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Ett nytt och lönsamt liv 
• Karo Bio har idag en portfölj bestående av tre proj�

ekt; ERbeta MS, ERbeta cancer och RORgamma, 
vilka förväntas avancera till kliniska studier 2015.   

 
• Sedan två år tillbaka är målet att nå neutralt kassa�

flöde i verksamheten, något som vi anser är inom 
räckhåll i år. Det krävs dock ett nytt licensavtal för att 
uppnå målet. Framför allt är det bolagets projekt 
ERbeta MS som vi bedömer ligger bra till för ett 
avtal. Bolaget uppger att de för diskussioner med led�
ande aktörer inom området.  

 

• Vårt fundamentalt motiverade värde uppgår till 1,0 
kronor per aktie, vilket ökar till 1,3 kronor per aktie 
vid ett partneravtal kring ERbeta MS. Förstärkningen 
av styrelsen med Anders Lönner talar för ett ökat 
intresse från investerare och därmed förutsättningar 
för premievärdering jämfört med sektorkollegorna. 
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Fakta 
Aktiekurs (SEK) 1,0
Antal aktier (milj) 676,3
Börsvärde (MSEK) 683
Nettoskuld (MSEK) *95
Free float (%) 100 %
Dagl oms. (’000) 13.200

 
Analytiker: 
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 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 33 47 76 84 115
Tillväxt 0% 42% 63% 9% 38%

EBITDA *98 *21 6 4 27
EBITDA�marginal Neg Neg 8% 5% 23%

EBIT *100 *22 5 3 25
EBIT�marginal Neg Neg 6% 3% 22%

Resultat före skatt *98 *22 6 4 27
Nettoresultat *98 *22 6 4 27
Nettomarginal Neg Neg 8% 5% 23%

 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VPA *0,25 *0,04 0,01 0,01 0,04
P/E Neg Neg 115,01 181,33 25,40
EV/S 1,87 6,05 7,69 6,96 4,86
EV/EBITDA Neg Neg 98,14 139,56 20,94
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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 

Karo Bio noterades 1998, men grundades redan 1987, vilket gör Karo Bio 
till Stockholmsbörsens idag äldsta noterade bolag inom läkemedelsutveck�
ling. Fokus var redan från starten på att utveckla läkemedel baserade på 
kärnreceptorer och bolaget har under alla dessa år byggt upp ett erkänt 
specialistkunnande inom detta område.  

 

För investerare som varit med på resan har det varit allt annat än en fram�
gångssaga, kantad av nedlagda utvecklingsprojekt. Bakslaget för kolesterol�
sänkande läkemedlet eprotirome (fas III) i början av 2012 blev en vänd�
punkt för Karo Bio. Förtroendet för bolaget vid tidpunkten var kört i botten 
och en ny och långsiktigt trovärdig affärsstrategi behövdes. För att säker�
ställa sin överlevnad genomfördes kraftiga besparingar i verksamheten och 
en strategi som gick ut på att driva bolaget mot en kassaflödesneutral situa�
tion. Två år senare kan vi konstatera att målet om balans mellan intäkter 
och kostnader ännu inte uppnåtts, men att ledningen har goda förutsätt�
ningar för att lyckas nå detta. Det krävs dock att ytterligare partneravtal 
tecknas kring ett projekt och på denna punkt anser vi det finns goda 
förutsättningar för att det ska ske redan i år.  

 

Nuvarande vd Per Bengtsson tillträdde posten 2011 och ligger bakom den 
transformation av bolaget som genomförts, vilken innebär att det i dag är 
ett kommersiellt fokus som genomsyrar verksamheten. Det innebär exem�
pelvis att bolaget tidigt lägger mycket krut på att utvärdera risker och 
kommersiell potential i sin forskningsportfölj. Avtal för projekten ska ingås 
med läkemedelsbolag oftast i tidiga faser för att dela riskerna och få intäkter 
i form av kontantersättning och delmålbetalningar vid uppnådda 
utvecklingsmål.  

Tre projekt i klinik 2015 

Det är inte enbart kostnaderna som bolaget lyckats få ordning på de senaste 
åren. Bolaget har samtidigt även lyckats bygga en lovande projektportfölj 
med tre prioriterade projekt, se nedan.  

 

Karo Bios utvecklingsportfölj               

  Indikation   Preklinik Fas I Fas II Fas III Reg.  Marknad 

Projekt   Partner             

ERbeta Cancer Eget   
 2015 

       
                 

ERbeta  Multipel skleros Eget   
 2015 

       
                 

RORgamma Autoimmuna sjukdomar Pfizer   
 2015 

       
                  

Källa: Redeye Research               

Historiken är kantad av 
motgångar 

Ökat kommersiellt fokus i 
verksamheten senaste 
åren 
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Samtliga tre projekt är i preklinisk fas, men betydande framsteg senaste 
året innebär att avancemang till kliniska studier kan ske redan nästa år. För 
de målprotein bolagets projekt riktar sig mot finns ingen betungande hist�
orik med kliniska bakslag. För RORgamma och ERbeta cancer finns redan i 
dag viss klinisk validering av effekter, vilket får anses ta ned risken något. 
Generellt vill Karo Bio främst arbeta med kliniskt validerade målproteiner, 
för att reducera utvecklingsriskerna, vilket vi anser är en bra strategi. 

 

Bägge bolagets två egna projekt är inriktade mot östrogenreceptorn (ER). 
För ERbeta MS projektet pågår utvärdering av ett antal läkemedelskandi�
dater, vilket i sin helhet finansieras via medel från National MS Society. De 
prekliniska resultaten framstår hittills som mycket lovande och potentiellt 
revolutionerande, att stimmulering av ERbeta kan leda till återuppbyggnad 
av höljet kring nerverna. Ett läkemedel med dessa egenskaper skulle stoppa 
progressionen av sjukdomen och även reparera redan skadade nervskidor, 
vilket är egenskaper som ligger i toppen på önskelistan för neurologer enligt 
Datamonitor.  

 

Viktigaste medicinska behoven inom MS enligt neurologier i USA 

Källa: Datamonitor 

Det finns flera fördelar med att tidigt få med en partner till Erbeta MS�
projektet. Dels blir studierna relativt tidigt omfattande och kostsamma, dels 
är utveckling i kombination med redan befintligt läkemedel en intressant 
möjlighet. Bolaget uppger att de talar med de viktigaste aktörerna inom om�
rådet och det är sannolikt bolag som Biogen, Novartis och Teva. Vi förvänt�
ar oss att dessa samtal mot slutet av innevarande år ska leda till att ett nytt 
licensavtal tecknas. Biogen Idec är på väg att bli det dominerande bolaget 
inom området, vilket gör dem till en ideal partner i våra ögon. Det kan dock 
givetvis även finnas fördelar med att kroka arm med mindre spelare som 
kan vara mer beroende av projektet och därmed även bli mer dedikerade till 
att satsa på det.  

 

Studier visar att förekomst av ERbeta i vävnaden har en positiv effekt på 
prognosen för ett antal olika tumörformer som exempelvis mesoteliom, 
gallgångscancer, trippel�negativ bröstcancer, mantelcells�cancer och T�

Viss klinisk validering 
finns redan för 
RORgamma och Erbeta 
cancer 

Bättre läkemedel vid prog 
ressiv sjukdom toppar 
neurologers önskelista 
enligt Datamonitor 

Biogen Idec framstår som 
en ideal partner 
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cellslymfom. En läkemedelskandidat är identifierad, KB9520, vilken i pre�
kliniska studier har visat på förlängd överlevnad i djurmodeller för bland 
annat mesoteliom. Till skillnad mot ERbeta MS anser vi att den mest 
attraktiva vägen framåt för ERbeta cancer vore att på egen hand genomföra 
fas I�studie. Det finns betydande värden, anser vi, i att genomföra en fas I�
studie i patienter och på så sätt få en första indikation om substansens 
effekt. 

 

Bevis på att nuvarande ledning har affärsvana att få till bra licensavtal har 
vi fått genom avtalet med Pfizer kring RORgamma från slutet av 2011. 
RORgamma�projektet finansieras helt av Pfizer och ger Karo bio intäkter i 
form av forskningsstöd och milstolpsbetalningar vid uppnådda utvecklings�
mål. Därtill är Karo Bio berättigade till en royaltyersättning från framtida 
försäljning. Vi känner inte till inom vilka indikationer RORgamma�projek�
tet utvecklas inom, mer än att det handlar om autoimmuna sjukdomar. 
Projektet uppges ha hög prioritet hos läkemedelsbolaget, det går bra och 
marscherar snabbt framåt mot kliniska studier som förväntas inledas under 
2015. Pfizer är en bra partner inom området med tydliga ambitioner att 
verka inom flera av de största autoimmuna sjukdomarna som RORgamma�
blockerare kan adressera.   

 

För de två egna projekten, ERbeta multipel skleros (MS) och ERbeta cancer, 
finns godkända patent som stäcker sig till 2031 respektive 2029 på de större 
läkemedelsmarknaderna. Patent kring RORgamma ägs helt av Pfizer.   

Anders Lönner & rätt medicin för Karo Bio 

Inför bolagsstämman den 8 maj föreslås Medas tidigare vd Anders Lönner 
ta över ordförandeskapet efter Göran Wessman, som blir kvar i styrelsen. 
Efter framgångarna under Anders Lönners tid på Meda finns ett starkt 
förtroende i marknaden för hans affärsmannaskap som redan gett ett visst 
avtryck på aktiekursen bedömer vi. Anders Lönner var under en kortare 
period under 1997 vd för Karo Bio. Han hann dock lämna ett tydligt avtryck 
under denna korta tid, då två betydelsefulla partneravtal tecknades; ett med 
Bristol�Myers Squibb och ett med Merck (aktivt till 2012). Högst upp på 
agendan för Karo Bio är att få till nya avtal, varför Anders Lönners åter�
komst framstår vara idealisk.  

Värdering & Karo Bio 

Vår värdering av Karo Bio visar på ett fundamentalt värde på 1,0 krona per 
aktie eller 668 miljoner kronor. Nästan hälften av det motiverade värdet är 
kopplat till RORgamma�projektet, tack vare att det finns en stark partner 
på plats. De övriga två egna projekten står i nuläget för ungefär lika stora 
delar av den resterande hälften av vårt motiverade teknologivärde, se bild 
nästa sida.  

 

 

 

Vettigt genomföra en fas 
I studie på egen hand 
inom ERbeta cancer 

Patent för ERbeta finns 
inom MS till 2031 och 
inom cancer till 2029 

Motiverat värde uppgår 
till 1,0 krona per aktie 
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Fördelning av motiverat teknologi värde  

 

Källa: Redeye Research 

 

I vårt optimistiska Bull case&scenario räknar vi med 10 procentenheter 
högre sannolikhet för att projekten blir framgångsrika och dubbelt så hög 
försäljningspotential som i basscenariot. Därtill har vi inkluderat ett avtal 
för ERbeta MS. Vårt motiverade värde till 2,2 kronor per aktie.  

 

Det mer negativa scenariot, vårt Bear case&scenario, bygger vi på 
halverad sannolikhet för att projekten når marknaden och hälften så hög 
försäljningspotential som i huvudscenariot. Vårt motiverade värde hamnar 
här på 0,6 kronor per aktie, vilket presenteras i bilden nedan. 

 

Aktiekursscenario vid olika scenarier 

 

Källa: Redeye Research 

 

Risknivån är som alltid hög i bolag som utvecklar läkemedel och bakslag för 
de svenska läkemedelsutvecklande bolagen har varit ett återkommande 
tema. Trots en relativt högre värdering farmstår Karo Bio�aktien intressant 
som investering. Bolaget har fått en mycket bra förstärkning på ägarsidan 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Basscenario Bull case Bear case

Bull case scenario ger ett 
motiverat värde på 2,2 
kronor per aktie 
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och i styrelsen i Anders Lönner. Vi förväntar oss ett positivt nyhetsflöde 
med möjlighet till bra avtal för ERbeta MS mot slutet av året. Det finns 
dessutom bra odds för att bolagets projekt tar ett betydande värdesteg 
framåt under 2015 och att samtliga tre prioriterade projekt avancerar till 
kliniska studier. Faller alla dessa bitar på plats ser vi utrymme för en 
betydande värdestegring för aktien. 

   

I tabellen nedan redogör vi för Karo Bios styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot i en SWOT�analys. 

 

Källa: Redeye Research  

Räknar med betydande 
värdestegring för 
projekten nästa år 

SWOT;analys 

Styrkor  Svagheter 

• Unik och världsledande spetskompetens 
inom kärnreceptorer 

• Karo Bio har ett avtal med Pfizer som 
blivit förlängt 

• Ny strategi ger Karo Bio mer långsiktighet 
och stabil kapitalförsörjning 

• Bra affärsmannaskap 

 • Många år från löpande intäkter  

• Stort beroende av enskilt avtal med partner 

• Svag historik kantat av kliniska bakslag och 
avslutade samarbeten 

 

Möjligheter  Hot 

• Karo bio projekt adresserar potentiellt 
stora marknader 

• Kärnreceptorer kan ha potential inom 
många olika sjukdomsområden 

• Nya avtal för projekten ERbeta MS och 
ERbeta cancer 

• Nya bättre läkemedel utvecklas som minskar 
behovet av bolagets läkemedel  

• Efterfrågan av specialistkunskap inom kärn*
receptorer kan ifrågasättas 
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Finansiella prognoser 

Visionen för Karo Bio är att bli ett läkemedelsbolag med uthållig lönsamhet. 
Bolaget har dock en lång väg att vandra tills denna vision uppnåtts. I våra 
prognoser räknar vi med att löpande intäkter från produkter, i form av 
royalty, tidigast kan bli aktuella från 2020. Det finansiella målet att bli 
kassaflödespositivt är dock möjligt att nå betydligt snabbare än så, via kon�
tant� och milstolpsersättningar från befintliga och framtida partneravtal. I 
våra prognoser räknar vi med att målet uppnås redan i år. 

 

Under 2013 steg omsättningen med 42 procent till 47,0 miljoner kronor, 
vilket huvudsakligen var intäkter från bolagets avtal med Pfizer (läs mer sid 
31). Intäkterna utgjordes av 5 miljoner dollar i forskningsstöd (cirka 33 
miljoner kronor) och en milstolpsbetalning på 2 miljoner dollar (drygt 13 
miljoner kronor), vilket föll ut under det tredje kvartalet. I tabellen nedan 
visas kvartalsutfallet för verksamheten under 2012�13. 

 

Resultaträkning 2012         2013         
(MSEK) Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 2012 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 2013 

 
Nettoomsättning 8,3 8,2 8,1 8,6 33,2 8,1 8,1 21,2 9,7 47,0 
 
Admin *8,5 *7,4 *4,5 *4,7 *25,1 *5,3 *5,7 *4,3 *5,1 *20,4 
FoU *54,7 *23,9 *16,4 *12,9 *107,9 *13,6 *17,3 *9,8 *11,8 *52,5 
Övrigt 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 *0,5 3,9 3,7 
Rörelsekostnader *63,2 *31,3 *20,9 *17,6 *132,9 *18,8 *22,8 *14,7 *13,1 *69,3 
 
                      
 
Rörelseresultat ;54,9 ;23,1 ;12,8 ;9,0 ;99,7 ;10,7 ;14,7 6,5 ;3,4 ;22,3 
                      
Finansnetto 0,8 0,5 0,1 0,1 1,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 
Res e. fin poster *54,0 *22,6 *12,6 *9,0 *98,3 *10,7 *14,6 6,5 *3,3 *22,1 
                      
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
Resultat ;54,0 ;22,6 ;12,6 ;9,0 ;98,3 ;10,7 ;14,6 6,5 ;3,3 ;22,1 

 

 

Som synes ovan har de fasta kostnaderna gått ned väsentligt sedan inled�
ningen av 2012, vilket åstadkommits genom sänkning av forskningskost�
naderna, personalneddragningar och en allmän översyn av kostnader i 
verksamheten. Efter en intensiv jakt för att sänka rörelsekostnaderna, i 
spåren av eprotirome�bakslaget 2012, är det vår uppfattning att kostymen 
nu är så åtsittande att det inte finns mycket mer utrymme för några ytter�
ligare större besparingar i verksamheten. Neddragningarna innebär att 
rörelsekostnaderna hamnat på strax under 70 miljoner kronor på årsbasis. 

 

Resultatet förbättrades kraftigt under fjolåret och hamnade till och med på 
plus under det andra halvåret. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången 
av 2013 till 22,8 miljoner kronor. För att stärka den finansiella situation 

En första produkt som 
genererar löpande 
intäkter tidigast 2020  

Intäkter från Pfizer avtal 
är den dominerande 
intäktskällan 

Rörelsekostnaderna har i 
princip halverats under 
2013 
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genomförs en fullt garanterad nyemission där dels 77,7 miljoner kronor tas 
in i en företrädesemission och dels 7,0 miljoner kronor genom en riktad 
emission till Anders Lönner. Efter emissionskostnader ger fulltecknade 
emissioner ett kassatillskott på 76,8 miljoner kronor. Kapitaltillskottet 
bedömer vi ger finansiering för verksamheten i år och nästa, även om nya 
avtal eller milstolpsbetalningar från befintliga avtal helt skulle utebli.  

Finansiella prognoser 2014&2016 

I våra prognoser de närmast kommande åren räknar vi med att Karo Bio 
ska få ett antal ytterligare milstolpsbetalningar från Pfizer, en på 2 miljoner 
dollar i år och ytterligare en 2015 på 5 miljoner dollar. Vi har även inkl�
uderat forskningsstöd på 1,25 miljoner dollar per kvartal till och med sista 
december 2015, men inget ytterligare därefter. För bolagets projekt ERbeta 
inom MS räknar vi med att bolaget tecknar ett licensavtal i år. Vi inkluderar 
sannolikhetsjusterad intäkt på 28,8 miljoner kronor i år, 12,2 miljoner kr�
onor under 2015 och 25,7 miljoner kronor för 2016. Det handlar om kont�
antersättning och milstolpsbetalningar vid kliniska utvecklingsmål. I våra 
prognoser för ERbetaprojektet inom cancer har vi inkluderat en sannolik�
hetsjusterad kontantersättning på 41,7 miljoner kronor under 2016. 

 

Prognoser Karo Bio           

  2012 2013 2014P 2015P 2016P 

Omsättning 33,2 47,0 76,5 83,7 115,4 

Rörelsekostnader *131,2 *67,9 *70,5 *79,5 *88,6 

EBITDA *98,0 *20,8 6,0 4,2 26,8 

            

Avskrivningar *1,7 *1,4 *1,2 *1,4 *1,4 

EBIT *99,7 *22,3 4,8 2,8 25,4 

            

Finansnetto 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Rörelseresultat före skatt *67,1 *187,9 5,9 3,9 26,5 

            

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

Nettoresultat *67,1 *187,9 5,9 3,9 26,5 

 

På kostnadssidan förväntar oss en ökning under de kommande åren. Vi 
förväntar oss högre kostnader kring de egna programmen och speciellt för 
ERbeta inom cancer där vi tagit höjd för att bolaget på egen hand genomför 
en fas I�studie.  

 

 

 

 

  

Nyemission tillför bolaget 
76,8 miljoner kronor 

Nya partneravtal lyfter 
verksamheten till svarta 
siffror i år 

Kostnaderna förväntas 
vända uppåt igen när 
projekten rör sig mot 
kliniska studier 
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Värdering 

Likt många bioteknikbolag är en investering i Karo Bio förenad med 
betydande risker. För att fånga dessa risker, så 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 Karo Bio tillämpar vi alltså en sannolik�
hetsjusterad kassaflödesmodell, där varje enskilt projekt värderas var för 
sig. Vi inkluderar projekt i värderingen där vi anser det finns en tydlig plan 
och finansiering för att ta projektet framåt till ett partneravtal. 

 

Den huvudsakliga värdedrivaren i ett bioteknikbolag är dess forsknings� 
och utvecklingsportfölj. Vi har fastställt sannolikheten för ett marknads�
godkännande för varje enskilt projekt i Karo Bio utifrån kvalitén i den 
prekliniska och kliniska dokumentationen och den utvecklingsfas som 
projektet befinner sig i. Sannolikheten för respektive projekt framgår i 
tabellen ”Karo Bio – Kassaflödesvärdering” nedan. I tabellen återges även 
de marknadsantaganden som vår värdering bygger på samt en 
sammanställning av vår kassaflödesvärdering. 

 

Karo Bio ; kassaflödesvärdering           

Projekt   Indikation Lansering Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde 

      sannolikhet   (MUSD) år (MSEK)* 

RORgamma Autoimmun sjukdom 15% 10% 800 2021 281 

ERbeta MS MS (CNS) 8% 10% 1500 2022 169 

ERbeta Onkologi Onkologi 12% 15% 500 2020 172 

                

Motiverat teknologivärde (MSEK) 622 
Nettokassa inklusive emission (MSEK) 100 
Ackumulerade förväntade administrativa kostnader; värde (MSEK) *53 
Motiverat börsvärde (MSEK) 668 
  Antal aktier, full utspädning inklusive emission (milj.) 676,3 
Motiverad aktiekurs (SEK)         1,0 

* Nuvärdesberäkningen baseras på en SEK/USD*kurs på 6,5 och ett avkastningskrav på 17,4% 

Källa: Redeye Research 

 

I vårt huvudscenario, vilket återspeglas i tabellen ovan, så utgår vi ifrån att 
bolagets partner kommer finansiera den kliniska utvecklingen av projekten 
RORgamma och ERbeta MS. För ERbeta cancer bedömer vi det finns förut�
sättningar för att bygga betydande värden i projektet genom att på egen 
hand ta projektet framåt genom fas I. Vår värdering av Karo Bio visar på ett 
motiverat värde på 1,0 kronor per aktie eller 668 miljoner kronor.  

 

 

Värderingen utgår ifrån 
bolagets tre prioriterade 
projekt 

Vårt motiverade värde 
uppgår till 1,0 kronor per 
aktie 
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Projekten – Antaganden för värderingen 

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

 

Prognoser RORgamma 

Ledningen hos Karo Bio indikerar att RORgamma�projektet har hög prio�
ritet hos Pfizer och det bådar gott inför kommande kliniska studier som 
förväntas inledas under 2015. Våra antaganden om sannolikheten kring 
projektet utgår från generella värden, men som är något förhöjda. Det finns 
en partner på plats med utvecklingsmässiga och kommersiella muskler. Vi 
sannolikhetsjusterar framtida försäljningsintäkter utifrån en 15 procentig 
sannolikhet.  

 

Vi vet ännu väldigt lite om projektets inriktning, mer än att målproteiner är 
RORgamma och autoimmuna sjukdomar står i fokus. Det innebär en hög 
osäkerhet kring våra försäljningsestimat. I våra försäljningsprognoser antar 
vi att Pfizer driver projektet framåt inom minst två indikationer och vi 
bedömer att de mest troliga indikationerna är reumatoid artrit(RA) och 
psoriasis. Detta är två indikationer där Pfizer redan har produkter i mark�
naden och aktivitet med nya kliniska projekt. Det är även inom dessa indi�
kationer som vi ser klinisk aktivitet från liknande konkurrerande projekt. I 
avsaknad av någon som helst effektdata från djurstudier famlar vi i mörkret 
när vi sätter våra prognoser. Vi har därför valt att lägga prognoser baserade 
på antaganden om marknadsandelar inom respektive indikation och som vi 
anser utgår från försiktiga förväntningar och uppgå till 3 procent. Vi vill 
även poängtera att värdedrivande i ett kort� till medellångt perspektiv snar�
are är drivet av uppnådda utvecklingsmål än den slutgiltiga marknadspo�
tentialen.  

 

RA�marknaden är ett av de största indikationsområdena inom läkemedels�
industrin och den domineras idag av biologiska läkemedel som ges via inj�
ektion till patienten. Pfizer har nyligen lanserat ett första oralt läkemedel 
Xeljanz (tofacitinib) som visat effekt i nivå med ledande biologiska läke�
medel. Svagheten för Xeljanz är att det är godkänt med varningstext om att 
läkemedlet kan leda till allvarliga infektioner. Förväntningarna i marknad�
en är trots det höga och konsensus enligt Bloomberg pekar på toppförsälj�
ning på över 1,5 miljard dollar per år. Xeljanz är först i en rad av nya orala 
läkemedel som förväntas lanseras kommande år och dessa bedöms på sikt 
ta en betydande marknadsandel. Värdet på RA�marknaden för de sju stör�
sta läkemedelsmarknaderna uppgick under 2013 till 13,2 miljarder dollar 
enligt Datamonitor. Området förväntas uppvisa en bra tillväxa och öka till 
15,3 miljarder dollar 2021, då vi bedömer att en lansering av RORgamma 
kan bli möjlig. Vi beräknar att värdet för den globala RA�marknaden 2021 
uppgår till 19,1 miljarder dollar. Efter 2021 har vi gjort antagandet om att 
området därefter inte visar någon fortsatt tillväxt.  

 

Utifrån ovanstående beräknas försäljningspotentialen för RORgamma inom 
RA till 600 miljoner dollar. Värt att nämn är att TNF hämmare, som är god�

Kliniska studier förväntas 
inledas under nästa år 

Oklart vilken första 
indikation det blir 

Bästa gissning är att 
Pfizer inleder studier 
inom RA och psoriasis 

Prognosen utgår från 
försiktiga antaganden om 
marknadsandelar 

RA marknaden är 
attraktiv för nya och 
orala läkemedel   

RA marknaden närmar 
sig 20 miljarder dollar i 
värde mot slutet av 
decenniet 
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kända och ledande produkter inom exempelvis RA, sålde för över 30 milj�
arder dollar under fjolåret. Humira är en produkt inom denna grupp och 
som sålde för över 10 miljarder dollar under 2013.  

 

Psoriasismarknaden beräknas till 5,0 miljarder dollar för 2013 på de sju 
största marknaderna och förväntas växa till 5,4 miljarder dollar under 2022 
enligt Datamonitor. Värdet för den globala marknaden 2022 uppskattar vi 
till 7,0 miljarder dollar. Med antagande om 3 procents marknadsandel 
beräknas potentialen inom indikationen till 200 miljoner dollar. 

 

Prognoser milstolpsintäkter efter utvecklingsmål (MSEK) RORgamma 

 
  2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 
Partnerintäkter milestones (MSEK) 13,0 32,4 129,6 194,4 97,2 0,0 194,4 324,0 
Sannolikhet (%) 100% 80% 58% 25% 25% 25% 17% 15% 
Partnerintäkter (riskjusterat) 13,0 25,9 74,8 48,6 24,3 0,0 33,1 48,6 

Källa: Redeye Research 

 

Prognoser ERbeta & multipel skleros 

De prekliniska resultaten som hittills presenterats med ERbetasubstanser 
är mycket lovande och visar att substanserna kan bromsa sjukdomsutveck�
ling och återuppbygga skadade nervskidor. Detta är egenskaper som tydligt 
kompletterar dagens behandlingsalternativ inom MS. En viss osäkerhet 
kring predikterbarheten i djurmodellerna och att ännu ingen läkemedels�
kandidat valts är anledning till en något lägre sannolikhet på 8 procent än 
vad som gäller vid generella antaganden.  

 

Marknaden för MS�läkemedel är värd över 15 miljarder dollar och växer i 
snitt med över 7 procent årligen. Vi förväntar oss att en läkemedels�
substans kan nå marknaden 2022. Till dess förväntas marknadsområdet 
ökat till 17,2 miljarder dollar på de sju största marknaderna enligt Data�
monitor. Om Karo Bio kan visa att substansen i människa effektivt bygger 
upp myelinskidorna runt nerverna kan detta projekt bli mycket stort. För 
närvarande finns ingen marknadsförd substans eller framskridet projekt 
med den verkningsmekanismen som vi känner till. Vi uppskattar försälj�
ningspotentialen till 1,5 miljarder dollar. För att ge en känsla kring prog�
nosen har vi sammanställt en tabell för ett urval MS�läkemedel och dess 
försäljning under fjolåret. 

 

Läkemedel Bolag 
Försäljning 2013 
(MUSD) 

Avonex Biogen Idec 2,4 
Betaseron Bayer 1,0 
Copaxone Teva 3,4 
Rebif Merck Serono 2,0 
Tysabri Biogen Idec 1,6 
Gilenya Novartis 1,6 
Aubagio Sanofi 0,2 
Tecfidera Biogen Idec 0,9 

Källa: Datamonitor   

Vi räknar med ytterligare 
intäkter från Pfizer i år 

Avsaknad av läkemedels 
kandidat och partner 
anledning till en hög 
riskjustering för ERbeta MS 

Stor kommersiell 
potential för projektet 
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Värt att poängtera är att Aubagio och Tecfidera lanserades under fjolåret. 
Läkemedlen förväntas nå en försäljning på 1,0 respektive 5,7 miljarder 
dollar i toppförsäljning enligt konsensus i Bloomberg.  

 

Vi räknar med att Karo Bio tecknar ett avtal kring projektet i år. Det totala 
avtalsvärdet uppskattar vi till 300 miljoner dollar, vilket fördelas ut som 
kontantersättning, vid utvecklingsmål och vid uppnådda försäljningsmål. I 
tabellen nedan presenteras våra prognoser för kontantersättning och 
milstolpsbetalningar fram till förväntad lansering.  

 

Prognoser milstolpsintäkter efter utvecklingsmål (MSEK) ERbeta MS 

 
  2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2022P 
Partnerintäkter  64,8 32,4 128,7 64,2 193,1 0,0 0,0 327,8 388,8 
Sannolikhet (%) 50% 50% 31% 31% 13% 13% 13% 9% 8% 
Partnerintäkter (riskjusterat) 32,4 16,2 39,9 19,9 25,1 0,0 0,0 29,5 31,1 

Källa: Redeye Research 

 

Prognos ERbeta & cancer  

Bolagets andra egna projekt och är det vi i dagsläget vet mest om. En läke�
medelskandidat har identifierats. Det finns viss klinisk validering och de 
prekliniska resultaten ser lovande ut. Utifrån detta har vi satt sannolikheten 
till projektet når marknaden till 12 procent. 

 

Vi förväntar oss att bolaget inleder kliniska studier nästa år inom indika�
tionen mesoteliom, vilket även är den indikation som vi känner att vi har 
mest på fötterna. Substansen har dock, enligt presenterade studieresultat, 
god effekt på flera cancerformer, varför vi även inkluderat en andra 
indikation i vår prognos.  

 

Vår prognos för ERbeta cancer är en försäljningspotential på 500 miljoner 
dollar och att ett partneravtal tecknas efter genomförd fas I�studie. För att 
ge en referens sålde Alimta som är enda godkända läkemedlet inom meso�
teliom för 2,4 miljarder dollar under fjolåret. Huvuddelen av intäkterna 
kommer dock från indikationen icke�småcellig lungcancer, vilket Alimta 
även är godkänd inom. 

 

Prognoser milstolpsintäkter efter utvecklingsmål (MSEK) ERbeta cancer 

 
  2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 
Partnerintäkter  0,0 0,0 129,6 64,8 197,9 65,8 189,3 324,2 
Sannolikhet (%) 50% 50% 50% 50% 19% 19% 14% 12% 
Partnerintäkter (riskjusterat) 0,0 0,0 64,8 32,4 37,6 12,5 26,5 38,9 

Källa: Redeye Research 

 

Vi räknar med att Karo Bio tecknar ett avtal för ERbeta cancer 2016, efter 
att fas I�studie är genomförd. Avtalsmässigt har vi har inkluderat ett totalt 

Partneravtal kan ge 
intäkter i år 

ERbeta cancer förväntas 
utvecklas inom 
mesoteliom 

Partneravtal först 2016  



Karo Bio 

 

Bolaganalys 
15 

avtalsvärde på 300 miljoner dollar, där hälften baseras på utvecklings� och 
regulatoriska mål och andra hälften är kopplat till försäljningsmål. 

Scenarioanalys 

Osäkerheten i våra prognoser är hög, då det ännu saknas klinisk data för 
något utav projekten. Nedan presenteras två scenarier; ett Bull case och ett 
Bear case och hur de påverkar vår värdering av bolaget. 

 

Nuläge: Vårt basscenario med utgångspunkt från dagens meriter 1,0 
kronor per aktie. 

 

Bull case: Sannolikheten för att projekten blir framgångsrika ligger 10 
procentenheter högre än vid basscenariot. Dessutom räknar vi med att 
försäljningspotentialen är dubbelt så hög samt att Karo Bio fått till ett avtal 
för ERbeta MS. Vårt motiverade värde hamnar på 2,2 kronor per aktie. 

  

Bear case: Risker och potential är betydligt lägre än vi räknat med. 
Försäljningspotentialen och sannolikheten är i detta scenario halverad. 
Motiverade värdet uppgår till 0,6 kronor per aktie. 

 

Aktiekursscenario vid olika scenarier 

 

Källa: Redeye Research 
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Känslighetsanalys per projekt i kronor per aktie 

Nedan följer en sammanställning av hur värdet per aktie påverkas vid 
förändring av sannolikhet för lansering eller toppförsäljning jämfört med 
vårt huvudscenario. 

 

RORgamma 
        Sannolikhet för lansering 

;10% ;5% 
Bas;

scenario +5% +10% 
1600 0,26 0,40 0,54 0,68 0,82 
1200 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 

Peak sales 800 0,22 0,32 0,42 0,51 0,61 
400 0,20 0,28 0,36 0,44 0,52 

Källa: Redeye Research 

 

 

ERbeta MS 
        Sannolikhet för lansering 

;10% ;5% 
Bas;

scenario +5% +10% 
2500 0,12 0,21 0,30 0,39 0,48 
2000 0,12 0,20 0,28 0,36 0,44 

Peak sales 1500 0,11 0,18 0,25 0,32 0,39 
1000 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 

  500 0,09 0,15 0,20 0,25 0,30 

Källa: Redeye Research 

 

 

ERbeta cancer 
        Sannolikhet för lansering 

;10% ;5% 
Bas;

scenario +5% +10% 
1000 0,17 0,26 0,35 0,43 0,52 

750 0,16 0,23 0,30 0,37 0,44 
Peak sales 500 0,14 0,20 0,25 0,31 0,37 

300 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 

Källa: Redeye Research 

 

 

Värderingsrabatt & bolag inom läkemedelsutveckling 

Senaste året har bolag aktiva inom läkemedelsutveckling och försäljning 
utvecklats genomgående starkt relativt marknaden i sin helhet. Riskvilja 
bland investerare har utvecklats i en positiv riktning. Merparten av de 
svenska bolagen är dock flera år från att bli lönsamma från löpande intäkter 
från egna produkter. För att säkerställa sin överlevnad förbi viktiga kritiska 
milstolpar i verksamheten har ett antal bolag under början av 2014 valt att 
utnyttja det stärkta investerarsentimentet för att ta in pengar, däribland 
Karo Bio. Det har satt en viss press på sektorn och värderingsrabatten har 
ökat något.  

 

RORgamma är främsta 
värdedrivaren i nuläget 

Många nyemissioner har 
pressat tillbaka sektorn 



Karo Bio 

 

Bolaganalys 
17 

Av nedanstående bolag i bilden har fem av sex bolag pågående, förestående 
eller nyligen avslutat en nyemission. Enda bolaget som så här långt inte valt 
att ta in pengar är Active Biotech. Den höga värderingsrabatten för Active 
Biotech har istället att göra med det regulatoriska bakslaget för laquinimod 
(MS) i början av året som fått investerare att lämna aktie trots bolaget har 
ytterligare ett projekt i fas III.  

 

 Fundamental värderingsrabatt bolag inom läkemedelsutveckling 

 Källa: Redeye Research 

 

Karo Bio är det bolag i vår uppsättning som handlas med den lägsta värd�
eringsrabatten i nuläget. En trolig förklaring till detta anser vi finns i besk�
edet att Anders Lönner ska inta en aktivägarroll i bolaget och även rollen 
som styrelseordförande. Det finns många investerare som tjänat stora 
pengar under hans ledarskap i Meda och det finns sannolikt förhoppningar 
om att kunna göra en lika bra resa i Karo Bio. Det är troligt att Karo Bio kan 
fortsätta att handlas till en premie mot sina sektorkollegor baserat på detta 
anser vi. 

Värdering jämförbara bolag & läkemedelsutveckling 

Utöver analys av sektorvärdernigen har vi gjort en relativvärdering av Karo 
Bio jämfört med andra relevanta jämförbara bolag i Sverige som är aktiva 
inom läkemedelsutveckling, vilka presenteras i tabellen på nästa sida.  
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Relativvärdering bolag inom läkemedelsutveckling       

(mSEK) Börs;
värde 

Netto;
kassa 

Teknologi;
värde 

Antal 
projekt 

Antal 
partners 

Utvecklings;
status 

              

Bioinvent 321 122 199 3 5 Fas II 

Diamyd Medical* 75 56 19 1 0 Fas II 

Hansa Medical 359 35 324 2 1 Fas II 

Immune Pharmaceuticals 387 *27 414 2 0 Fas II 

Immunicum 317 20 297 1 0 Fas II 

Karo Bio 683 100 583 3 1 Preklin 

Kancera 267 12 255 1 0 Preklin 

Oasmia 1728 *63 1791 2 1 Fas III 

Neurovive 750 111 639 2 0 Fas III 

Pledpharma 322 49 273 2 0 Fas II 

Wnt Research (SE) 194 7 187 1 0 Fas I 

              

Källa: Redeye Research, * per sista feb 2014         

 

Även vid denna analys framstår värderingen av Karo Bio högre relativt 
jämförbara bolag i sektorn som exempelvis Bioinvent. Jämförs dock 
förväntningarna på Karo Bio med Kancera som även är ett bolag med 
enbart prekliniska projekt framstår dock inte värderingen så hög. Värt att 
poängtera att merparten av bolagen ovan saknar ett partneravtal med något 
större läkemedelsbolag likt det Karo Bio har med Pfizer, vilket givetvis ska 
premieras.  

  

Karo Bio ett av få bolag 
med partneravtal i hamn 
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På väg mot strategiskt mål 

Karo Bio är Stockholmsbörsens äldsta läkemedelsutvecklingsbolag grundat 
1987 och börsnoterat 1998. Verksamheten är förlagd till Karolinska Instit�
utets lokaler i utanför Stockholm. Redan från start var det fokus på att ut�
veckla läkemedel baserade på kärnreceptorer, vilket under årens lopp tagit 
bolaget till ett erkänt specialistkunnande inom området. Flera av dagens 
kända kärnreceptorer har även upptäckts av Karo Bios forskare. Beklagligt 
nog, utifrån ett ägarperspektiv, har bolaget varit dåliga på att förvalta detta 
kunnande till kommersiella framgångar. Från aktiemarknadens perspektiv 
är bolaget mer känt för de många kliniska bakslagen och återkommande 
nyemissioner som behövts för att finansiera verksamheten.  

 

Nuvarande vd Per Bengtsson tillträdde posten 2011 och i samband med 
detta skedde även förändringar i styrelsen. Strategiskt innebar detta ett för�
stärkt kommersiellt fokus i verksamhetens alla delar. Det stora bakslaget 
för eprotirome i fas III, i början av 2012, satte saker och ting på sin spets 
och tvingade Karo Bio till en hastig bantningskur av organisationen för att 
säkerställa ett fortsatt liv. Detta innebar även sjösättning av nuvarande 
strategi. Affärsmodellen bygger idag på att Karo Bio, oftast i tidiga faser, 
sluter avtal med större läkemedelföretag, vilka sedan tar hand om den 
betydligt dyrare kliniska vidareutvecklingen av substanserna. Detta för att 
tidigare få intäkter i verksamheten och dela risken med en partner. Det är 
dock på sin plats att poängtera att Karo Bio inte är beroende av att partners 
tar över projekten tidigt. I organisationen finns det kompetens för att ta 
projekt hela vägen till marknaden. Bolaget agerar inte likt många andra 
svenska bolag med en liten virtuell organisation. 

 

Karo Bio har i dag knappt 40 anställda och kostnader för att driva basverk�
samheten är nedbantat till att ligga på strax under 70 miljoner kronor. 
Nuvarande ledning ledd av Per Bengtsson får vi säga hittills gjort ett bra 
jobb och det inger förtroende. De låg exempelvis bakom avtalet med Pfizer 
som tecknades 2011 och har på kort tid lyckats effektivisera i organisation�
en. Målet om att nå balans mellan intäkter och kostnader i verksamheten 
har dock ännu inte uppnåtts. Dit bolaget tagit sig under de senaste två åren 
skapar förutsättningar för att nå detta kanske redan i år. Det krävs dock att 
ytterligare partneravtal tecknas.  

En ny strategi för en varaktig plattform 

Den bärande tanken i den nya strategin är, som vi skrev ovan, att uppnå 
neutrala kassflöden i verksamheten för att erhålla en ”going concern” för 
bolaget. Genom att utlicensiera i tidigare fas, kan risken sänkas och 
finansiering säkras.  

 

 

 

Stockholmsbörsens äldsta 
läkemedelsutvecklings 
bolag 

Ökat kommersiellt fokus i 
verksamheten med vd Per 
Bengtsson 

Rörelsekostnaderna nere 
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Följande tre delar i strategin skall ge ett bolag som överlever på lång sikt:  

 

• Öka tillgången till lovande projekt som kan ge nya avtal 

• Aktiv utvärdering av risk och kommersiell potential före 
projektbeslut 

• Säkra finansiering långsiktigt via partners 

• Driva verksamheten kostnadseffektivt 

 

På den sista punkten är bolaget mer eller mindre i mål och framöver gäller 
framför allt att fortsätta ha god kostnadskontroll. 

 

För att säkerställa tillförsel av projekt behöver Karo Bio bygga en korg av 
utvärderingsprojekt. Utifrån denna kan bolaget sedan välja ut de mest 
kommersiellt intressanta projekten att gå vidare med. För att lyckas bygga 
ett framgångsrikt bolag långsiktigt är riskhanteringen i projekten central 
och det gäller att kontinuerligt utvärdera de satsningar som görs.  

 

Följande är delar i strategin för att öka tillgången av utvecklingsbara 
projekt: 

• Bolaget ska söka samarbeten med akademiska institutioner, 
utvecklingsbolag och läkemedelsbolag i tidig utvecklingsfas  

• Det ska finnas en öppenhet för att ta in externa projekt och att 
fånga projektidéer externt som ett komplement till de egna  

• Mekanismen i ligand�receptor�interaktionen skall också ha en 
tydlig koppling till sjukdomen, en klinisk validering 

 

För att lyckas med målet om positiva kassaflöden krävs att bolaget har flera 
avtal med partners som genererar intäkter genom exempelvis forsknings�
stöd och milstolpsbetalningar. Även andra intäktskällor kan vara åtkomliga 
för Karo Bio, så som finansiella bidrag från icke vinstdrivande organisa�
tioner. Det kan handla om rena bidrag ifrån stiftelser, pengar ifrån eldsjälar 
som inte har avkastningskrav eller icke villkorade lån som betalas tillbaka 
om projektet leder till intäkter. Exempel på detta var fjolårets finansiering 
från National MS Society för bolagets ERbeta�projekt inom området. Detta 
finansierar tiden fram till en läkemedelskandidat identifierats, vilket är en 
betydelsefull och värdeskapande milstolpe.  

Avtal med läkemedelsföretag i tidig fas 

Snabbaste vägen framåt till positivt kassaflöde är nya tidiga licensavtal med 
läkemedelsbolag. Nedsidan med att teckna avtal i en tidig fas är givetvis att 
ersättningarna blir lägre än när mer risk i projektet skalats bort i den 
kliniska utvecklingen. En annan baksida med tidiga avtal till projekten är 
att bolaget tappar kontrollen över utvecklingen. Den främsta fördelen med 
tidiga avtal är att större läkemedelsbolag, har större kunnande om vad som 
krävs för att lyckas i projekt och muskler att driva flera 
läkemedelskandidater parallellt.  

Bolaget har en aktiv 
utvärderingsprocess före 
projektbeslut 

 

Forskningsstöd och 
bidrag är något som 
bolaget aktivt söker efter 
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För att ge lite känsla för avtalsvärden har vi i tabellen nedan ställt upp de 
genomsnittliga avtalsvärden och kontantersättningar i miljoner dollar vid 
licensavtal 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 
 

Cancer och neurologi är de områden som gett högst avtalsvärden. Cancer är 
även det område där flest licensavtal tecknas och det är även det område 
där den i särklass högsta kliniska aktiviteten finns. 

  

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  

 

Ovanstående tabeller visar värden för kliniska projekt och det är troligt att 
Karo Bio snarare kommer ha en tyngdpunkt mot avtal redan i den 
prekliniska fasen. Prekliniska avtal innebär givetvis en högre risk för 
licenstagaren och därmed hamnar avtalsvilloren vanligen lägre än för 
kliniska projekt. 

  

Toppår för avtalsvärden 
2008 och 2009. Karo Bios 
RORgamma ett bra avtal.  
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Projektportfölj 

Trots Karo Bios nästan 30�åriga historik som läkemedelsutvecklingsbolag 
består bolagets projektportfölj i dagsläget enbart av tre prekliniska projekt. 
Positivt är att dock att bolaget lyckats få till ett bra avtal med Pfizer kring ett 
av dessa, RORgamma. Trots projektet licensierats till Pfizer sker fortsatt 
mycket prekliniskt arbete hos Karo Bio, som finansieras via forskningsstöd. 
Detta ger bolaget en bra insikt kring hur projektet utvecklas och en möjlig�
het att finansiera ett antal forskningstjänster. Samarbete med Pfizer är 
inriktat på kärnreceptorn RORgamma. 

 

De två övriga projekten driver Karo Bio på egen hand och bägge med inrikt�
ning på östrogenreceptorn (ER), där det ena projektet utvecklas inom 
cancer och det andra utvecklas inom multipel skleros.  

 

Gemensamt för bolagets samtliga prioriterade projekt är att de är riktade 
mot receptorer där det inte finns en betungande historik med kliniska 
bakslag. För RORgamma och ERbeta cancer finns redan i dag viss klinisk 
validering av effekter, vilket får anses ta ned risken något.   

 

Karo Bios utvecklingsportfölj               

  Indikation   Preklinik Fas I Fas II Fas III Reg.  Marknad 

Projekt   Partner             

ERbeta Cancer Eget            
                 

ERbeta  Multipel skleros Eget            
                 

RORgamma Autoimmuna sjukdomar Pfizer            
                  

Källa: Redeye Research               

 

Samtliga projekt har tagit betydande steg framåt under det senaste året och 
bolaget räknar med att kliniska studier kan inledas senast under 2015.  

  

Utöver ovanstående tre prioriterade projekt arbetar Karo Bio med en korg 
av projektidéer inom nukleära receptorer, vilka kortfattat finns beskrivna i 
appendix.   

 

Patentmässigt har Karo Bio ett antal beviljade patent och ansökningar som 
är under behandling. Bolaget har rättigheter till 18 olika patentfamiljer, 
varav 10 avser nya kemiska substanser. För projekten ERbeta inom 
multipel skleros har Karo Bio godkända patent som sträcker sig till 2031 på 
de större marknaderna. Liknande för ERbeta inom cancer sträcker sig till 
och med 2029. Patent för RORgamma�projektet ägs helt av partner Pfizer. 
  

Bolaget driver två projekt 
på egen hand 

Målproteinen som 
projekten är riktade mot 
har ingen historik av 
bakslag 

Patent för de egna 
projekten sträcker sig till 
2031 respektive 2029 
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ERbeta&plattformen 

Karo Bio har en lång historik att arbeta med kärnreceptor ERbeta. Tidigare 
var endast östrogenreceptor (ER) alfa känd, en receptor som kan mediera 
allvarliga biverkningar som ökad risk för cancer och trombos. 1996 upp�
täckte Jan�Åke Gustavssons forskargrupp i samarbete med Karo Bio en 
andra receptor, ERbeta. Den traditionella ERalfa och den upptäckta ERbeta 
är vitt spridd på olika vävnader i kroppen, men de uppvisas på olika cell�
typer och vävnader. Det är därför möjligt att uppnå positiva effekterna av 
östrogen, utan de vanligen förknippade biverkningarna, genom att selektivt 
binda till ERbeta�receptorn. 

 

Ett tidigt samarbete inom området var med Merck, vilket inleddes redan 
1997. Merck inriktade utvecklingen på läkemedel mot kvinnosjukdomar och 
har under årenslopp haft åtminstone tre olika läkemedelskandidater i kli�
nik. Den senaste substansen av dessa var MK�6913, där Merck genomförde 
en fas II�studie inom indikationen värmevallningar. Då substansen inte 
visade tillräcklig effekt avbröt Merck utvecklingen under 2010. Merck 
meddelade därefter under 2012 att de inte skulle fortsätta med ERbeta�
projektet. Karo Bio har sedan en tid tillbaka undersökt möjligheten att ta 
över projektet för att i så fall gå vidare inom andra indikationer. Detta är 
givetvis en intressant möjlighet för att kunna snabba upp den kliniska 
utvecklingen och genom att få tillgång till en fas II�substans. Tillsvidare 
väljer vi dock att inte gå djupare in på projektet och inte heller inkludera det 
i vår värdering av bolaget tills vi får mer på fötterna kring en eventuell 
framtid.  

 

Även om utvecklingen för Merck inte ledde till kliniska framgångar fyller 
det en betydelsefull funktion för den fortsatta utvecklingen av ERbeta�
agonister. Substansen har prövats i 50�100 individer och resultaten från 
dessa studier tyder på att det inte uppstår några oönskade biverkningar när 
ERbeta stimmuleras. Att Merck genomfört studier med MK�6913 i patienter 
med värmevallningar tyder även på en bra säkerhetsprofil.  

ERbeta & Multipel skleros 

Sedan 2011 har Karo Bio inriktat sig på att identifiera läkemedelssubstanser 
som är effektiva mot den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS). 
Karo Bio arbetar inom området med att utveckla läkemedel mot framför allt 
den progressiva formen av MS, vilket utgör mellan 30�50 procent av MS�
patienterna. När sjukdomen övergår i en progressiv fas minskar det inflam�
matoriska inslaget i sjukdomen och antalet skov går ned. Symtomen blir då 
av en mer smygande karaktär och som leder till en successiv funktionsned�
sättning.  

 

Den autoimmuna sjukdomen förstör nervskidorna runt nerverna i centrala 
nervsystemet (CNS), vilket utgör en viktig faktor under den progressiva 
fasen av sjukdomen. Dagens etablerade och godkända MS�läkemedel är 

Karo Bio bakom upptäck 
ten av ERbeta   1996 

Merck samarbete kring 
ERbeta har tidigare varit 
i klinik 

Överraskande biverk 
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MK 6913  

Vid MS förstörs nervskid 
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framför allt inriktade på att dämpa inflammationen. De är dock inte så 
effektiva i den progressiva fasen av sjukdomen.  

 

Karo Bio har med ERbeta agonister i prekliniska studier visat sig kunna 
bromsa sjukdomsutvecklingen vid multipel skleros. Därtill och potentiellt 
revolutionerande är att dessa ERbeta agoniseter även visats leda till åter�
uppbyggnad av höljet kring nerverna. Ett läkemedel med dessa egenskaper 
skulle stoppa progressionen av sjukdomen och även reparera redan skadade 
nervskidor. Nedan presenteras resultat från en enkätundersökning genom�
förd av Datamonitor under 2011, där femtio neurologer i USA fick svara på 
frågan om vad de anser är det mest önskade egenskaper hos nya MS�
läkemedel. 

 

Viktigaste medicinska behoven inom MS enligt neurologier i USA 

Källa: Datamonitor 

Svaren från neurologerna pekar tydligt på behovet av nya läkemedel med de 
egenskaper som Karo Bios substanser uppvisat i djurmodeller. Även om det 
har lanserats nya effektivare MS�läkemedel sedan enkäten genomfördes, 
bedömer vi att behovsbilden inte förändrats nämnvärt. Det är fortsatt stora 
behov av bättre läkemedel vid progressiv MS och läkemedel som kan rev�
ersera sjukdomen. 

Lovande prekliniska resultat 

På den betydelsefulla MS�konferensen ECTRIMS (European Committee for 
Treatment and Research in Multiple Sclerosis) i oktober i fjol presenterade 
Karo Bio lovande prekliniska resultat med substansen KB3944, från en 
cuprizone demyeleringsmusmodell. Delar av resultaten presenteras i bilden 
på nästa sida. 
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Prekliniska resultat musmodell med KB3944, ECTRIMS 2013 

 

Källa: Karo Bio 

 

I cuprizone�modellen ges möss dricksvatten som innehåller koppar, vilket 
leder till att försöksdjuren slutar producera myelin. Detta i sin tur ger upp�
hov till skador i myelinskidorna. De möss som dock fick KB3944 uppvisade 
en tydligt bättre ledningsförmåga vid olika strömstyrkor än de obehand�
lade, se bild ovan. I den högra bilden visas ledningsförmåga vid olika ström�
styrkor efter att kopparvattnet tagits bort i dieten. Försöksdjuren som be�
handlades med KB3944 uppvisade då på en förbättring och resultat som 
nästan var i nivå med de djur som enbart fick normalt dricksvatten, 
kontrollgruppen. 

 

Studieresultaten indikerar att KB3944 har förmågan att läka och bygga upp 
det som förstörts i sjukdomsprocessen vid MS. Detta bör vara högintressant 
för läkemedelsindustrin och en bra grund för Karo Bio att få till ett avtal.  

Utmaningar & remyelering  

Med tanke på de mycket positiva effektdata vi sett i djurförsök med Karo 
Bios MS�substans, är vi optimistiska kring dess potential. Vi är dock med�
vetna om de utmaningar som väntar när ett sådant preparat ska tas igenom 
alla utvecklingssteg och framför allt de kliniska.  

  

Ett problem är osäkerhet kring djurmodellernas kvalitet. Dessa ska rep�
resentera hur vävnaden i människan fungerar. Vi vet dock inte om upp�
byggande av myelin i människa är lika effektivt som i mus eller råtta. 
Remyelineringen mäts genom att räkna antalet axoner i myelinskidan och 
genom att med elektronmikroskop mäta tjockleken på myelinet, vilket är en 
tidsödande process. Det finns i dagsläget inga biomarkörer för att följa 
uppbyggnaden av myelinet hos människa, vilket förvårar processen att 
mäta förändringar i myelinskidan in vivo (levande celler och vävnader).  

 

Ett läkemedel måste hjälpa till med att få myelinbyggande celler (oligoden�
drocyte precursor cells, OPC) till den skadade nerven (migration) och få 
dem att bli mogna celler (differentiering) och utöva sin verkan där. Nuv�
arande MS�läkemedel fungerar genom att modifiera immunsystemet. De 
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behöver därför oftast inte gå in i CNS. Ett läkemedel som skall bygga upp 
myelinskidan måste dock verka på plats och behöver därför kunna passera 
blod�hjärnbarriären. En möjlighet är att administrera läkemedlet direkt i 
cerebrospinalvätskan. Det bästa vore ett oralt läkemedel som är selektiv för 
remyelinering i CNS och som utövar sin verkan under lång tid.  

 

Det mest etablerade primära effektmåttet som används vid MS�studier är 
minskning i antal skov per år. Vi bedömer att det krävs andra effektmått för 
att på ett bra sätt kunna studera läkemedel som återbygger myelin i kliniska 
studier. Ett effektmått som kan vara relevant är Expanded Disability Status 
Scale (EDSS), som är en skala där funktionsnedsättning bedöms och betyg�
sätts av läkaren. Ett annat osäkerhetsmoment är längden på en studie. Det 
är svårt att veta hur lång en studie bör vara, då vi inte känner till hur snabbt 
remyelineringen går. Troligen krävs det i varje fall månader och därför 
riskerar de kliniska studierna bli långa.  

Konkurrenter finns på banan 

Det är positivt för Karo Bio att det ännu inte existerar några läkemedel som 
kan stoppa neurodegenerering eller återuppbyggnad av myelin. Det finns 
dock ett antal aktiva projekt som likt Karo Bios substanser är inriktade på 
remyelering. Ett sådant intressant kliniskt projekt finns i Biogen Idec:s 
omfattande MS�portfölj, BIIB033, och är inriktat på att slå ut LINGO�1�
genen. I prekliniska studier med antikroppar har Biogen lyckades få till en 
viss ökad remyelinisering av nervskidan. Projektet uppfattar vi har fått hög 
prioritet hos Biogen och projektet är i fas II. De pågående studierna inledd�
es under fjolåret där BIIB033 ges i kombination med Avonex (Biogen Idec).  

 

Den organisation som medfinansierar Karo Bio’s utveckling av MS�proj�
ektet, National MS Society, har ett starkt fokus på att ge bidrag till projekt 
inriktade på att återuppbygga myelin. I samband med att Karo Bio fick sin 
finansiering för att identifiera en lovande läkemedelskandidat, gavs även 
bidrag till tre andra bolag med liknande projekt; CuroNZ, ENDECE Neural 
och Karyopharm Therapeutics Inc. Av dessa arbetar ENDECE Neural och 
Karo bio specifikt med ERbeta�receptorn. 

ERbeta – Onkologi 

Det har visat sig att ERbeta har en tumörhämmande effekt, vilket gör det 
intressant att utveckla selektiva läkemedel mot målproteinet. Det finns flera 
studier som visar att förekomst av ERbeta i vävnaden har en positiv effekt 
på prognosen för olika tumörformer. Exempel på sådana tumörformer är 
mesoteliom, gallgångscancer, trippel�negativ bröstcancer, mantelcells�
cancer och T�cellslymfom, alla tumörformer uttrycker ERbeta i stor mängd. 
Detta öppnar möjligheter för att med en beta�selektiv östrogenagonist 
hämma tumörens tillväxt och öka överlevnaden hos patienten.  

 

Karo Bio har utvecklat en sådan ERbeta agonist, KB 9520 och prövat denna 
på måltumören mesoteliom (lungsäckstumör) där resultaten visar en 

Nya effektmått i framtida 
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påtagligt förlängd överlevnad. Detta har inte uppnåtts i de fall tumören inte 
uttryckt ERbeta eller då tumören bara uttryckt ERalfa. I grafen nedan ses 
resultat från studie där uttrycket av ERbeta studerades som prognostisk 
faktor studerats på mesoteliomceller.  

 

ERbeta påverkar överlevnadsprognosen för patienter med 
mesoteliom 

 

Källa: Pinton, G et al, Cancer research, 2009 

 

Den första bilden är en ren indelning mellan män och kvinnor med 
mesoteliom, där det tydligt visas att kvinnor har en längre överlevnad än 
män. I mittenbilden har materialet delats mellan höga och låga nivåer av 
ERbeta, vilka visar att tumörer med ett högre uttryck av ERbeta har längre 
överlevnad. I den sista bilden görs samma indelning, men denna gång är 
det för patienter med en mindre aggressiv tumörform. Resultaten visar 
dock att vid lågt ERbeta uttryck är överlevnadsprognosen liknande för de 
med lågt uttryck av ERbeta med den mer aggressiva tumörformen. Slut�
satsen som kan dras från detta är att uttryck av ERbeta tycks ha en stor 
betydelse och att receptorn verkar kontrollera tumörcellerna. Studien 
baseras på human vävnad, vilket förstärker den kliniska relevansen.  

Särläkemedelsindikationer bra att börja med 

Karo Bio har identifierat en ERbeta�selektiv läkemedelskandidat, KB9520. 
Substansen har i prekliniska studier visat lovande resultat för ett antal olika 
tumörtyper. I dessa djurmodeller där mänsklig vävnad använts har behand�
lingen uppvisats en signifikant minsking av tumörstorlek genom att stim�
ulera apoptos och hämma celltillväxt. Initialt har Karo Bio inriktat sig på 
sällsynta cancerformer där exempelvis särläkemedelsstatus kan vara en 
möjlighet att tilldelas, vilket kan påskynda den kliniska utveckling och hålla 
nere kostnaderna för kliniska studier. För denna typ av cancer är det även 
ofta enklare att få tillgång till forsknings� och utvecklingsstöd från olika 
organisationer, vilket ytterligare kan begränsa de kapital bolaget behöver 
stoppa in. Sammantaget skulle det kunna göra det möjligt för Karo Bio att 
driva projektet genom de första kliniska studierna till låga kostnader, men 
samtidigt bygga betydande värden. I förlängningen finns även potential att 
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bredda användningen för KB9520 mot andra och större cancerformer, som 
kommer att vara av intresse för en potentiell partner. 

 

Utöver resultaten på sidan före har prekliniska studier i en xenograft�
modell (inympade i möss) visat på tydliga resultat med KB9520. Substan�
sen hämmar tumörtillväxt i mesoteliomtumörer och minskar tumör�
volymen mer effektivt än standardbehandling (cisplatin/pemetrexed). I 
bilden nedan visas dels rent visuellt hur tumörmassan minskar i behand�
lade möss och dels grafiskt att möss som behandlats med KB9520 jämfört 
med standardbehandling uppvisar en signifikant lägre tumörtillväxt efter 
tjugo dagar.  

  

Resultat från preklinisk studie med KB9520  

 

Källa: Manente, AG, Oncogenesis, 2013 

 

Mestoteliom kan mycket väl vara en bra första indikation för att studera 
säkerhet och effekt för KB9520. Sjukdomen drabbar relativt få patienter, 
vilket gör att indikationen har särläkemedelsstatus. Prevalensen uppgår 
uppskattningsvis i EU till 5�10.000 individer per år och i USA till 3�5.000 
individer. WHO beräknar att det globalt finns 59.000 individer med 
mesoteliom.  

 

 

Mesoteliom är vanligtvis en tumör i pleuraepitelet (insidan av lungsäcken) 
som främst förorsakas av asbest. Tumören är svårbehandlad med klassisk 
cancerbehandling. Patienter med elakartat mesoteliom har dålig prognos 
med en median överlevnad på omkring 12 månader efter diagnos. Den enda 
godkända behandlingen av sjukdomen är Alimta (pemetrexed, Eli Lilly) i 
kombination med cellgifterna carboplatin eller cisplatin. I en studie som 
presenterades 2003 visade kombination med Alimta en median överlevnad 
på 12,1 månader jämfört med 9,1 månader för enbart cisplatin.  

 

 

KB9520 tillsammans med 
standard behandling 
minskar tumörvolym i 
mesoteliom 

Mesoteliom är en liten 
nischindikation 
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Som nämnts tidigare finns anledning att vara optimistisk kring säkerheten 
för selektiva ERbeta agonister. De studier Merck genomfört med en annan 
läkemedelskandidat där ERbeta stimmuleras visade på bra säkerhet. Osä�
kerheten är framför allt kopplad till effekten, även om vi anser att det finns 
goda skäl till att känna en optimism utifrån de studier som genomförts.  

Konkurrensen är relativt begränsad 

I dagsläget saknas godkända läkemedel för patienter som inte längre svarar 
på standardbehandling vid mesoteliom. Detta skapar möjlighet för en kort�
are väg till marknaden, då nya läkemedel har förutsättning att registreras 
redan baserat på en fas II�studie.    

 

Vi har identifierat nitton andra projekt i klinisk fas inom indikationen. Eli 
Lilly är det läkemedelsbolag med högst aktivitet med sina tre projekt, varav 
ett är en utökad studie för Alimta. I princip samtliga större läkemedelsbolag 
finns representerade, men det handlar ofta om redan godkända läkemedel 
inom andra indikationer och med målet att utöka användning av dessa. Fler 
av dessa studier är dessutom forskarledda och därför tveksamma om de kan 
utgöra grund för en framtida registrering. 

 

Urval kliniska projekt inom mesoteliom   

Substans/teknologi Bolag Fas 

NGR015 Molmed III 

Avastin Roche II/III 

Alimta Eli Lilly II 

Amatuximab Morphotek II 

Erbitux Eli Lilly II 

ADI*PEG 20 Polaris II 

HSV1716 Virttu Biologics II 

Defactinib Verastem II 

Tremelimumab Astrazeneca II 

TroVax Oxford Biomedica II 

Nintedanib Boehringer Ingelheim II 

Dovitinib Novartis II 

Oshadi D and Oshadi R Oshadi  II 

BIW*8962 Kyowa Hakko Kirin I/II 

CBP501 Canbas I/II 

Ganetespib Synta Pharmaceuticals I/II 

LY3023414 Eli Lilly I 

GSK2256098 Glaxosmithkline I 

CRS*207 Aduro Biotech I 

Källa: Clinicaltrials.gov     

 

Karo Bio uppger att de träffar bolag kontinuerligt som är intresserade av 
cancersatsningen. Ledningen framhåller speciellt detta projekt, som 

Möjlighet att registrera 
redan efter genomförda 
fas II studier 
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kommit lite i skymundan av de andra två andra projekten. De ser möjlighet 
att driva projektet vidare i egen regi genom de första kliniska stegen. Det 
finns betydande värden anser vi att genomföra en fas I�studie i patienter 
och på så sätt få en första indikation om substansens effekt.  
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RORgamma & Autoimmunitet 

Sedan 2010 driver Karo Bio ett projekt med målet att identifiera effektiva 
substanser som hämmar aktiviteten av RORgamma�receptorn(Retinoid 
Acid Receptor related Orphan Receptor gamma). Ett drygt år efter att 
projektet hade sattes igång fanns ett påskrivet samarbetsavtal med Pfizer. 
Att gå från idé till samarbete med ett större läkemedelsbolag på mindre än 
två år är imponerande och är en exemplarisk utveckling för nya projekt.    

 

RORgamma är ett stort projekt som bedrivs intensivt även hos Pfizer, där 
det även har en tydlig sanktion ifrån högsta ledningen. I samarbetet bidrar 
Karo Bio med kemi, syntes och strukturbiologi. Pfizer bidrar med sitt 
bredare kunnande kring autoimmunitet och kliniska prövningar. Dessutom 
har Pfizer viktig kompetens inom kemi och cytokinimmunologi. Avtalet 
kom till efter att Karo Bio upptäckt nya, potenta och specifika substanser 
som hämmar aktiveringen av RORgamma. Vårt intryck efter samtal med 
ledningen är att Pfizer uppskattar Karo Bios kompetens alltmer allteftersom 
projektet framskrider. Nästa större steg i projektet vore att ta det in i klinisk 
fas I för att testa en potent säkerhet och doser. Vi förväntar oss att projektet 
avancera till klinisk fas I�studie under 2015.  

 

RORgamma styr mognad och aktivitet hos vissa vita immunceller som driv�
er inflammatoriska och nedbrytande processer vid autoimmuna sjukdomar. 
RORgamma kontrollerar direkt produktionen och utsöndringen av cytokin 
IL�17, vilket är en viktig orsak till inflammation. Receptorns nyckelroll i 
utvecklingen av sjukdomspatologi har visats i kliniska studier med hjälp av 
monoklonala antikroppar som neutraliserar aktiviteten hos IL�17 (i klinisk 
fas II av Amgen, Eli Lilly och Novartis).  

 

RORgamma blockerar ”högre upp” i synteskedjan, så att en proinflamma�
torisk substans inte bildas. Tänkbara områden för läkemedel som hämmar 
RORgamma aktiviteten är reumatoid artrit, psoriasis och inflammatorisk 
tarmsjukdom. Alla är områden med stor ekonomisk potential och betyd�
ande behov av nya effektivare läkemedel. Ledande läkemedel inom reuma�
toid artrit säljer för flera miljarder dollar årligen. Det finns dock starka 
argument för att utveckla små molekyler i stället för antikroppsläkemedel. 
Först och främst är det möjligt att utveckla ett oralt läkemedel, som fören�
klar administreringen för patienten. Detta är extra önskvärt vid kroniska 
sjukdomar. En annan fördel är kostnader för småmolekylära läkemedel, 
vilket är betydligt lägre än för biologiska läkemedel.  

RORgamma i samarbete med Pfizer 

Det var på julafton 2011 som Karo Bio kunde glädja sina aktieägare genom 
att presentera ett samarbetsavtal med Pfizer för RORgamma�projektet. 
Avtalet innebär att Pfizer förbundit sig att fullt ut finansiera forskningen 
inom området och får i gengäld ensamrätt till de produkter som utvecklas 
inom samarbetet. En betydande del av den prekliniska forskningen sker hos 

Avtal med Pfizer på plats 
redan två år efter projekt 
initiering 

Kliniska studier förväntas 
påbörjas 2015 

Flera tänkbara indika 
tioner för RORgamma 

Avtalet med Pfizer är ett 
bra avtal som bolaget 
presenterade på julafton 
2011 
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Karo Bio, vilka får forskningsstöd från Pfizer på ungefär 1,25 miljoner dollar 
per kvartal. Vi räknar med att det mer än väl täcker bolagets kostnader för 
den prekliniska forskningen. Ersättning betalas ut så länge projektet 
befinner sig i preklinisk fas. Dock ser vi projektet som ett vidare åtagande 
där även uppföljningskandidater kan finansieras. Prekliniskt forsknings�
arbete kring RORgamma kommer även utföras parallellt under den kliniska 
utvecklingen. Det finns därför hopp att avtalet förlängs från januari 2015, 
och att forskningsstöd kan fortsätta att betalas ut.  

 

Totalt kommer avtalet som mest kunna ge för Karo Bio 217 miljoner dollar 
(1.430 miljoner kronor) från kontantersättning och efter att olika delmål 
uppnåtts. En första delmålsbetalning aktiverades i september i fjol på 2 
miljoner dollar. Utöver delmålsbetalningar har Karo Bio rätt till royalty från 
framtida försäljning av läkemedel som kommer ut från samarbetet. Vi upp�
skattar att denna royalty ligger i trakterna omkring 10 procent. Avtalet med 
Pfizer är Karo Bios största någonsin, trots att det slöts i tidig utvecklingsfas, 
det vill säga före någon läkemedelskandidat valts. Pfizer är en bra partner 
inom området med tydliga ambitioner att verka inom flera av de största 
autoimmuna sjukdomarna som RORgamma�blockerare kan adressera.   

 

Forskningsdelen i avtalet med Pfizer förlängdes i juni 2013 till slutet av 
2015, vilket innebär fortsatta intäkter för Karo Bio på 1,25 miljoner dollar 
per kvartal till och med sista december 2014. Enligt Karo Bios VD ”har 
teamen från Karo Bio och Pfizer ett fantastiskt väl fungerande samarbete”. 
Detta stöder vårt antagande om att det finns en möjlighet till ytterligare 
förlängning av avtalet bortom 2014.  

Konkurrenter 

Framgångarna för antikropparna riktade mot målproteinet IL�17 ligger 
bakom intresset från andra bolag inom området. Vad gäller antikropparna 
är det Novartis som leder kapplöpningen med sin antikropp secukinumab, 
där fas III�resultat finns sedan en tid tillbaka. Novartis har snabbt gått 
vidare och lämnat in ansökan om registrering till FDA, vilket gjordes under 
slutet av förra året inom indikationen psoriasis. Ansökan om registrering 
har även lämnats in i Japan. I hasorna till Novartis finns aktörer som Eli 
Lilly och Amgen. Om vi studerar inom vilka indikationer som dessa anti�
kroppar utvecklas inom, så kan vi konstatera att psoriasis och reumatoid 
artrit är hetast.  

 

Om vi istället koncentrerar oss till spelfältet för småmolekylära läkemedel 
riktade mot målproteinet RORgamma, så verkar Karo Bio’s projekt med 
Pfizer var med i täten. Vi har inte identifierat något projekt som är i klinik 
ännu. Industriella aktörer att hålla ögonen på är Innovimmune, Lycera och 
Phenex Pharma. De två senare har likt Karo Bio krokat arm med läkemed�
elsbolag; Johnson & Johnson respektive Merck. Exelixis driver sedan 2010 
även ett RORgamma�projekt med Bristol�Myers Squibb, men detta är 
inriktat mot cancer.   

Karo Bios största avtal 
någonsin. 

Novartis har en antikropp 
i fas III  
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Appendix & Övriga projekt 

Utöver forskning och utveckling för de tre prioriterade projekten pågår även 
parallellt viss intern forskning kring ett antal mer eller mindre utvecklade 
projektidéer. Vissa av projekten har bolaget arbetat med längre och är mer 
framkörda för potentiella partnersamarbeten. Ett annat alternativ kan vara 
att lyfta upp projekten i den interna prioriteringen om bolaget får till licens�
avtal kring något av dagens prioriterade projekt. I avvaktan på partner eller 
en högre intern prioritering, har vi valt att inte inkludera projekten i vår 
värdering av bolaget i dagsläget. 

 

GR inflammation 

Glukokortikoider (så som kortison) och liknande läkemedel verkar starkt 
anti�inflammatoriskt och är brett immundämpande och har därför använts 
i många sammanhang inom sjukvården. Exempelvis används ofta denna 
typ av läkemedel vid folksjukdomar som astma, inflammatorisk tarmsjuk�
dom och reumatoid artrit. Vid användning i höga doser och under lång tid, 
så ger steroider (glukokortikoider) flera allvarliga biverkningar. De kan ex�
empelvis urlaka skelettet, vilket kan leda till benbrott. Andra kända biverk�
ningar är att de påverkar metabolismen och kan även leda till infektioner, 
då de dämpar immunförsvaret. För att undvika biverkningar ges dessa läke�
medel oftast under kortare perioder. 

 

Att separera de goda effekterna från glukokortikoider från deras biverk�
ningar har länge ansetts vara medicinskt angeläget, men svårt att lyckas 
med. Exempel på läkemedel där man försökt separera det goda ifrån de 
dåliga egenskaperna är läkemedel som AstraZenecas Pulmicort (budesonid) 
och GlaxoSmithKlines Advair/Seretide (fluticason) emot astma, vilka ges 
via inhalator och därmed undviker att de verkar i hela kroppen.  

 

Karo Bio arbetar med ett nytt och unikt angreppssätt inom området. Syftet 
är att ta fram en ny typ av selektiva glukokortikoider med potential för be�
tydligt bättre biverkningsprofil än för nuvarande substanser. Inledningsvis 
drevs projektet i samarbete med det indiska bolaget Zydus Cadila som ett 
samriskprojekt. Under första kvartalet 2012 avslutades detta och Karo Bio 
valde att fortsätta utvecklingen på egen hand.  

 

GR�projektet adresserar stora sjukdomsområden och har därmed potenti�
ellt mycket stor kommersiell potential som ett färdigt läkemedel. Utveck�
lingsrisken i de kliniska studierna bör vara något lägre än för det generella 
projektet, då kunskapen om kortison är stor. Projektet befinner sig i en ti�
dig utvecklingsfas och utvärdering pågår för att identifiera substanser lämp�
ade för vidareutveckling som läkemedelskandidater. Vi bedömer att betyd�
ande värdeuppbyggnad i projektet uppnås genom att genomföra fas I�stu�
dier på egen hand före ett partneravtal. 

Flera möjliga projektidéer 

Ny typ av 
glukokortikoider med 
betydligt bättre 
biverkningsprofil 
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NURR1 

(Nuclear receptor related 1�protein) Denna receptor har en påverkan vid 
utveckling av regulatoriska T�celler (Treg). Dessa är en del i immun�
försvaret som övervakare och för att styra andra T�celler. Ett lågt antal 
Treg�celler anses spela roll vid utveckling av autoimmuna sjukdomar som 
exempelvis reumatoid artrit och typ1�diabetes. Det är därför intressant att 
finna ett läkemedel som kan stimulera NURR�1�receptorn.  

 

NURR1�receptorn har även en roll i det dopaminerga systemet i CNS 
(systemet som stimuleras av dopamin) och kan därmed vara involverad i 
utvecklingen vid CNS�sjukdomar som Parkinson och schizofreni. Om 
NURR1�funktionen är reducerad verkar det kunna leda till inflammation 
och till död av de dopaminproducerande cellerna. Viss förhoppning knyts 
därför till kombinationen av kunskaper kring NURR�1�receptorns påverkan 
såväl på inflammation som dopaminproducerande celler i CNS.  

 

Karo Bios arbete med NURR1�receptorn startade under våren 2012. Om�
rådet har dock vunnit alltmer vetenskapligt intresse. En sökning i PubMed 
på NURR1 ger cirka 600 träffar och av dessa är det cirka 200 artiklar som 
behandlar genregleringsfunktion via NURR1�receptorn. Projektet är i en 
tidig utvecklingsfas och Karo Bio arbetar med att validera receptorn för att 
kunna genomföra försök med specifika molekyler riktade mot denna. Det 
finns redan en viss klinisk validering i form av antikroppar riktade mot 
NURR1 som påverkar autoimmuna sjukdomar. Det finns en antikropp 
tregalizumab under utveckling i klinisk fas II av Biotest AG, vilket sker i 
samarbete med Abbvie som visar på potentialen att aktivera Treg för 
patienter med autoimmuna sjukdomar.  

 

Bolaget har sedan en tid indikerat att området drar till sig intresse och att 
det kan bli tal om samarbeten i tidiga skeden. Ett sådant samarbete kan 
mycket väl komma att likna det som idag finns med Pfizer kring 
RORgamma. 

 

Nur77 lyftes fram för cirka ett år sedan och är en kärnreceptor som har 
mycket gemensamt med NURR1. Det finns därför synergier i den tidiga 
forskningen kring projekten. Det är tänkbart att ett potentiellt tidigt 
forskningsavtal involverar NURR1 och Nur77.   

 

Fibros  

Detta är det senaste i raden av projektidéer och är ett samarbete med det 
tyska bolaget 4D Science GmbH inom fibrosforskning, vilket inleddes i 
september 2013. Arbetet handlar än så länge om att validera en specifik 
receptors funktion vid fibrosbildning och att visa att det går att utveckla 
läkemedel som kan binda till receptorn.  

 

NURR 1 i tidig fas, men 
ökande vetenskapligt 
intresse  

Effektiv behandling emot 
fibros saknas idag 
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Samarbetet är exklusivt för Karo Bio. Fibros är ett mycket relevant 
forskningsområde. Bolagen delar lika på kostnader och eventuell framtida 
avkastning av arbetet inom området.  

 

En gemensam mekanism vid fibrotiska sjukdomar, oavsett vilka organ som 
är inblandade, är överdriven ansamling av kollagenrik ärrvävnad. I svåra 
former av fibros leder okontrollerad ansamling av ärrvävnad till organsvikt 
och död. En överdriven spontanbildning av bindväv kan förekomma i alla 
organ. Autoimmuna sjukdomar kan leda till utveckling av fibros i till ex�
empel lungorna med svår andnöd som en följd. Hjärt�, njur� och lungfibros 
tillsammans med levercirros bidrar till cirka 40 procent av dödsfallen i den 
industriella världen. Trots de höga kostnaderna och andra negativa sam�
hällseffekter som fibros för med sig, saknas idag säkra och effektiva 
behandlingar av fibrotiska sjukdomar. Det finns därför en mycket stor 
potential om samarbetet är framgångsrikt.  

 

  

Effektiva och säkra läke 
medel saknas idag 
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Appendix & Ledning & styrelse 

Ledningen ger intryck av att ha bra och relevant erfarenhet och integritet.  
Styrelsen är väl sammansatt och erfaren. Den nye styrelseordföranden har 
erfarenhet av entreprenörs� och affärsmannaskap inom läkemedelsbran�
schen, vilket blir en betydelsefull förstärkning. Vi tycker att nuvarande 
ledning har levererat enligt plan, även om det handlar om en relativt kort 
period som nuvarande strategi varit på plats.  

 

Per Bengtsson, verkställande direktör. Anställd 2011.  

Utbildning: Leg. Läkare. Medicine doktor (cellbiologi).  

Huvudsaklig erfarenhet: VD för Probi AB (publ), FoU�chef Pharmacia 
och Pharmacia & Upjohn Plasma Products, Medicinsk chef och 
terapiområdeschef på Ferring samt utvecklingschef på Bionor Immuno A/S.  

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Pharmavizer AB.  

Antal aktier: 333.333  

 

Henrik Palm, Chief Financial Officer. Anställd 2011 
Utbildning: Ekonomexamen, Göteborgs universitet 
Huvudsaklig erfarenhet: Business controller inom Ericssonkoncernen 
(1982�2000), CFO för ElektronikGruppen BK AB (publ) (2000�2009) samt 
CFO för Feelgood Svenska AB (publ) (2009�2010). 
Andra uppdrag: � 
Antal aktier: 100.000 

 

Mark Farmery, Affärsutvecklingschef. Anställd 2014 
Utbildning: Doktor i biokemi vid Leeds universitet. 
Huvudsaklig erfarenhet: Affärsutveckling inom AstraZeneca 

 

Maria Sjöberg, Chef för Preklinisk utveckling. Anställd 2011 
Utbildning: Medicine doktor, docent 
Huvudsaklig erfarenhet: FoU/Produktionschef SentoClone AB, Senior 
Forskare Astra Zeneca Biotech, Sektionschef/ Projektledare KaroBio AB, 
Gruppchef Karolinska Institutet. 
Antal aktier: 45.000 

 

Maria Öhlander, Chef för Klinisk utveckling. Anställd 2007 
Utbildning: Fil mag biologi 
Huvudsaklig erfarenhet: Clinical Research Manager Pharmacia & 
Upjohn, Clinical Project Manager och Study Delivery Director AstraZeneca, 
Director Clinical Operations och Principal Project Manager Karo Bio AB. 
Antal aktier: 13.554  
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Appendix & Kärnreceptorer 

Begreppet kärnreceptorer (nuleära) är vitt och applikationerna många. En 
människa, men även djur, har minst 48 (upptäckta) kärnreceptorer, alla 
med olika funktioner i kroppen. Flera viktiga och vanliga sjukdomar är 
knutna till felreglering av DNA som kan påverkas via kärnreceptorer. 
Osteoporos (benskörhet) vid brist på östrogen är ett exempel. Över 10 
procent av dagens läkemedel verkar via kärnreceptorer. Antalet träffar vid 
sökning ” i PubMed på orden ”nuclear receptors är nästan 140.000.  

 

Nukleära receptorer är receptorer i form av proteiner som sitter på kärnan i 
cellen eller i cellplasman. De flesta (övriga) receptorer sitter på det yttre 
cellmembranets yta. Receptorerna förmedlar en signal till DNA i cell�
kärnan. När ett hormon kommer in i cellen binder det specifikt till en 
receptor. Därigenom utlöser hormonet en vidare signal via receptorn till 
DNA. Hormonet, som fungerar som signalsubstans, kallas även ligand. 
Liganden binder med hög specificitet, med en viss affinitet och uthållighet 
till målreceptorn.  

 

Intracellulära receptorer kallas även ligand�aktiverade transkriptionsfak�
torer. När intracellulära receptorer påverkas ändras genuttrycket (express�
ionen). Det betyder att de delar av DNA som avläses ändras, en del stängs 
av medan andra aktiveras. Viktigt är att veta på vilket sätt transkriptionen 
(syntesen av mRNA) påverkas. En agonist ger en uppreglering av DNA, en 
antagonist en nedreglering (eller omvänt beroende på vävnadstyp).  

 

Nedan ses en cell med cellvägg (cellmembran) och cellkärna med membran. 
Översikt över hur hormonet kommer in i cellen, når cellkärnan (efter dim�
erisering), påverkar DNA och därmed RNAm�syntesen (budbärar�RNA) och 
därefter produktionen av proteiner. Klass 1 av nukleära receptorer. 

 

 

Källa: Datamonitor.  

Nukleära receptorer är 
receptorer i form av 
proteiner som sitter på 
kärnan i cellen 

De reglerar avläsningen 
av DNA 
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Följden blir att andra proteiner produceras. Bindningen kan sålunda ha ett 
antal olika effekter på målcellen. Dessa kan också vara olika i olika typer av 
celler även om hormonet är det samma. Kunskap om receptorernas 
struktur och funktion är av stor hjälp när forskarna vill hitta läkemedel som 
kan påverka receptorerna.  

 

Typiska hormoner som påverkar receptorerna är steroider (glukokort�
ikoider), androgen, östrogen, progesteron och tyroidea�hormon. Dessa 
produceras i binjurebarken respektive i sköldkörteln. Även vitaminer och 
fettsyror kan binda till en nukleär receptor.  

 

Nedan ses exempel på ligander, till exempel hormoner, som binder till 
kärnreceptorer.  

 

Källa: Datamonitor. 

 

Exempel på nukleära receptorer är PPAR inom behandling av diabetes, 
LXR, FXR, CAR, PXR, RORgamma, allmänt retinoid receptorn och 
tyroidea�receptorn. Nukleära receptorer kan delas in i flera klasser med lite 
olika typ av funktion: Typ1 (steroid, heat choc) är framför allt receptorer i 
cytosolet (intracellulära) och Typ 2 nukleära receptorer (non�steroid. 
vitamin A, vitamin D, tyroidea , PPARs) sitter på cellkärnan. Nedan visas 
ligander som binder vid nukleära receptorer och schematiskt hur en 
receptor ser ut.  

 

Nedan ses strukturen på en nukleär receptor. Hormonet (liganden) 
påverkar receptorn (LDB). Signalen överförs via gångjärnsregionen till den 
del av receptorn (DBD) som binder till och påverkar avläsningen av DNA.  

Vitaminer och fettsyror 
lan binda till nukleära 
receptorer 
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Källa: Datamonitor.  
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Appendix & Ägarstruktur 

Karo Bios aktieägande har förändrats betydligt under åren. De första åren 
som noterat bolag fanns ett betydande institutionellt ägande, vilket dock 
successivt försvunnit. I dag är ägandet istället spritt på många händer och 
bolaget har ingen enskild aktieägare med mer än 5 procent av kapitalet. 
Största aktieägare före pågående kapitalanskaffningar är Nomic AB med ett 
ägande på 3,9 procent, vilket är ett bolag kopplat till styrelseledamot Per�
Anders Johansson. Andra styrelse�ledamöter med betydande direktägande i 
bolaget är nuvarande ordförande Göran Wessman med 0,8 procent av 
kapitalet. Inför kommande årsstämma föreslås Anders Lönner väljas in i 
styrelsen och ta över ordförandeklubban i samband med detta. Genom den 
riktade emissionen av 15 miljoner aktier till honom förstärks styrelsen med 
ytterligare en person med ett större direktägande i bolaget, vilket vi anser är 
positivt.  

 

Per den sista december 2013 hade bolaget ett imponerande antal aktieägare 
som sammanlagt uppgick till 11.761 personer. Flera av dessa ägare finns 
samlade under Avanza, Nordnet och Swedbank Försäkring, vilka står för 
knappt 15 procent av ägandet.  

 

Aktieägare 30/12;13 Aktier Kapital Röster 

Avanza Pension Försäkring AB 47367613 9,6 9,6 

Nomic AB 19333333 3,9 3,9 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 13766227 2,8 2,8 

Bo Håkansson 11039374 2,2 2,2 

Swedbank Försäkring AB 7551068 1,5 1,5 

JPMP i Visby AB 5661100 1,1 1,1 

Mikael Lönn 5275000 1,1 1,1 

Daniel Grolander 4400000 0,9 0,9 

Protem Wessman AB 3999999 0,8 0,8 

SHB Livförsäkring AB 3843893 0,8 0,8 

Borås Postorder AB 3500000 0,7 0,7 

Staffan Halldin 3500000 0,7 0,7 

Skandia Försäkring AB 3162445 0,6 0,6 

Claes Helgestrand 2876799 0,6 0,6 

SHB fonder 2279855 0,5 0,5 

Övriga 358390663 72,2 72,2 

Källa: Aktieservice       

 

Före emissionerna uppgick antalet aktier till 495,9 miljoner aktier, vilket 
kommer öka till 676,3 miljoner aktier. Bolagets aktier är listade på 
Stockholmsbörsens small cap�lista.  

Ett spritt ägande 

Nästan 12.000 aktieägare 
vid årsskiftet 
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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 8,5p

 

Ledningen har levererat på målsättningarna sedan den tillträdde. Den har 
bra och relevanta erfarenheter. Styrelsen anser vi är väl sammansatt. 
Bolaget har en bra kommunikation med aktiemarknaden. Ledningen 
fungerar bra som ett lag. Ersättning och incitamentsprogram är väl 
avvägda. 

Ägarskap 0,5p 

 

Bolaget har ingen tydlig huvudägare. Generellt hade vi gärna sett att 
ledning och styrelse ägt fler aktier i bolaget. Företaget saknar 
institutionella ägare.   

Tillväxtutsikter 5,0p 

 

Det finns en stor potential i Karo Bios projekt, men det återstår många år 
innan ett läkemedel kommer finnas på marknaden.  Vi ser möjlighet till 
tillväxt genom fler avtal inom ramen för affärsidén som plattformsbolag. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Som forskning� och utvecklingsbolag saknas i dagsläget intäkter och 
bolaget förväntas inte bli lönsamt baserat på löpande intäkter på flera år. 
Bolaget har ännu inte uppnått målet om ett neutralt kassaflöde, men är på 
god väg mot detta. 

Finansiell styrka 2,5p 

 

Risken i verksamheten är mycket hög. Den nyligen genomförda 
emissionen säkrar kapitaltillgång för minst två år, vilket ger bolaget 
finanser att uppnå flera kritiska utvecklingsmål.  Det är dock troligt att 
bolaget kommer behöva ytterligare kapitalinjektioner av externt kapital 
närmaste åren. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 33 47 76 84 115 
Summa rörelsekostnader *131 *68 *70 *80 *89 
EBITDA ;98 ;21 6 4 27 
      
Avskrivningar materiella tillg *2 *1 *1 *1 *1 
Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT ;100 ;22 5 3 25 
      
Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto 2 0 1 1 2 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 
Resultat före skatt ;98 ;22 6 4 27 
      
Skatt 0 0 0 0 0 
Net earnings ;98 ;22 6 4 27 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 33 47 76 84 115 
Sum rörelsekost. *131 *68 *70 *80 *89 
Avskrivningar *2 *1 *1 *1 *1 
EBIT ;100 ;22 5 3 25 
Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 
NOPLAT ;100 ;22 5 3 25 
Avskrivningar 2 1 1 1 1 
Bruttokassaflöde ;98 ;21 6 4 27 
Föränd. i rörelsekap *36 *8 *2 1 *5 
Investeringar 0 *2 *1 *1 *2 
      
Fritt kassaflöde ;134 ;31 3 4 20 
 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Soliditet 59% 52% 84% 83% 88% 
Skuldsättningsgrad 0% 0% 4% 4% 0% 
Nettoskuld *54 *23 *95 *100 *122 
Sysselsatt kapital *8 *5 3 2 7 
Kapit. oms. hastighet 0,4 1,2 0,6 0,7 0,8 

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Försäljningstillväxt 0% 42% 63% 9% 38% 
VPA*tillväxt (just) *57% *82% *120% *37% 614% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
ROE *121% *70% 10% 4% 23% 
ROCE *121% *69% 10% 4% 23% 
ROIC 234% 273% *92% 86% 1189% 
EBITDA*marginal *295% *44% 8% 5% 23% 
EBIT*marginal *301% *47% 6% 3% 22% 
Netto*marginal *296% *47% 8% 5% 23% 

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA *0,25 *0,04 0,01 0,01 0,04 
VPA just *0,25 *0,04 0,01 0,01 0,04 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld *0,14 *0,05 *0,14 *0,15 *0,18 
Antal aktier 387,06 495,95 676,30 676,30 676,30 
 

Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Enterprise Value 62,0 284,7 587,8 582,9 561,1 
P/E *1,2 *13,9 115,0 181,3 25,4 
P/S 3,5 6,5 8,9 8,2 5,9 
EV/S 1,9 6,1 7,7 7,0 4,9 
EV/EBITDA *0,6 *13,7 98,1 139,6 20,9 
EV/EBIT *0,6 *12,8 122,7 210,7 22,1 
P/BV 2,5 17,5 6,9 6,7 5,3 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Avanza Pension Försäkrings AB 9,6 % 9,6 % 
Nomic AB 3,9 % 3,9 % 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,8 % 2,8 % 
Håkansson Bo bolag 2,2 % 2,2 % 
Swedbank Försäkring AB 1,5 % 1,5 % 
JPMP i Visby 1,1 % 1,1 % 
Lönn Mikael 1,1 % 1,1 % 
Grolander Daniel 0,9 % 0,9 % 
Protem Wessman AB 0,8 % 0,8 % 
SHB Livförsäkring AB 0,8 % 0,8 % 
 

Aktien   
Reuterskod  KARO.ST 
Lista  Small cap 
Kurs, SEK  1,0 
Antal aktier, milj  676,3 
Börsvärde, MSEK  683,1 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Per Bengtsson 
CFO  Henrik Palm 
IR  Per Bengtsson 
Ordf  Göran Wessman 
   
Nästkommande rapportdatum   
Q1 report  May 08, 2014 
Q2 report  July 11, 2014 
Q3 report  October 29, 2014 
FY 2014 Results  February 13, 2015 
   
Analytiker  Redeye AB 
Klas Palin  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
klas.palin@redeye.se  114 35 Stockholm 
   
Peter Abelin   
peter.abelin@redeye.se   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  
Riskpremie 8,8 % NPV FCF (2013*2015) 18 
Betavärde 1,8 NPV FCF (2016*2022) *301 
Riskfri ränta 1,5 % NPV FCF (2023*) 929 
Räntepremie 0,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 23 
WACC 17,4 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 669 
Antaganden 2015*2021   
Genomsn. förs. tillv. 44,5 % Motiverat värde per aktie, SEK 1,0 
EBIT*marginal *110,3 % Börskurs, SEK 1,0 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  54 23 99 105 122 
Kundfordringar 6 0 4 4 6 
Lager 0 0 0 0 0 
Andra fordringar 14 13 10 10 14 
Summa omsättn. 74 36 113 119 142 
Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 4 5 5 5 5 
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. 4 5 5 5 5 
Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      
Summa tillgångar 78 40 118 124 146 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 24 16 15 17 17 
Kortfristiga skulder 0 0 4 4 0 
Övriga kortfristiga skulder 8 0 0 0 0 
Summa kort. skuld 32 16 19 21 17 
Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 32 16 19 21 17 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Eget kapital 46 18 99 102 129 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 46 18 99 102 129 
      
Summa skulder och E. Kap. 78 34 118 124 146 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån *15,8 % Omsättning 51,8 % 
3 mån 44,3 % Rörelseresultat, just � 
12 mån 173,0 % V/A, just � 
Årets Början 38,4 % EK 46,5 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

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

 Karo Bio är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag som arbetar med 
nukleära cellreceptorer. Dessa förmedlar signaler på genetisk nivå i 
cellen för viktiga funktioner i kroppen. Genom att påverka avläsningen 
av DNA kan man påverka flera vanliga sjukdomar. Flera storsäljande 
läkemedel verkar via nukleära receptorer. Karo Bios specialkunnande 
inom detta område har därför potential att generera stora intäkter. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

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

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

Ansvarsbegränsning 

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

Potentiella intressekonflikter 

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

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

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

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

Angående Redeyes analysbevakning 

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

Rating/Rekommendationsstruktur 

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

Redeye Rating (2013;12;12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt* 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

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

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

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

 

Copyright Redeye AB. 


