra fria radikaler utan att själva förbrukas, medan en 
antioxidant förbrukas vid reaktion med de fria radikalerna.  

 

Få bolag som arbetar med 
samma koncept som 
Pledpharma 

PLED-derivat förbrukas 
inte vid reaktion med fria 
radikaler 
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Ethyol var ett lovande prekliniskt projekt för att minska biverkningar från 
cellgifter och strålbehandling, men där resultaten i mångt och mycket 
uteblev i senare kliniska studier. Regulatoriska myndigheter har dessutom 
varit oroade för att läkemedlet potentiellt skyddar cancerceller. Därtill är 
Ethyol ett läkemedel som ger upphov till egna biverkningar som bland 
annat lågt blodtryck. Försäljningsmässigt nådde Ethyol en försäljning på 
nästa 100 miljoner dollar per år innan patenten gick ut för något år sedan 
och marknadsfördes av Medimmune, numera Astrazeneca. Ethyol blev end-
ast godkänd för att skydda njurar vid behandling av äggstockscancer med 
cellgiftet cisplatin och för behandling av muntorrhet vid strålbehandling för 
patienter med huvud- och nackcancer, vilket förklarar en förhållandevis låg 
försäljning. 

 

Problemen som funnits med Ethyol tror vi ha inneburit att kliniker är mer 
skeptiska till projekt likt PledOx och det har inledningsvis varit en faktor 
som hämmat patientupptaget i studierna på kliniker. I takt med att 
Pledpharma kunnat komplettera med ytterligare kliniska data senaste året 
bedömer vi att oron att PledOx ska skydda cancerceller minskat bland 
klinikerna. 

Oxidativ stress vid reperfusionsskada 

Bolagets två projekt är båda inriktade mot sjukdomar framkallade av 
oxidativ stress, men det är olika problem som ska lösas. Vid reperfusios-
skada i samband med akut hjärtinfarkt aktiveras en våg av syreradikaler i 
samband med propplösning. Kärlvävnaden som skadats av syrebrist och 
återexponeras för syre när blodflödet återställs drabbas av en kaskad av 
händelser som leder till reperfusionsskada. Kunskapen kring mekanismen 
bakom reperfusionsskador är fortfarande dålig, men den våg av superoxid 
under de första minuterna och vid den efterföljande inflammationen anses 
spela en viktig roll.  

 

Syreradikaler efter reperfusion 

 

Källa: Direct evidence that oxygen-derived free radicals contribute to postischemic myocardial 

dysfunction in the intact dog, Bolli R. et al., Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 1989 

Kraftig uppgång fria 
radikaler i samband med 
reperfusion 
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Bilden på föregående sida visar en djurstudie vi använt oss av för att 
illustrera vågen av fria syreradikaler som aktiveras i samband med att 
blodflödet återställs (streckad översta linje). Den ifyllda linjen visar försöket 
med enzymerna SOD och katalas och hur pass effektivt de skyddar och 
omvandlar farlig superoxid molekyler.  
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Möjlighet till bättre behandling 

Som redan nämnts är PledOx ett läkemedel för förbehandling av patienter 
som ska genomgå cellgiftsbehandling med syftet att minska de allvarliga bi-
verkningar associerade med behandlingen. Den första indikationen för 
PledOx är tjock- och ändtarmscancer och patienter som behandlas med 
cellgiftskombinationen FOLFOX (kombination av läkemedlen 5-FU, 
leukovorin och oxaliplatin). FOLFOX utgör vanligtvis förstahandsvalet vid 
behandling av avancerad tjock- och ändtarmscancer, då kombinationen är 
effektiv i att bekämpa tumörer. FOLFOX kommer dock till ett högt pris med 
avseende på biverkningar: neutropeni (lågt antal neutrofila vita 
blodkroppar) rapporteras för omkring 40 procent av patienterna och 
cellgiftsinducerade neuropati (nervskador) i omkring 40-50 procent av 
patienterna som genomgår behandling. Dessa biverkningar utgör 
huvudorsaker till att patienter under FOLFOX-behandling tvingas reducera 
dosen, gör uppehåll eller avbryta behandlingen helt, något som självklart 
minskar sannolikheten att uppnå bästa möjliga resultat med behandlingen.  

Cancerområdet växer med åldrande befolkning 

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. Globalt uppskattas antalet nya cancerfall till 14,1 
miljoner individer under 2012 enligt International Agency for Research on 
Cancer (IARC). Dödligheten var samma år uppskattad till 8,2 miljoner 
individer. Incidensen förväntas fortsätta att öka framöver för att 2025 stiga 
till 19,3 miljoner nya cancerfall årligen. Ökningen av antal cancerfall drivs 
framför allt av en växande äldre befolkningsstruktur. Samtidigt som inci-
densen ökar, ökar även antalet människor som lever med cancer tack vare 
tidigare diagnos och bättre behandlingar, vilket innebär att antalet personer 
som lever med cancer ökar än snabbare. 

Cellgifter är en viktig del i cancervården 

Cellgifter är tillsammans med kirurgi och strålbehandling huvudpelarna i 
cancervården. Till skillnad mot kirurgi kan cellgifter användas effektivt för 
att bekämpa metastaser, spridd tumör, då de riktar sig mot alla celler i 
kroppen som delar sig snabbt, vilket är ett kännetecken för tumörceller. 
Baksidan av myntet är att flera av kroppens friska celler har liknande käns-
lighet för cellgifter som cancerceller. Det gäller främst celler i vävnader med 
snabb celldelning, som exempelvis i benmärgen, där det dagligen tillverkas 
miljontals nya blodkroppar. Även i hårrötterna, munslemhinnorna och i 
tarmen bildas hela tiden nya celler.  

 

 

 

 

 

 

Biverkningar, i form av 
minskat antal vita blod-
kroppar, är det primära 
målet  

Tjock- och ändtarms-
cancer är en av de 
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formerna 

Cellgifter en viktig del i 
behandlingen av cancer 
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Den totala försäljningen av cellgiftsläkemedel på de sju största mark-
naderna (USA, Japan, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och 
Spanien) uppgick enligt Datamonitor till knappt 15 miljarder dollar under 
2010. Försäljningen förväntas minska något i monetära termer till följd av 
patentutgångar för flera av de storsäljande läkemedlen, men volymmässigt 
förväntas snarare en uppgång. Datamonitor beräknar en genomsnittlig årlig 
ökning på omkring 2 procent till och med 2019, se nedan. 

 

Prognos sålda enheter cellgift på de sju största marknaderna 

 

Källa: Datamonitor, Cytotoxic Therapies, 2010 

 

Det är på sin plats att poängtera att ovanstående graf inte visar antal sålda 
behandlingsdoser utan enheter och antalet som krävs baseras på hur 
mycket patienten väger.  

 

Att just flera etablerade cellgifter förlorat/förlorar patentskydd leder till 
väsentlig ökning av generika. Detta är en betydelsefull faktor som talar för 
en fortsatt hög användning av cellgifter när många länder har stora offent-
liga underskott och skenande utgifter för vården. För nya läkemedel inne-
bär det en utmaning och starka studieresultat kommer krävas för att inkl-
uderas i kliniska riktlinjer och återbetalningssystem. Ett annat argument 
för cellgifternas framtida betydelse är att de nya läkemedel som utvecklas 
och lanseras snarare läggs till befintliga cellgiftsbehandlingar än ersätter 
dessa.  

Stor indikation i fokus 

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna med 
nästan 1,4 miljoner nya fall årligen på global basis enligt Globocan 2012. 
Omkring hälften av dessa patienter återfinns i något av de mer utvecklade 
länderna, varav drygt 500.000 beräknar vi återfinns på någon av de stora 
och etablerade läkemedelsmarknaderna i EU, Japan eller USA, se tabell 
nästa sida.  
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Prognos antal tjock- och ändtarmscancer patienter 

  2012 2019 

USA 184.000 210.000 

5EU 262.000 299.000 

Japan 122.000 140.000 

Totalt 568.000 649.000 

Källa: Datamonitor och Redeye Research 

 

Vi räknar med att incidensen av tjock- och ändtarmscancer fortsätter öka 
med knappt 2 procent årligen till och med 2019 och därefter 1,2 procent per 
år. Främsta drivkrafterna till ökning är den åldrande befolkningen samt en 
ökande utbredning av riskfaktorer för att utvecklat tjock- och ändtarms-
cancer, som exempelvis diabetes och fetma. Bilderna nedan visar ålders-
fördelningen vid diagnos och den ökning i incidens som vi sett i Sverige för 
sjukdomen senaste fyrtio åren.  

 

Åldersfördelning nya fall tjocktarmscancer    Antal fall per 100.000 invånare, Sverige 

 

Källa: Cancerfonden 

 

Vanligt med en sen diagnos 

Tjock- och ändtarmscancer är inte enbart en indikation med ett stort 
patientunderlag. Det är även en sjukdom där cellgifter har en betydelsefull 
roll i behandlingen, då det är vanligt med en sen diagnos där tumören redan 
spritt sig till andra organ i kroppen. Den sena diagnosen beror till stor del 
på diffusa symptom som i tidiga skeden liknar symptom för hemorrojder 
och irritabel tarm (IBS). Ungefär 20 procent eller mer av patienter med 
tjock- och ändtarmscancer har metastaser från sjukdomen redan vid 
diagnos.  

 

En möjlighet för tidigare diagnos och därmed förbättra chanserna till att 
överleva sjukdomen är nationella screening-program. Exempelvis kan det 
ske genom test av blod i avföring. Patienter som ger utslag i testet kan där-
efter undersökas med exempelvis koloskopi, där polyper kan tas bort. 

Omkring 30 procent av befolkningen i västvärlden får polyper i tjock- och 
ändtarm, alla utvecklas dock inte till cancer. De allra farligaste polyperna är 

Vi räknar med en tillväxt 
på omkring 2 procent per 
år 

Omkring 20 procent av 
patienterna har 
metastaser vid diagnos 
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de platta som är svåra att upptäcka och utgör cirka 10 procent av alla poly-
per. Screening med avföringsprover har i studier visats leda till lägre dödlig-
het i tjocktarmscancer. Baksidan är en låg sensitivitet och ett stort antal 
falska positiva. Större screening-program har genomförts i exempelvis 
Japan, men det har varit ett relativt lågt deltagande. EU-kommissionen 
publicerade 2011 riktlinjer som rekommenderar screening för kolonrektal-
cancer, som påminner om det i Japan. Nya bättre och enklare diagnostiska 
tester för nationella screening-program skulle kunna leda till tidigare 
diagnos och därmed möjlighet för fler patienter att behandlas via kirurgi.  

FOLFOX är basen i dagens behandling 

Tjock- och ändtarmscancerpatienter klassificeras i fyra olika stadier utifrån 
tumörens lokalisering och hur pass mycket den spritt sig till andra delar av 
kroppen. Indelningen sker enligt TNM-systemet som används för solida 
tumörer och är förkortning av orden ”Tumör”, ”Noder” och ”Metastaser”.  

 

För patienter med stadie I och II utgör kirurgi förstavalet, då det ger möjlig-
het till att bota patienten. Det har dock visats att omkring 25 procent av 
patienter som genomgår kirurgi återfår sin sjukdom redan inom ett år. Det 
är anledningen till att patienter med stadie II även ges cellgifter, så kallad 
adjuvant för att minska risk för återfall. Cellgifter ges vanligen även i kom-
bination med kirurgi för patienter med tumörer av stadie III, vilket visats 
reducera risken för återfall med 20 procent.  

 

För den svåraste gruppen, stadie IV, med metastaser från primärtumören i 
tjock- och ändtarm, ges i regel cellgifter direkt som första behandling och på 
vissa marknader tillsammans med biologiska läkemedel, vanligen Avastin. 
Patientfördelningen mellan de olika stadierna och vanligaste behandlings-
alternativ i USA visas i tabellen nedan. 

 

Patientfördelning och behandling av tjock- och ändtarmscancer, USA     

  Fördelning 
(%) 

Inledande 
behandling 

Förstahandsval av 
cellgift 

Andrahandsval av 
cellgifter 

Stadie I & II, lokal 
 

40 
 

Kirurgi 
 

FOLFOX 5-års 
överlevnad 89,8% 
 

 
FOLFIRI med eller utan 
Avastin/Erbitux 
 

Stadie III, lokalt spridd 
 

36 
 

Kirurgi + adjuvant 
cellgifter 
 

FOLFOX 5-års 
överlevnad 73,3% 
 

FOLFIRI med eller utan 
Avastin/Erbitux 
 

Stadie IV, metastaserad 

 

20 

 

 
Kirurgi + 
adjuvant/neoadjuvant 
cellgifter med eller utan 
målinriktade terapier 
 

FOLFOX överlevnad  
19,9 mån+ Avastin 
överlevnad 21,3 mån 
 

FOLFIRI med eller utan 
Avastin/Erbitux 
 
 

Källa: SEER & Datamonitor 

    

 

 

Screening av kolonrektal-
cancer rekommenderas i 
EU 

Cellgifter rekommenderas 
för patienter även vid 
kirurgi 
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Värt att poängtera är att första valet av cellgiftsregim skiljer sig mellan olika 
länder, vilket inte minst Pledpharma blivit varse och var anledning till att 
bolaget behövde genomföra justeringar i studieprotokollen kring den 
pågående PLIANT-studien. Under den inledande fasen stod det klart att vi i 
Sverige oftare ger patienter FOLFIRI och Avastin till stadie IV-patienter. En 
förklaring till detta finns i det kallare klimatet i Norden, vilket gör det än 
svårare för patienten att genomlida neuropatier förknippade med FOLFOX. 
För att komma till ordning med patientrekryteringen inkluderas även 
andra- och tredjelinjens patienter, där FOLFOX utgör förstavalet. 

Ett antal produkter godkända  

Fluorouracil (5-FU) har länge utgjort basen i cellgiftsbehandling vid tjock- 
och ändtarmscancer och läkemedlet började användas redan under 1950-
talet. I flera decennier har 5-FU kombinerats med leukovorin som förstär-
ker dess cytoxicitet. Under det senaste decenniet har dock många nya läke-
medel tillkommit och som bidragit till att förbättra överlevnaden för pati-
enter med spridd sjukdom. Det handlar dels om nya cellgifter och dels om 
nya biologiska läkemedel, se tabell nedan. 

 

Läkemedel som används för behandling av tjock- och ändtarmscancer 

Molekyl Varumärke Bolag 

Cellgifter     
     

Fluorouracil (5-FU) Generika Genrikabolag 

Capecitabine Xeloda Roche 

Leukovorin Generika Genrikabolag 

Irinotecan Campto Pfizer, Generikabolag 

Oxaliplatin Eloxatin Sanofi 
      

Biologiska läkemedel     
      

Bevacizumab Avastin Roche 

Cetuximab Erbitux 
Eli Lilly/Merck KGaA/ 
Bristol-Myers Squibb 

Panitumumab Vectibix Amgen 

Aflibercept Zaltrap Sanofi 

Källa: Redeye Research 

    

 

FOLFOX är idag ett förstahandsval vid cellgiftsbehandling av tjock- och 
ändtarmscancer i USA, vilket visas i tabellen på föregående sida, samt i 
flertalet andra länder. Behandlingen finns i ett antal olika dosregimer, men 
mest använda är FOLFOX6 med eller utan Avastin. Uppskattningsvis 
behandlas omkring hälften av patienterna på de största läkemedelsmark-
naden med FOLFOX som förstahandsval. Andra regimer som ofta ges vid 
tjock- och ändtarmscancer visas på nästa sida.  

 

FOLFIRI-regimen 
vanligare för stadie IV-
patienter i Sverige 

Biologiska läkemedel har 
gjort entré senaste åren 

Omkring hälften av 
patienterna på de största 
marknaderna ges 
FOLFOX som första 
alternativ 
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Behandlingskombinationer vid tjock- och ändtarmscancer 

Regim  Läkemedel som ingår 

CAPOX, XELOX Oxaliplatin och capecitabine 

FOLFIRI Irinotecan, 5-FU och leukovorin 

FOLFOX 5-FU, leukovorin och oxaliplatin 

Bevacizumab + FOLFOX FOLFOX + Avastin 

Bevacizumab + FOLFIRI FOLFIRI + Avastin 

Bevacizumab + CAPEOX CAPEOX + Avastin 
Källa: Redeye Research   

Det har introducerats många nya läkemedel de senaste åren vilket har lett 
till ett stort antal olika möjligheter att behandla patienterna. Nya kombina-
tioner har satts ihop som visat på förlängd överlevnad. Priset för detta har 
dock varit ökade biverkningar. Exempelvis adderar irinotecan biverkningar 
i form av diarré och håravfall. Oxaliplatin ger ökade biverkningar i form av 
neuropatier och minskning av vita blodkroppar. 5-FU är i sig heller inte 
utan biverkningar: sår i munslemhinnan och minskning i antal 
blodkroppar. Omkring 20-30 procent av alla patienter som får 5-FU 
upplever biverkningar, varv 60 procent av dessa får allvarliga biverkningar.  

 

För att illustrera problemet med biverkningar vid FOLFOX-behandling har 
vi använt oss av resultat från en amerikansk studie på patienter med III-
gradens tjocktarmscancer som visar andel patienter som inte avbryter 
behandlingen i förtid, se nedan.  

 

Fördelning patienter som avbryter cellgiftsbehandling 

 

Källa: Kahn, K et al, Journal of American Medical Association, 2010 

 

Studien visade att andelen patienter som avbröt behandling inom 150 dagar 
överskred 30 procent, en andel som var högre för äldre patienter. Huvud-
delen av dem som ingick i studien behandlades med FOLFOX (72 procent), 
resten fick andra kombinationsbehandlingar utan oxaliplatin. Något över-
raskande var att antalet allvarliga biverkningar var högre hos patienter i 
lägre åldrar. En faktor som inverkat är sannolikt att dessa patienter 
generellt gavs en högre dos från början. 

5-FU och oxaliplatin ingår 
i många kombinationer 

Vanligt att patienter 
avbryter behandling 
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Oxaliplatin-regimer visar bäst överlevnad 

Det pågår ständigt studier med nya läkemedel eller nya läkemedelskom-
binationer för att finna den mest effektiva behandlingen an tjock- och änd-
tarmscancer. Det finns dock inget som tyder på att oxaliplatinbaserade 
kombinationer är på väg bort som behandlingsalternativ. Exempelvis 
presenterades under fjolåret fas III-resultat från den forskaledda så kallade 
TRIBE-studien där cellgiftskombinationen FOLFOXIRI (5-FU, leukovorin, 
oxaliplatin och irinotecan) jämfördes med FOLFIRI. Till bägge armarna 
hade antikroppsläkemedlet Avastin (bevacizumab) adderats. Studien visade 
att cellgiftskombinationen FOLFOXIRI hade betydligt bättre median över-
levnad än FOLFIRI kombinationen, 31,0 månader mot 25,8 månader. 
Priset för patienten var dock högt för de extra 5 månaderna i överlevnad 
med betydligt högre frekvens av allvarliga biverkningar i FOLFOXIRI 
kombinationen.  

Biverkningar från cellgifter är en egen marknad 

Det finns inga läkemedel som generellt minskar allvarliga biverkningar från 
cellgiftsbehandlingar på marknaden. Det finns dock olika produkter som 
kan ges för enskilda indikationer så som mot blodbrist, lågt antal vita 
blodkroppar, inflammation i munnen osv. Denna typ av understödjande 
läkemedel klassas vanligen som ”supportive care”-läkemedel (”stödjande” 
behandling). Den största läkemedelsklassen inom detta område är de så 
kallade kolonistimulerande (G-CSF) läkemedlen, vilka utgör omkring halva 
denna marknad. Mest kända produkterna är Neulasta (pegfilgrastim) och 
Neupogen (filgrastim) från Amgen, vars försäljning under 2013 uppgick till 
4,4 respektive 1,5 miljarder dollar. Försäljningsnivåerna är imponerande 
höga, inte minst mot bakgrund av att det i Europa sedan ett par år tillbaka 
finns lanserade G-CSF biosimilars. Osäkerheten kring om läkemedlet är 
helt utbytbart med Neupogen är något som hållit tillbaka försäljningen av 
biosimilars. 

 

Neutropeni rapporteras för omkring 40 procent av patienter med tjock- och 
ändtarmscancer som får FOLFOX-behandling. Neutropeni är allvarligt då 
det ger en ökad risk för infektioner för dessa redan svårt sjuka patienter 
något som kan leda till livshotande komplikationer. Behandling av 
infektioner är dyrbart och beräkningar visar på kostnader förenade med 
neutropeni på uppemot 10.000-40.000 dollar. Detta är generellt ett stort 
problem inom cancervården, då det är många cellgifter som angriper de 
snabbt delande cellerna i ryggmärgen. För att komma över detta problem är 
det först och främst dosreduktion som prövas när antalet neutofila vita 
blodkroppar understiger vissa förbestämda värden. Därefter ges patienter 
vanligtvis G-CSF läkemedel som stimulerar ryggmärgens egen produktion 
av nya neutrofila vita blodkroppar.  

 

Det handlar dock om dyra läkemedel där en behandlingscykel kostar mellan 
6.000-10.000 dollar. Därtill är dessa läkemedel inte helt utan egna biverk-
ningar och vanligt förekommande är smärta i skelettet. Kliniska studier har 
visat på en förekomst av detta på mellan 25-50 procent av patienterna.  

Oxaliplatin är här för att 
stanna 

Inga läkemedel på mark-
naden som brett kan 
användas för att minska 
biverkningar 

40 procent av patienterna 
uppvisar neutropeni  
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Neuropatier den riktigt stora potentialen 

PledOx har, tillskillnad från dagens supportive care-läkemedel, potential att 
minska flera biverkningar från cellgifter på samma gång genom att skydda 
friska normala celler från oxidativ stress. Neutropeni är det primära målet i 
kommande studie, men kanske än viktigare är neuropatier som är en stor 
anledningen till att patienter avbryter behandlingen. Dessutom saknas det i 
dagsläget godkända läkemedel för behandling av neuropati, något som kan 
bli livshotande för patienten. Under årens lopp har ett stort antal olika idéer 
testats utan framgång. Ett sådant koncept var infusion av kalcium och 
magnesium, men som i en randomiserad fas III-studie inte lyckades visa på 
någon skillnad jämfört med placebo. Antiepileptiska och antidepressiva 
läkemedel är exempel på andra strategier som prövas för att förhindra 
uppkomst av neuropatier från cellgifter. Andra strategier för att minska 
risken att utveckla neuropatier för oxaliplatinbaserade behandlingar är 
långsammare dosering av oxaliplatin, vilket visat på viss minskning av 
neuropatier. Ett annat alternativ är att göra uppehåll och oxaliplatin tas 
bort från behandlingen under en period.  

 

Generellt är det få nya spännande koncept under utveckling, och det som 
finns är i mycket tidig utvecklingsfas. Ska vi lyfta fram något är det de 
lovande resultaten som forskare rapporterat för det redan godkända 
läkemedlet Gilenya (Novartis) i att minska neuropatier. Det är mycket 
tidiga data, men i och med att Gilenya är en godkänd molekyl skulle det 
potentiellt kunna gå fort att ta det till klinik.  

Pusselbitar faller på plats 

Det är små kliniska studier som hittills genomförts med Pled-derivaten 
mangafodipir och PledOx. Viktig att påpeka är att de alla pekar i samma 
riktning, vilket även stärker vår uppfattning om konceptet.   

 

Den första studien som Pledpharma genomfört var MANFOL-studien som 
inleddes sommaren 2008. Det var en mindre randomiserad placebokon-
trollerad fas II-studie på patienter med tjocktarmscancer där tumören 
spridit sig lokalt, stadium III (Duke’s C). Totalt inkluderades 14 patienter i 
studien. Hälften förbehandlades med en infusion mangafodipir 30 minuter 
innan cellgiftsbehandling med FOLFOX och den andra hälften fick placebo. 
Förbehandling med mangafodipir gjordes endast under de tre första 
behandlingscyklerna medan man under de återstående nio behandlingscyk-
lerna gav samtliga patienter placebo. Resultaten från studien visade på färre 
biverkningar för patientgruppen som behandlades med aktiv substans och 
de allvarliga biverkningarna uteblev helt i den aktiva armen, se tabell 
nedan. 

Tidigare lovande resultat 
med kalcium och 
magnesium har inte 
kunnat återupprepas i 
större studie 
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Rapporterade biverkningar efter tre cykler, MANFOL  

 

Källa: Pledpharma 

 

De milda biverkningarna var något högre i den aktiva armen och det hand-
lar framför allt om diarréer. Det är en liten studie, men resultaten var trots 
det statistiskt signifikanta. Totalt handlade det om 20 behandlingscykler 
med FOLFOX i den aktiva armen och 18 behandlingscykler för placebo-
gruppen. En intressant iakttagelse är att de allvarliga och livshotande 
biverkningarna i placeboarmen handlade om neutropeni och neurotoxicitet. 
Resultaten indikerar även att fler patienter i den aktiva armen fick fler och 
högre doser med oxaliplatin.  

 

En fransk forskarledd studie med Pled-derivatet mangafodipir har därefter 
slutförts och resultaten från denna publicerades i början av året (Coriat et 
al, Treatment of oxaliplatin-induced peripheral neuropathy by intra-

venous mangafodipir, Journal of clinical investigation, 2014). Syftet var att 
studera effekterna av tilläggsbehandling med mangafodipir på patienter 
som redan uppvisar grad ≤ 2 neuropati från FOLFOX-behandling. De 
resultat som genererades var ytterst lovande och indikerar att tillägg av 
mangafodipir till FOLFOX-behandlingen kan förhindra och upphäva neuro-
patier. I 77 procent av patienterna uppvisades stabilisering eller förbättring 
av neuropatier efter fyra behandlingscykler. Efter åtta behandlingscykler 
kunde graden av neuropati nedjusteras i sex av sju patienter. Utöver det 
noterades att patienter som fortsatte behandlingen blev mer mottagliga för 
en högre dos av oxaliplatin.  

 

1

Milda

2

Måttliga

3

Allvarliga

4

Livshotande

FOLFOX + Placebo 44 11 4 1

FOLFOX + PLED-

derivat
50 2 0 0
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Utveckling av förekomst och gradering av neuropatier vid 
FOLFOX-behandling 

 

Källa: Coriat et al, Journal of Clinical Investigation, 2014   

 

Resultaten är mycket lovande och pekar i rätt riktning, men det handlar om 
ett begränsat antal patienter och dessutom saknades en kontrollarm, varför 
det inte går att dra alltför säkra slutsatser.  

Nästa steg inledd och första etappen är klar 

Med de lovande resultaten från MANFOL-studien i ryggen har Pledpharma 
inlett en större randomiserad bekräftande fas IIB-studie (PLIANT-studien). 
Till studien rekryteras patienter med avancerad metastaserad tjocktarms-
cancer (stadie IV-patienter) som får FOLFOX-behandling. Primärt mål är 
att studera minskningen av vita blodkroppar och även neuropati. Omkring 
126 patienter kommer att inkluderas på ett 30-tal center i Europa och USA 
och dessa patienter fördelas jämt mellan tre armar; två olika dosarmar och 
en placeboarm. 

 

Då bolaget i PLIANT-studien använder den mer potenta och säkra sub-
stansen PledOx, har den inletts med en mindre dosökningsfas. I den första 
öppna delen av studien rekryterades tre patienter vardera till de två olika 
doserna 2 µmol/kg och 10 µmol/kg samt fem patienter i USA som även fått 
Avastin som tillägg till FOLFOX-behandlingen. Resultaten från den euro-
peiska dosökningsdelen har redan presenterats av bolaget och visar att 
PledOx tolereras väl av patienterna, vilket var ett högst väntat utfall utifrån 
den historik som finns kring substansklassen. I denna del uppnåddes dock, 
något överraskande, de bästa resultaten i den lägsta dosen där inga allvarlig 
eller livshotande biverkningar noterades, se bild nedan.  
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Rapporterade biverkningar efter upp till åtta cykler  

  

Källa: Pledpharma 

 

Patienterna i första delen fick ett 40-tal behandlingscykler med PledOx, 
vilket är mer än dubbelt så många som i hela MANFOL-studien. Resultaten 
från första delen framstår lovande då inga av de sex patienterna exempelvis 
uppvisade måttliga eller allvarligare neuropatier, vilket normalt borde 
förekommit. På den högre dosen noterades sex fall av allvarliga biverk-
ningar, varav fem handlade om neuropeni.  

 

Bolagets hypotes om varför bäst resultat uppnåddes för den lägre dosen 
grundar sig på att PledOx har en så kallat klockformad doseffekt (vanligt för 
exempelvis cellgifter) och den högre dosen på 10 µmol/kg hamnar utanför 
en optimal dos.  

 

Dosrespons för PledOx med carboplatin, neutropeni 

 

Källa: Pledpharma 

 

För att uppnå bättre resultat i de aktiva armarna har bolaget efter den första 
delen beslutat att den högsta dosen ska sänkas till 5 µmol/kg och att 
patientrekryteringen i högdosarmen startas om. Det är positivt att bolaget 
agerar på de resultat de fått fram i dosökningsfasen, även om beslutet är 
grundat på få patienter. Den lägre dosen bör rimligen ytterligare minska 
risken för eventuella biverkningar kopplat till PledOx. Hittills finns dock 
inga tecken på allvarliga biverkningar relaterat till PledOx. 

1
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2
Måttliga

3
Allvarliga

4
Livshotande

+ PledOx® 
2 µmol/kg, n=3*

27 11 0 0

+ PledOx® 
10 µmol/kg, 
n=3*

33 11 6 0

* Upp till 8 cykler

Klockformad dosrespons 
för PledOx 



Pledpharma 

 

Bolaganalys 
37 

Fallstudie visar på liknande resultat 

Lovande prekliniska resultat och utfallet från en fallstudie låg till grund till 
Pledpharmas beslut att startade MANFOL-studien. Fallstudien genom-
fördes på en svårt sjuk ung man som återfått sin cancer tre år efter 
inledande behandling med kirurgi och cellgifter. Det konstateras då att 
mannen hade metastaser i bäckenet och patienten upplevde kraftfull 
ryggsmärta. Cellgiftsbehandling med FOLFIRI-regimen gavs utan någon 
större effekt mot sjukdomen. Efter sju behandlingscykler konstaterades att 
tumören spritt sig till levern, varefter behandling övergick till FOLFOX-
regim. Läkarna som behandlade patienten hade läst om de publicerade 
lovande prekliniska resultat med mangafodipir, vilket låg till grund för att 
inleda förbehandling med mangafodipir. Totalt fick patienten 15 cykler med 
FOLFOX, varav fjorton cykler med mangafodipir som förbehandling.  

 

FOLFOX-behandlingen med mangafodipir var säker och vältolererad, trots 
att patienten erhöll doser 50 procent över de nivåer där de anses finnas risk 
för att utveckla neuropati. Denna dos var även 100 procent över nivåer som 
riskerar att leda till perifer neuropati och neutropeni. Inga allvarliga bi-
verkningar av neutropeni, neuropati eller mukosit noterades under behand-
lingen. Patienten undersöktes regelbundet och vid en magnetresonans-
kameraundersökning efter fjorton behandlingscykler indikerades ackumul-
ation av mangan i hjärnan. Detta kan göra patienten mer mottaglig för att 
utveckla Parkinson-liknande motoriska störningar, med symptom som 
huvudvärk, apati och sömnbesvär. Patienten uppvisade vissa sömnbesvär 
och huvudvärk, vilket skulle kunna vara en effekt av ackumulation av 
mangan i hjärnan. Men ansågs lika gärna kunna vara en effekt av cellgifts-
behandlingen. Det är på sin plats att poängtera att patienten fick en fem 
gånger så hög dos med mangafodipir än det som gavs i den framgångsrika 
MANFOL-studien.  

Ny formulering bättre terapeutiskt lämpad 

Mangan behövs både i kroppen och för att PLED-deriavt skall fungera som 
SOD-mimetika, men mangan är även en potentiellt neurotoxisk metall. 
Pledpharma har adresserat problemen med risk för ackumulation av 
mangan i hjärnan med en den nya formuleringen, PledOx. Kompositionen 
som tagits fram ger en lägre frissättning av manganet än för mangafodipir 
och därmed minskar säkerhetsrisken. Detta är betydelsefullt eftersom 
PledOx ska kunna ges under längre tid tillsammans med cellgifter. Värt att 
poängtera är att mangafodipir är en substans optimerad till att vara ett 
kontrastmedel, där en snabb frisättning av manganet är önskvärd. I 
prekliniska djurmodeller har det visats på en sämre terapeutisk effekt när 
manganet trängs undan till förmån för exempelvis zink. PledOx har utöver 
en bättre säkerhetsprofil i prekliniska modeller även visat på förbättrade 
terapeutiska egenskaper jämfört med mangafodipir i att skydda normala 
friska celler från biverkningar av cellgifter. 

 

 

Patient tålde 50 procent 
högre dos än rekommen-
derat tillsammans med 
PLED-derivat  

Ny formulering, PledOx, 
bättre anpassad för 
terapeutisk användning 
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Bolaget har lämnat in en omfattande patentansökan kring den nya 
kompositionen, vilket kan ge ett patentskydd till och med 2032, se 
Appendix - Patent.   

Andra indikationer som kan bli aktuella 

PledOx har som sagt potential att behandla oxidativ stress i cellerna. Den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten har godkänt mer än 100 olika 
anticancerläkemedel. Nästan hälften av dessa läkemedel har visats ge 
upphov till oxidativ stress, vilket är en del i deras mekanism för att döda 
tumörceller. Av de olika cellgiftsklasserna är det känt att alkylerande 
ämnen, antracykliner och platinaföreningar utöver en del av sin antitumör-
effekt via framkallandet av oxidativ stress i cellerna.  

 

Är PLIANT-studien framgångsrik och visar att PledOx begränsar allvarliga 
och livshotande biverkningar från FOLFOX-regimen bedömer vi att mycket 
talar för att substansen även ska kunna ge positiva effekter mot biverkning-
ar från flera andra cellgifter. Den indikation som bolaget antytt intresse för 
är lungcancer, som likt tjock- och ändtarmscancer är en vanlig cancerform 
och som ofta behandlas med cellgiftsbehandling. Nedan har vi samman-
ställt en tabell över cellgifter där PledOx kan tänkas ges som förbehandling 
för att minska biverkningarna.  

 

Antal behandlingscykler, urval cellgifter på de 7 största 
marknaderna 

Substans Antal behandlingscykler per år 

Cisplatin 1.560.000 

Carboplatin 980.000 

Docetaxel 1.110.000 

Paclitaxel 1.350.000 

Oxaliplatin 1.490.000 

Källa: IMS Health 

  

 

Ovanstående siffror är antalet behandlingscykler per läkemedel.  

Konkurrenssituationen 

Som vi redan berört handlar det om ytterst få bolag som direkt konkurrerar 
med att utveckla läkemedel med SOD-efterliknande egenskaper. Genomgå-
ende är det dessutom projekt i tidig utvecklingsfas. Ett till som dock kan 
läggas till är det amerikanska bolaget Leadhexa Biotechnologies. Verksam-
heten framstår vara i mycket tidig utvecklingsfas. 

 

En annan typ av konkurrens är utveckling av nya, bättre läkemedel för 
behandling av tjock- och ändtarmscancer, som kan komma att ersätta eller 
minska behovet av oxaliplatin-baserade behandlingar. Enligt Biomed-
tracker finns det i dagsläget ett sjuttiotal läkemedel under utveckling inom 

Hälften av alla anticancer-
läkemedel verkar delvis 
genom att öka den 
oxidativa stressen 

Stor potential tillsammans 
med andra cellgifter 



Pledpharma 

 

Bolaganalys 
39 

indikationen, varav åtminstone fyra projekt i fas III. Av de två projekten i 
sen utvecklingsfas handlar det om immunterapier; Imprime PGG 
(Biothera) och OncoVAX (Vaccinogen). Därtill är Cyramza (ramucirumab, 
Eli Lilly) i fas III, vilket är en antikropp riktad mot målproteinet VEGFR2. 
Utveck-lingen av Cyramza sker som tillägg till FOLFOX och Avastin. Utöver 
dessa utvecklar japanska Otsuka Pharmaceutical en ny formulering av 5-
FU, TAS-102, som är en vidareutveckling av 5-FU. Resultat från en fas III-
studie har relativt nyligen presenterats som visade på statistisk signifikant 
överlevnad i patienter som redan genomgått flera olika behandlingar. Vi 
bedömer att detta är en produkt som framför allt kan komma ingå i 
kombinationer med oxaliplatin-baserade produkter snarare än att ersätta 
dem.   

 

Den största risken tror vi är immunterapier, vilka skulle kunna komma att 
konkurrera ut oxaliplatin. Resultaten från genomförda studier inom tjock- 
och ändtarmscancer har dock så här långt varit nedslående. Imprime PGG 
har dock visat på lovande resultat i fas II i kombination med Erbitux 
(cetuximab) på patienter med tjocktarmscancer med KRAS-genmutation.  

 

För Oncovax pågår en fas IIIb-studie där cancervaccinet ges som adjuvant 
till stadie II-tjocktarmscancerpatienter. Oncovax är ett cancervaccin där 
bland annat patientens egna cancerceller används i produktionen. Detta 
leder till en komplex och förmodligen mycket dyr process som kommer att 
leda till ett högt pris, vilket ställer krav på mycket starka resultat för ett 
starkt upptag i marknaden. Resultat från en fas II-studie visade på en för-
bättring av femårsöverlevnaden med 37,7 procent för patienter som be-
handlades med OncoVax jämfört med 21,3 procent för patienter i kontroll-
armen.  

Klinisk utveckling och tid till marknaden.  

PLIANT-studien pågår och Pledpharma förväntar sig att nå full patient-
rekrytering omkring årsskiftet 2014/15. Den fortsatta utvecklingen av 
PledOx och de prognoser vi gör för den fortsatta utvecklingen är givetvis 
beroende av utgången av PLIANT-studien. Nästa steg, efter PLIANT-
studien, är att genomföra registreringsgrundande fas III-studie. Efter 
samtal med bolagsledningen och jämförelse med liknande produkter är 
grundscenariot att två fas III-studier kommer att krävas för att nå ett 
godkännande. Vi förväntar oss dock inga gigantiska studier. Vår bedömning 
av den fortsatt kliniska utvecklingen av PledOx presenteras i bilden nedan.  

 

 

Utvecklingsplan PledOx som tillägg till FOLFOX vid metastaserande tjocktarmscancer

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fas IIb

Fas III

NDA

Lansering

Källa: Redeye Research



Pledpharma 

 

Bolaganalys 
40 

 

Vi vill även passa på att hylla bolaget för något vi anser vara ett mycket bra 
stragetiskt val - att de redan i fas II valt att förlägga en del av studien i USA. 
Detta ökar exponering mot viktiga opinionsbildare i USA och mot potent-
iella tagare. Än viktigare är att det skapar förutsättningar för en potentiell 
partner att snabbt ta projektet vidare till nästa kliniska steg. Att förlägga 
kliniska studier till USA är ofta något svenska bolag snålar på, vilket vi 
bedömer kan vara en del av förklaringen till få och ofta värdemässigt små 
partneravtal. 

 

Kanske ett av de hetaste områdena inom läkemedelsutveckling är att ha 
projekt med så kallad Breakthrough Therapy Designation (BTD) från den 
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Den 9 juli 2012 trädde den nya 
FDA-benämningen BTD i kraft som en del i 2012 Food and Drug Admini-
stration Safety and Innovation Act. Denna status hos FDA har snabbt 
vunnit intresse inom industrin och drygt 140 ansökningar om BTD har 
lämnats in, varav knappt 40 stycken har blivit godkända. Exakt vad kravet 
är för att tilldelas BTD är inte helt solklart. Den tydligaste specifikationen 
från FDA för tilldelningen av BTD är att läkemedlet ska behandla en all-
varlig eller livshotande sjukdom samt att det ska finnas preliminära kliniska 
data som tyder på en substantiell förbättring mot existerande behandlingar. 
De främsta fördelarna med BTD är en tätare och tydligare vägledning i den 
kliniska utvecklingen samt kortare handläggningstid från FDA. Från 
industrin finns säkert även förhoppningar om att BTD efter ett potentiellt 
godkännande även ska underlätta diskussioner med betalare och ge bättre 
möjlighet till en högre prissättning.  

 

Pledpharma är givetvis lockade av BTD efter de hittills lovande resul-taten 
som uppnåtts med PledOx. Givet att resultaten fortsätter att visa på att 
PledOx minskar neuropatier framkallat av oxaliplatin, finns även vissa 
förhoppningar om att lämna in en ansökan tidigare till myndigheten. En 
tidig ansökan kan mycket väl vara möjligt, då det i dagsläget inte finns 
några godkända preventiva behandlingar mot detta. Vi betraktar givetvis 
detta som en intressant möjlighet som skulle kunna påskynda en 
marknadsintroduktion med 3-4 år, men det ska i nuläget ses som ett ”blue 
sky-scenario”.  

 

 
 

Vi tror i alla fall att bolaget bör ha goda chanser att få BTD vid ett positivt 
utfall från fas II-studien, vilket i sin tur skulle ge en positiv injektion vid 
efterföljande partnerförhandlingar.  

Utvecklingsplan PledOx som tillägg till FOLFOX vid metastaserande tjocktarmscancer

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fas IIb

NDA

Lansering

Källa: Redeye Research
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Litet nischområde för PP-099 

Projektet PP-099 utvecklas för att begränsa vävnadsskador som kan uppstå 
i hjärtat till följd av att blodflödet återställts efter en hjärtinfarkt, så kallade 
reperfusionsskador. En mindre fas IIa-studie (MANAMI) har slutförts, där 
Pled-substansen mangafodipir strax före blodflödet återställdes med hjälp 
av ballongutvidgningen (PCI). Studien inkluderade 20 patienter, varav 
hälften behandlades med placebo. Samtliga patienter i studien hade ST-
höjningsinfarkt (STEMI - ST-elevation myocardial infarction), vilket är en 
patientgrupp som behandlas med reperfusion och oftast med PCI. Res-
ultaten i studien var dock inte statistisk signifikans men visade en positiv 
trend till mindre infarkter. Därtill noterades bättre pumpfunktion för 
patienter som även behandlats med mangafodipir. En av förklaringarna till 
att resultaten inte blev statistiskt signifikanta var att det fanns en skevhet 
mellan de två behandlingsarmarna. Exempelvis hade patienter som fick 
aktiv substans en betydligt längre period med symptom (bröstsmärtor) före 
PCI sattes in (206 minuter jämfört med 144 minuter). Vid hjärtinfarkt är 
tiden till insättande av behandling kritisk för att minimera skadorna och en 
timme senare kan leda till betydande skillnader i behandlingsresultat, vilket 
illustreras i bilden nedan.  

 

Hypotetisk bild över relationen från symptom till insättande av 
behandling och skadeverkningar på hjärtat  

 

Källa: Pharmacological Facilitation of Primary Percutaneous Coronary Intervention for Acute 

Myocardial Infarction, Gersh et al, JAMA, 2005 

 

Resultaten från MANAMI-studien är i linje med vad som visats i prekliniska 
djurstudier med PP-099, där den i grisar reducerade infarktstorleken med 
över 50 procent när substansen gavs i samband med ballongutvidgning vid 
hjärtinfarkt. 

 

Efter de lovande resultaten har Pledpharma inlett en process för att finna 
en partner för den fortsatta utvecklingen av projektet. IMS Health Capital 
har aktiverats för att hjälpa till i sökandet.  

Lovande resultat 
uppnådda i MANAMI-
studien 

Skillnad i period med 
symptom före behandling 
mellan behandlingsarmar 
kan påverkat resultaten i 
en negativ riktning 

IMS Health Capital har 
aktiverats för att hjälpa 
till att finna en partner 
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Bakgrund hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt är idag en av de vanligaste dödsorsakerna. Vid en hjärtinfarkt 
stoppas blodflödet till delar av hjärtat resulterande i syrebrist i denna del. 
Som vi skrev ovan är det viktigt, för att begränsa vävnadsskador i hjärtat, 
att så snabbt som möjligt återställa blodflödet i det slutna blodkärlet, vilket 
sker genom en reperfusion. Det finns olika reperfusionsbehandlingar att ge 
vid en hjärtinfarkt, exempelvis PCI eller trombolys (behandling med 
propplösande läkemedel). PCI är idag den vanligaste metoden och den där 
de bästa kliniska resultaten har uppnåtts. Vår uppskattning är att drygt 
hälften av STEMI-patienter på de stora läkemedelsmarknaderna genomgår 
PCI, se bilder nedan. 

 

Trend i val av reperfusionsbehandling i USA, 1990-2006 

 

Källa: Therapy for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients Who Present Late or 

Are Ineligible for Reperfusion Therapy, Cohen M. et al, J Am College of Cardiology, 2010 

 

Reperfusionsbehandling på sjukhus i Europa 

 

Källa: Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction in Europe: description 

of the current situation in 30 countries, Widimsky P. et al, European Heart Journal, 2010 

PCI blir allt vanligare i 
USA och Europa 
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Bilden ovan visar tydligt på de stora regionala variationer i behandling av 
STEMI-patienter som råder mellan olika länder i Europa. En förklaring till 
variationerna har att göra med att PCI-behandling kräver hög precision och 
utförs på särskilda röntgenavdelning. I länder där det är glest med sjukhus 
som har denna typ av resurser blir tiden för att nå en PCI-klinik för lång, 
vilket kan förklara högre andel trombolys.  

 

Utöver de skador det förlorade blodflödet till hjärtat ger upphov till, 
uppstår vävnadsskador när blodflödet släpps på igen, så kallade 
reperfusionsskador. Experimentella djurstudier visar att denna typ av skada 
kan stå för upp till 50 procent av den slutliga storleken på vävnadsskadan i 
hjärtat. Läkemedel som effektivt ökar andelen räddad hjärtmuskel kan 
väsentligt komma att förbättra prognosen vid hjärtinfarkt (öka 
långtidsöverlevnaden). Det har genom åren skett en hel del utveckling inom 
området, utveckling som dessvärre inte varit fruktsam och generellt anses 
det svårt att uppnå bra resultat vid indikationen.   

Växande patientunderlag? 

Patienter som vi anser kan bli aktuella för någon form av tilläggs-
behandling med läkemedel i samband med reperfusion är STEMI-patienter. 
I tabellen nedan presenteras Datamonitors bedömning av antalet STEMI-
patienter på de sju största läkemedelsmarknaderna till 2020.  

 

Antal STEMI-patienter, tusental 

  2010 2020 

USA 297 352 

Japan 31 37 

Tyskland 98 109 

Italien  77 87 

Frankrike 57 65 

UK 63 70 

Spanien 32 36 

Totalt 7MM 655 756 

Källa: Datamonitor   

 

Totalt beräknas antalet STEMI-patienter på de sju största marknaderna 
uppgå till 655 tusen individer 2010 och beräknas öka till 756 tusen individer 
2020. Den stigande incidensen bygger på befolkningsförändringar för dessa 
marknaden. Vi anser dock att ovanstående siffror ska tas med en nypa salt 
och vi ifrågasätter om incidensen av hjärtinfarkter verkligen är ökande. 
Flera studier som vi har gått igenom inom området ger istället en omvänd 
bild av utvecklingen, dvs en fallande trend både i Europa och USA, se bilder 
nedan.  

 

Stora skillnader i 
användande av PCI 
mellan olika länder i 
Europa 

Reperfusionsskador kan 
stå för 50 procent av 
vävnadsskadan 

Antalet STEMI-patienter 
förväntas öka enligt 
Datamonitor  



Pledpharma 

 

Bolaganalys 
44 

Incidens hjärtinfarkt 1999-2008, studie på patienter i USA 

 

Källa: Population Trends in the Incidence and Outcomes of Acute Myocardial Infarction, Yeh R. 

et al, The New England Journal of Medicine, 2010 

 

 

Incidens hjärtinfarkt i Danmark, 1984-2008 

 

Källa: 25 year trends in first time hospitalisation for acute myocardial infarction, subsequent 

short and long term mortality, and the prognostic impact of sex and comorbidity: a Danish 

nationwide cohort study, Schmidt M. et al, BMJ,2012 

 

De båda studierna som illustreras ovan visar på en tydligt fallande trend för 
incidensen av hjärtinfarkter och för den översta är detta en effekt av färre 
antal STEMI-patienter, vilket är den adresserbara marknaden.  

Begränsad marknadspotential 

Som vi tog upp tidigare i texten finns det idag inga godkända läkemedel för 
att begränsa reperfusionsskador vid hjärtinfarkt, vilket försvårar en 
skattning av värdet för denna marknad, då priskomponenten är osäker. 
Bästa referensprodukterna anser vi utgörs av propplösande läkemedel och 
läkemedel mot hjärtsvikt. Utifrån detta anser vi att ett rimligt pris i 
framtiden kan hamna på omkring 1.500 dollar per behandling. Det går 
givetvis att argumentera att priset kommer att bero på de kliniska 
resultaten, vilket delvis är korrekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att 

Studier pekar på att 
trenden istället kan vara 
fallande 

Svårighet att ge en bra 
skattning av marknads-
värdet 



Pledpharma 

 

Bolaganalys 
45 

prissättning av sjukhusprodukter ofta hänger ihop med ersättningen för 
hela ingreppet och att ett läkemedel för att minska reperfusionsskador 
hamnar i en pott tillsammans med exempelvis kostnaderna för PCI 
proceduren.  

 

Vår beräkning av den teoretiska marknadspotentialen på de sju största 
läkemedelsmarknaden för läkemedel mot reperfusionsskador landar på 700 
miljoner dollar per år för 2020, när vi använder epidemiologisk data från 
Datamonitor och ett pris per behandling på 1.500 dollar. Vi har där-till 
räknat med att PCI ges till 60 procent av STEMI-patienterna vid 
hjärtinfarkt.  

Relativt låg aktivitet inom området 

Den begränsade storleken på marknaden kan vara en förklaring till att det 
är relativt liten aktivitet inom området i form av utveckling av läkemedel för 
att minska reperfusionsskador. Det har dock under årens lopp genomförts 
ett antal olika kliniska studier inom indikationen, som dock varit fruktlösa. 
Flera läkemedel har visats vara effektiva i djurmodeller men detta har inte 
lyckats upprepas i kliniska prövningar. Orsakerna till detta är säkert många 
och en faktor som tros spela in är att det saknats bra prekliniska modeller. 
Framförallt gäller det då infarktstorleken i människor oftast är mindre än 
de som används i djurmodeller. Dessutom är sjukdomsmekanismen ännu 
inte är helt klarlagd. I tabellen nedan har vi listat de kliniska projekt vi i 
dagsläget känner till inom området.  

 

Urval läkemedelsprojekt mot reperfussionsskador 

Substans Bolag Fas 

Ciklumulsion Neurovive III 

Cyklosporine A 
Mario Negri Institute for 
Pharmacological Research  

III 

Danegaptide Zealand Pharma II 

TRO40303 Throphos II 

Bendavia Stealth Peptides II 

RGN-352 RegeneRX I 

Källa: Redeye Research   

 

De projekt som idag befinner sig längst fram är i fas III och handlar i bägge 
fallen om läkemedlet cyklosporin, där Ciklumulsion är en ny formulering. 
Det är dock i bägge fallen forskarledda studier, vilket gör att det finns 
anledning att inta en viss försiktighet kring huruvida dessa kan leda till ett 
regulatoriskt godkännande.  

 

Från flera av ovanstående studier förväntas resultat rapporteras i år eller 
nästa år, vilket kan vara en anledning till att potentiellt intresserade 
partners vill avvakta utfall från dessa före ett licensavtal tecknas med 
Pledpharma.  

Vi beräknar marknads-
potentialen för de sju 
största marknaderna till 
700 miljoner dollar  

Två forskarledda studier i 
fas III inom området 
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Klinisk utveckling och risker 

Historiken inom indikationen med idel kliniska bakslag är ett varnings-
tecken. Reperfusionsskador vid akut hjärtinfarkt är ett erkänt svårt 
behandlingsområde av flera orsaker. En annan utmaning i jakten på en 
partner är den begränsade marknadsstorleken kombinerat med eventuella 
krav från myndigheter av omfattande studier på 8-10.000 patienter i fas III 
för att kunna nå ett godkännande.  

 

Till dess att det finns en partner på plats som är redo att investera i den 
fortsatta utvecklingen av projektet har vi låga förväntningar, trots lovande 
resultat. Vi har en sannolikhet på 20 procent att projektet ska nå mark-
naden.  

 

Vi bedömer att nästa steg i den kliniska utvecklingen är att genomföra en 
fas IIb-studie. När vi blickar på den som konkurrenten Zealand Pharma 
genomför, inkluderas 600 patienter och ta drygt 1,5 år att genomföra. En 
fas III-studie bedömer vi ska kunna genomföras under cirka 3 år, vilket 
även är i nivå med de två forskarledda fas III-studierna kring cyklosporin. 

 

Utifrån dessa antaganden kan en marknadsintroduktion tidigast bli aktuell 
2020, vilket förutsätter att en fas IIb-studie inleds under nästa år.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oklart kring 
regulatoriska krav på 
studier för att nå ett 
godkännande 

Möjlighet till lansering 
tidigast 2020 
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Appendix – Patentportfölj 

För ett utvecklingsbolag som Pledpharma är patenträttigheter den vikt-
igaste tillgången. Ett bra patentskydd är avgörande för att kunna kapitali-
sera på forsknings- och utvecklingsframsteg, antingen genom att teckna 
licensavtal eller genom att på egen hand kommersialisera nya läkemedel.  

 

Pledpharma har tecknat ett exklusivt (semiexklusivt vad gäller leverindi-
kationer) licensavtal med GE Healthcare för fyra patentfamiljer kring 
PLED-derivat. Bolagets licens gäller all terapeutisk användning av PLED-
derivat för sjukdomar orsakade av oxidativ stress. För detta ska 
Pledpharma betala milstolpsbetalningar under patenttiden. Patenten är 
beviljade i Europa, Japan och USA och sträcker sig till och med 2017. 
Eftersom vi inte räknar med att något läkemedel når marknaden under 
avtalsperioden med GE Healthcare, räknar vi heller inte med att det 
kommer bli aktuellt med utbetalning av royalty.  

 

För att stärka samt att förlänga patentskyddet har Pledpharma lämnat in 
nya patentansökningar, dels för att skydda anticancerbehandling med 
PLED-derivat, dels för nya substanspatent baserat på den nyutvecklade och 
terapeutiskt mer effektiva formuleringen, calmangafodipir. Vid god-
kännande skulle dessa patent ge skydd till och med 2032, se tabell nedan. 

 

Patentportfölj Pledpharma     

Titel Status Livslängd 

Chelating agents and their metal chelates for treating free radical 
induced conditions 

Godkänt US, EP och JP 2017 

Reduction of cardiotoxicity of an antitumor agent using manganese 
compound 

Godkänt US, EP och JP 2017 

Use of chelating agents in the treatment of atherosclerotic conditions Godkänt US, EP och JP 2018 

Nitric oxide releasing chelating agents and their therapeutic use Godkänt US, EP och JP 2018 

Compounds for use in treatment of cancer Godkönt US och JP, PCT-
ansökan1) 

20282) 

Pharmaceutical composition and therapeutic methods employing a 
combination of a manganese complex compound and a non-
manganese complex form of the compound 

PCT-ansökan1) 20302) 

Calmangafodipir, a new chemical entity, and other mixed metal 
complexes, methods of preparation, composition, and methods of 
treatments 

PCT-ansökan1) 20322) 

Källa: Pledpharma, US avser godkännande från amerikanska patentmyndigheten, EP från den europeiska 
patentmyndigheten och JP från den japanska patentmyndigheten  

1) Patent Cooperation Treaty (patentansökan täcker cirka 140 länder)   
2) Baserat på när ansökan lämnades in     

 

 

Pledpharma har en aktiv patentstrategi för att skapa ett starkt skydd kring 
sina läkemedelskandidater. En del i det arbetet innebär att även försöka 

Bolaget har licensierat ett 
antal patent från GE 
Healthcare 
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skydda produkterna genom process- och produktionspatent. Vi bedömer att 
bolaget besitter en stark kompetens kring patentprocessen, inte minst i 
form av de personer som funnits med under utvecklingen av mangafodipir 
hos Nycomed på 1990-talet. Bolaget arbetar utöver detta med etablerade 
svenska och internationella patentbyråer. 

 

Möjligheten till ett patentskydd kring PledOx (calmangafodipir) till och 
med 2032 är en styrka för Pledpharma och värdefullt för en potentiell 
partner. 

  

Möjligt patentskydd till 
och med 2032 är 
attraktivt för partners 
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Appendix – Ledning och styrelse 

Pledpharma har en kompakt ledningsgrupp ledd av verkställande direktör 
Jacques Näsström. Genomgående finns en lång branscherfarenhet i led-
ningen. Även styrelsen, som de senaste åren förstärkts, anser vi idag är väl 
sammansatt. Det är även positivt att det i styrelsen finns representanter för 
några av de större ägarna. Nedan följer en kort beskrivning av respektive 
person inom ledningen och styrelsen.  

 

Jacques Näsström, verkställande direktör 

• Har varit anställd som verkställande direktör för Pledpharma sedan 
augusti 2010 och kommer senast från Q-Med där han var anställd 
som forskningschef sedan 2006 

• Har drygt 25 års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikbransch-
en från olika positioner från bland annat Astra och Astrazeneca. 
Därtill har han varit Investment Manager på Karolinska Investment 
Fund 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 51.228 aktier och 
100.000 teckningsoptioner 

 

Michaela Gertz, finanschef och ansvarig för investerarrelationer 

• Har varit anställd som finanschef för Pledpharma sedan november 
2010 och kommer senast från Accelerator där hon varit ansvarig för 
kontakter med analytiker och investerarrelationer 

• Har tidigare arbetat inom olika positioner på Avanza, Handels-
banken Kapitalförvaltning och ITP Invest 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 12.832 aktier och 
15.400 teckningsoptioner 

 

Maris Bengtsson, ansvarig kliniska projekt 

• Har varit anställd som ansvarig för kliniska projekt sedan 2011 och 
kommer senast från IRW Consulting AB där hon var Clinical 
Research Manager  

• Har 16 års erfarenhet från klinisk prövning och utveckling inom 
läkemedelsindustrin. Hon har bland annat arbetat på Sanofi-
Aventis och Merck-Serono samt CRO bolaget Quintiles 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: Inga aktier och 
15.600 teckningsoptioner 

 

Malin Nittve, projektledare och ansvarig för regulatoriska frågor 

• Har varit anställd som projektansvarig och chef för regulatoriska 
frågor sedan 2010 

• Har över 25 års erfarenhet från svensk och internationell läke-
medelsindustri från en rad tjänster inom det regulatoriska området 
samt inom projektledning vid Melacure, Biolipox, Pharmacia och 
Linde Healthcare 

Bra sammansättning av 
styrelsen  
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• Är ägare till Pro Saludis, en konsultfirma med inriktning på 
strategiskt regulatoriska uppdrag 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 19.950 aktier  

 

Sven Jacobsson, ansvarig tillverkning och kontroll (konsult) 

• Är senior konsult inom kemi, tillverkning och kontroll (Chemistry, 
Manufacturing and Control, CMC)  

• Han har över 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han 
haft seniora chefstjänster vid bolag som Kabi, Pharmacia och 
AstraZeneca 

Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: Inga aktier 

 

Jan Olof G. Karlsson, rådgivare och IP-ansvarig 

• Har över 20 års erfarenhet från branschen och var mellan år 1992-
2007 senior forskare vid Nycomed Imaging. Under tidiga 90-talet 
var han involverad i farmakologisk forskning som visade att MR- 
kontrastmedlet mangafodipir har SOD mimetisk aktivitet, en 
potentiellt användbar egenskap vid behandling av en mängd olika 
sjukdomstillstånd 

• Han är medlem av Senior Editorial Board of the American Journal 
of Cancer Therapy and Pharmacology 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 367.952 aktier 

 

Styrelse 

Håkan Åström, styrelseordförande 

• Tillträdde posten som styrelseordförande för Pledpharma 2011 

• Har lång erfarenhet från branschen och har bland annat tidigare 
varit vd för Travenol AB (Baxter), Astra Pharmaceuticals Ltd och 
Kabi Pharmacia AB. Under åren 1997-2003 var Håkan chef för 
koncernstrategi och kommunikation vid Pharmacia Corporation 
och vd för Pharmacia AB 

• Är även styrelseordförande för Affibody Holding AB, Tubulus RP 
Förvaltning samt styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices A/S 
och Rhenman & Partner Asset Management 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 245.652 aktier 

 

Andreas Bunge, styrelseledamot 

• Har varit styrelseledamot i Pledpharma sedan 2007 

• Är även VD i Spago Imaging AB, Styrelsemedlem i SyntheticMR 
AB, Accelerator Nordic AB, AddBIO AB, Merkatura AB, Optovent 
AB, OptoQ AB, Spago Imaging AB och Archaea Pharma AB 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 595.120 aktier 

Rolf Andersson, styrelseledamot 

• Invaldes i styrelsen i Pledpharma 2011 

• Är professor i farmakologi vid Linköpings universitet  
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• Har arbetat med farmakologisk forskning i över 40 år och 
publicerat omkring 270 vetenskapliga artiklar inom området 

• Arbetar även med andra konsultuppdrag inom olika 
läkemedelsbolag 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: 1.352 aktier 

 

Sten Nilsson, styrelseledamot 

• Har varit styrelseledamot i Pledpharma sedan 2013  

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

• Är även ledamot i Cancerfondens Forskningsnämnd samt 
Rhenman & Partner Asset Management 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: Inga aktier 

 

Eva Redhe Ridderstad, styrelseledamot 

• Sedan 2011 styrelseledamot i Pledpharma  

• Examen som civilekonom och gymnasieingenjör med inriktning på 
kemi Innehaft ledande befattningar hos Erik Penser Fondkommi-
ssion, där hon varit VD och arbetande styrelseordförande  

• Är även styrelseordförande i Spago Imaging AB och Ftrack AB samt 
styrelseledamot i Probi AB, Axel Christiernsson International AB, 
Protector Forsikring ASA, Första AP-fonden, TAM Group AB 

• Aktieinnehav i Spago Nanomedical: 89.505 aktier 

 

Martin Nicklasson, styrelseledamot 

• Invald i styrelsen i år  

• Är legitimerad apotekare och Farmacie doktor samt docent vid 
Uppsala universitet 

• Är även styrelseordförande i Orexo, Basilea Pharmaceutica Ltd. och 
Farma Holding AS samt styrelseledamot i Pozen Inc., Oasmia AB 
och Biocrine AB. Medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA). 

• Aktie- och optionsinnehav i Pledphama: Inga aktier 
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Appendix – Ägare 

Pledpharma är sedan april 2011 noterat på FirstNorth efter att bolagets 
aktier knoppats av och delats ut till aktieägarna i Accelerator Nordic AB. 
Bolagets större ägare utgörs huvudsakligen av förmögna privatinvesterare, 
vilka visat på uthållighet och återkommande vilja att vid behov stötta 
bolaget finansiellt. Detta är en stor fördel för ett bolag som Pledpharma 
som saknar kassaflödesgenererande produkter i marknaden.  

 

Ägarkoncentrationen är relativt hög med en låg free-float. Vid årsskiftet 
hade bolaget 1.971 aktie-ägare. Nedanstående lista bygger på preliminär 
ägarstatistik efter nyligen genomförd nyemission. 

 

Större ägare Pledpharma     

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital 

Staffan Persson inkl familj och bolag         6 968 074    25,3% 
Peter Lindell inkl bolag         3 909 428    16,5% 
Länsförsäkringar Småbolagsfond         1 051 238    4,5% 
Torsten Almén           948 519    4,0% 
SHB fonder           931 393    3,9% 
Jynge Innovation Plus AS 683 341 2,9% 
Hajskäret Invest AB           676 666    2,9% 
B&E Participation AB           663 076    2,8% 
Andreas Bunge inkl familj och bolag           590 400    2,5% 
East Bay AB           430 823    1,8% 
Avanza Pension Försäkring AB 408 043 1,7% 
Per Josefsson Holding AB           376 344    1,6% 
Karlsson-Turnér Invest AS           367 952    1,6% 
Nordnet Pensionsförsäkring AB            326 318    1,4% 
Övriga         5 290 788    26,6% 
Total     23 622 403    100,00% 

 

Det som saknas är ett större institutionellt ägande, något som dock är 
ovanligt i denna typ av bolag. Två institutionella ägare finns bland de fem 
största i form av SHB fonder och Länsförsäkringar, vilka även de har en 
lång historik som ägare även indirekt via Accelerator Nordic AB. 

 

Det är positivt att flera ledande befattningshavare och personer i styrelsen 
har betydande innehav i bolaget, vilket talar för ett engagemang med aktie-
ägarnas intresse i fokus.  

 

Utöver utestående aktier har 400.000 teckningsoptioner emitterats till 
anställda i Pledpharma, varav 131.000 hittills har förvärvats. Varje teck-
ningsoption ger innehavaren rätten att teckna en ny aktie. Tecknings-
perioden löper mellan den 4 april – 14 april 2015. Lösenpriset uppgår till 
30,16 kronor per aktie.  
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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

 

Bolagets styrelse framstår kompetent och väl sammansatt. Ledande 
befattningshavare har en lång erfarenhet från att arbeta inom läke-
medelsindustrin. Så här långt har det levererats relativt väl enligt plan 
och med endast mindre fördröjningar i studier som ligger på minus 
kontot. Den stora värdemätaren blir om ledning och styrelse lyckas 
krama ur stora värden från bolagets projekt. Bolagets ersättnings- och 
incitamentsprogram är väl avvägda. 

Ägarskap 4,5p 

 

Pledpharma har tydliga huvudägare som återkommande varit villiga att 
backa upp bolaget finansiellt vid behov, vilket är mycket positivt.  Betyget 
dras ner något på grund av att ledning och styrelse har relativt 
begränsade aktieinnehav. 

Tillväxtutsikter 4,5p 

 

Det finns en stor potential i Pledpharmas projekt, men det återstår 
många år innan en första kommersiell produkt kan komma finnas på 
marknaden. 

Lönsamhet 0,0p 

 

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

Finansiell styrka 1,0p 

 

Risken i verksamheten är mycket hög och det är sannolikt att bolaget 
kommer behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar närmaste 
åren. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning 1 0 0 0 124
Summa rörelsekostnader -36 -26 -48 -32 -25
EBITDA -35 -26 -48 -32 99
     
Avskrivningar materiella tillg 0 0 0 0 0
Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 0
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0
EBIT -35 -26 -48 -32 99
     
Resultatandelar 0 0 0 0 0
Finansnetto 1 1 0 0 0
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0
Resultat före skatt -34 -26 -48 -32 99
     
Skatt 0 0 0 0 0
Net earnings -34 -26 -48 -32 99

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning 1 0 0 0 124
Sum rörelsekost. -36 -26 -48 -32 -25
Avskrivningar 0 0 0 0 0
EBIT -35 -26 -48 -32 99
Skatt på EBIT 0 0 0 0 0
NOPLAT -35 -26 -48 -32 99
Avskrivningar 0 0 0 0 0
Bruttokassaflöde -35 -26 -48 -32 99
Föränd. i rörelsekap 2 -3 1 -4 0
Investeringar 0 0 0 0 0
     
Fritt kassaflöde -33 -29 -47 -36 99

 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Soliditet 89% 92% 82% -1 414% 88%
Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% -107% 0%
Nettoskuld -59 -49 -23 13 -86
Sysselsatt kapital -5 -2 -3 1 1
Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Försäljningstillväxt 0% -99% 0% 0% 100%>
VPA-tillväxt (just) 2% -30% 73% -33% -411%

 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
ROE -48% -51% -143% 0% 0% 
ROCE -48% -50% -143% -309% 226% 
ROIC 1177% 526% 1986% 936% 12378% 
      
      
      

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA -1,68 -1,16 -2,01 -1,35 4,19 
VPA just -1,68 -1,16 -2,01 -1,35 4,19 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld -2,91 -2,25 -0,98 0,55 -3,64 
Antal aktier 20,20 21,94 23,62 23,62 23,62 

 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Enterprise Value 118,0 275,3 461,2 497,2 398,2
P/E -5,2 -12,7 -10,2 -15,2 4,9
P/S 252,5 81 159,5 121 062,8 121 062,8 3,9
EV/S 168,5 68 834,0 115 301,6 124 300,7 3,2
EV/EBITDA -3,3 -10,6 -9,7 -15,6 4,0
EV/EBIT -3,3 -10,6 -9,7 -15,6 4,0
P/BV 3,3 6,9 24,6 -40,0 5,6

 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Staffan Persson 25,3 % 25,3 % 
Peter Lindell 16,5 % 16,5 % 
Länsförsäkringar fondförvaltning 4,5 % 4,5 % 
Torsten Almén 4,0 % 4,0 % 
SHB fonder 3,9 % 3,9 % 
Jynge Innovation 2,9 % 2,9 % 
Carl Rosvall 2,9 % 2,9 % 
B&E Participation 2,5 % 2,5 % 
Andreas Bunge 2,5 % 2,5 % 
Peter Thelin 1,8 % 1,8 % 

 

Aktien   
Reuterskod  Pled.st 
Lista  First North 
Kurs, SEK  20,5 
Antal aktier, milj  23,6 
Börsvärde, MSEK  484,3 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Jacques Näsström 
CFO  Michaela Gertz 
   
Ordf  Håkan Åström 
   
Nästkommande rapportdatum   
   
   
   
   
   
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  
WACC 19,8 % NPV FCF (2013-2015) -7 
  NPV FCF (2016-2022) 252 
  NPV FCF (2023-) 510 
  Rörelsefrämmade tillgångar 49 
  Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 804 
   
  Motiverat värde per aktie, SEK 34,0 
  Börskurs, SEK 20,5 

 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  59 49 23 0 86 
Kundfordringar 1 0 0 0 12 
Lager 0 0 0 0 0 
Andra fordringar 1 1 1 1 1 
Summa omsättn. 60 51 24 1 99 
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. 0 0 0 0 0 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 
Summa anlägg. 0 0 0 0 0 
Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      
Summa tillgångar 61 51 24 1 99 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 7 4 4 0 12 
Kortfristiga skulder 0 0 0 13 0 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 
Summa kort. skuld 7 4 4 13 12 
Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 7 4 4 13 12 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Eget kapital 54 47 20 -12 87 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 54 47 20 -12 87 
      
Summa skulder och E. Kap. 60 51 24 1 99 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån 32,3 % Omsättning -92,4 % 
3 mån 35,8 % Rörelseresultat, just 16,31 % 
12 mån 64,0 % V/A, just 9,6 % 
Årets Början 38,5 % EK -39,6 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Klas Palin äger aktier i bolaget: Ja 
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. 

 Pledpharma är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel 
för behandling av svåra folksjukdomar. Företaget bygger sin 
produktutveckling runt patentskyddade PLED-derivat. Pledpharmas 
projekt utgår från en kliniskt väl etablerad produktklass varför 
utvecklingstider och risker kunnat reduceras. Pledpharma har för 
närvarande två projekt i klinisk fas II, ett för att minska allvarliga 
biverkningar från cellgifter vid behandling av tjocktarmscancer och ett 
för behandling vid akut hjärtinfarkt. Båda produkterna har möjlighet 
att tillgodose ett mycket stora medicinska behov och har därför en 
stor marknadspotential. 
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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 (2014-06-10) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 22 28 11 4 16 
3,5p - 7,0p 43 32 54 30 26 
0,0p - 3,0p 1 6 1 32 24 
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. 


