
 

Uppsala, den 19 juli 2013 

 

Bästa aktieägare i Orexo, 

 

I mitt första aktieägarbrev i juli förra året gav jag en uppdatering av vad vi dittills hade åstadkommit 

och av företagets viktigaste framtidsmål. Det är med tillfredställelse jag kan blicka tillbaka och 

konstatera att vi nu har uppnått de delmål för 2013 som jag såg framför mig. De viktigaste 

bedrifterna är godkännandet av Zubsolv samt etableringen i USA av Orexo med en egen kommersiell 

organisation. Vi närmar oss nu stadiet där vi blir ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag. Allt vi 

gjort under det gångna året har varit inriktat på dessa mål och det är med stor tillfredställelse jag 

noterar att aktiekursen fördubblats under de senaste 12 månaderna. Den spännande resan för Orexo 

har dock bara börjat och jag hoppas på ert fortsatta stöd även framöver. 

 

Det övergripande målet för Orexo har varit att bli ett lönsamt specialistläkemedelsbolag. Tillsammans 

med våra finansiella rådgivare i USA, Guggenheim Securities, har vi under flera månader utvärderat 

de olika vägarna för att uppnå det målet. Vi är nu säkra på att vi genom samarbetet med Publics 

Touchpoint Solutions har valt den bästa och mest värdeskapande vägen framåt. Jag är mycket nöjd 

med avtalet eftersom Orexo får tillgång till en etablerad organisation med solid erfarenhet både av 

lansering av läkemedel på den amerikanska marknaden och av det aktuella sjukdomsområdet inom 

vilket Zubsolv kommer att konkurrera. Försäljningskåren kommer att vara helt dedicerad till Zubsolv 

och Orexo och kommer att vara redo för produktlansering i september. Precis lika viktigt är 

partnerskapets finansiella struktur som begränsar Orexos ekonomiska exponering under lanseringen. 

Orexo kommer dessutom att bokföra alla intäkter i företagets resultaträkning och när avtalet löper ut 

2016, behåller Orexo samtliga rättigheter till produkten. 

Att starta kommersiell verksamhet innebär risker, och beslutet om hur det ska göras måste tas med 

omsorg. Jag är övertygad om att Zubsolv är rätt produkt för Orexo att lansera med egna resurser och 

i den struktur vi skapat genom samarbetet med Publics Touchpoint Solutions. Zubsolv introduceras 

inom ett sjukdomsområde med betydande medicinska behov, marknaden växer snabbt, 

konkurrensen är hanterbar och förskrivarna finns huvudsakligen inom en tydlig grupp av specialister, 

något som begränsar behovet av en omfattande försäljningsorganisation. Orexo kommer att ha 

ansvaret för alla strategiska, medicinska, avtals- och regulatoriska processer och vårt företag kommer 

att ha den ledande rollen i samarbetet, medan Publicis Touchpoint Solutions ansvarar för 

försäljningen på fältet. Vi har etablerat vår egen kommersiella organisation i USA och framgångsrikt 



 

rekryterat ett team av seniora och erfarna ledare, med Robert DeLuca i spetsen. Han tar med sig 

omfattande erfarenheter av att etablera kommersiell verksamhet i USA. Dessutom har han gedigen 

erfarenhet av subventioner av produkter från hans arbete på Sanofi i USA, då som ansvarig för 

försäkringsbolag och offentliga betalare. 

 

Den hittills enskilt allra viktigaste händelsen under 2013, var godkännandet av Zubsolv för 

underhållsbehandling av människor som lider av opiatberoende av den amerikanska 

läkemedelsmyndigheten, FDA. Alltsedan inlämnandet av ansökan den 6 september förra året har vi 

haft en löpande konstruktiv dialog med FDA. Organisationen i Uppsala har besvarat alla förfrågningar 

noggrant, med hög kvalité och snabbt. Jag är också stolt över att kunna berätta för er att den 

inspektion av anläggningen för FoU och tillverkning i Uppsala som föregår ett godkännande från FDA, 

genomfördes utan ett enda påpekande eller anmärkning från myndighetens sida. Det är ett unikt 

resultat för en första inspektion och ett bevis på Orexos engagemang och fokus på kvalité. 

Godkännandet av Zubsolv är rubricerat på liknande sätt som för Suboxone. Skillnaden, och Zubsolvs 

fördelar, ligger i vår världsledande sublinguala (under tungan) formulerings-teknologi. Teknologin gör 

det möjligt att uppnå samma läkemedelskoncentration i blodet som för Suboxone men med 30 

procent mindre aktivt läkemedel i tabletten, en snabbare sönderfallstid i munnen, en ny mentolsmak 

och små användarvänliga tabletter. Vi kan med glädje konstatera att flera av dessa fördelar nämns i 

godkännandet och den godkända texten för bipacksedeln som finns tillgänglig för alla potentiella 

användare av Zubsolv. Av särskild vikt är att FDA tillåter Orexo att marknadsföra att Zubsolv normalt 

upplöses på 5 minuter, eftersom det är snabbare än den upplösningstid som anges vid 

marknadsföringen av Suboxones tabletter och film. 

 

Orexo är engagerad i att utöka vårt produkterbjudande inom terapiområdet opiatberoende. Som ett 

första steg är Orexo inne i de avslutande utvecklingsfaserna av fler tablettstyrkor och flera alternativa 

smaker för Zubsolv. Vi räknar med att kunna lämna in ansökan om godkännande av de nya 

tablettstyrkorna sent under 2013 och planerar för lansering av dessa i mitten av 2014. För att vidga 

marknaden för Zubsolv startade Orexo i juni en studie av initiering av behandling (patientens första 

behandlingsdagar). Baserat på ett förväntat godkännande som utvidgar den befintliga indikationen 

till att omfatta även initiering, kommer Zubsolv att klart differentieras gentemot Suboxone och 

generika på marknaden. Vi räknar med att studiens resultat kommer att vara klara under första 

halvåret 2014. 

 

I mitt brev från december 2012, nämnde jag den nyligen avslutade jämförelsestudien av Zubsolv och 

Suboxone Film som gav mycket övertygande resultat. Som ni kanske minns, så indikerade data att nio 



 

av tio studiedeltagare föredrog Zubsolv för daglig behandling, vilket visas i illustrationen nedan. 

Resultatet erhölls genom en stark preferens avseende smak, enkelheten i medicineringen, 

kombinerat med frånvaro av dålig bismak hos en överväldigande majoritet bland deltagarna. 

 

Utifrån dessa imponerande resultat står vi redo att starta ett bredare kliniskt program i syfte att visa 

att dessa positiva jämförelsedata kan skapa bättre behandling av opiatberoende patienter. Vi 

kommer att starta ytterligare två studier. Den första är ISTART (Induction, STabilization, Adherence, 

Retention Trial) som skapats i syfte att bestämma effektivitet i den tidiga behandlingen och hur väl 

patienterna följer behandling med Zubsolv. Den andra ska dokumentera de långsiktiga effekterna av 

Zubsolv™ på patienters förmåga att fullfölja behandlingen och hur väl behandlingen följs. Andra 

aspekter som kommer att mätas är begär och abstinensbesvär av opiater, tolerans samt hur 

behandlingen påverkar patienternas livskvalitet. Tillsammans kommer de tre nya studierna att ge 

Orexo viktiga data för hur behandlingen med Zubsolv kan förbättras, att visa att de unika 

produktegenskaperna ger ett bättre behandlingsresultat och tydligt differentiera Zubsolv mot 

konkurrensen. 

 

Zubsolv är godkänt, och fokus i vår organisation ligger nu helt på att genomföra den bästa möjliga 

LANSERING. Vår distributionskedja, från tillverkningen i USA till att förse de 15 000 enskilda apoteken 

med varor så att Zubsolv finns på deras hyllor första veckan i september, är etablerad. Huvudfokus 

för Robert DeLuca och hans amerikanska team är att säkra marknadstillgänglighet; dvs upprättandet 

av kommersiella avtal så att försäkringsbolag och offentliga betalare kommer att betala ersättning 

för Zubsolv på ett konkurrenskraftigt sätt. Våra förhandlingar fortskrider väl och de betalande 



 

aktörerna ser positivt på ett alternativ i marknaden. Hela vårt amerikanska team träffar kunder på en 

daglig basis och vi räknar med att de flesta av de allra viktigaste förskrivarna kommer att ha träffat 

nyckelpersoner från Orexo före lanseringen i september. En viktig faktor i vår kommersialisering 

kommer att vara att se till att förskrivare och patienter har upplevt de avgörande fördelarna med 

Zubsolvs formulering, därför innefattar alla inledande möten med sjukvårdspersonal en 

demonstration av Zubsolvs placebo-tablett. 

 

Vårt tillvägagångssätt för att kommersialisera Zubsolv är enkelt; vi vill att förskrivarna ska erbjuda 

sina patienter möjligheten att välja den produkt som de föredrar. Vår kunskap om marknaden säger 

oss att det är möjligt, om vi säkerställer att patienterna som ordineras Zubsolv, inte kommer att 

betala mer än för andra produkter på marknaden. Det är anledningen till att vi är så fokuserade på 

att så långt möjligt optimera subventionen för Zubsolv före lanseringen. Vi är dock medvetna om att 

det kommer att ta till årets slut innan alla kontakter har etablerats enbart av den anledningen att 

antalet avtal som Orexo måste förhandla är mycket stort. Frekvensen för hur ofta man ser över olika 

ersättningsrekommendationer varierar och vissa sjukvårdsförsäkringar har strikta tidperioder för 

översyn och när nya behandlingar kan inkluderas. Jag är säker på att Zubsolv är positionerat för 

framgång, likaså är jag övertygad om att våra amerikanska medarbetare kommer att göra ett utmärkt 

arbete i att säkerställa subvention för Zubsolv och därför ser jag fram emot en spännande återstod av 

året 2013. 

 

 

Jag tillönskar er alla en fin sommar. 

 

Martin Nicklasson 

Ordförande Orexo 


