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Kapital- 
marknadsdag
29 maj höll Alligator sin första 
kapitalmarknadsdag någonsin. 
Intresset var mycket stort och 
lokalen på Grev Turegatan fyll-
des till sista stol.

Presentation 
av ADC-1013
ADC-1013 utlicensierade 2015 
till Janssen. Affären har poten-
tialen att generera intäkter om 
USD 695 miljoner exklusive 
royalty-betalningar.

Intervju med 
Alligators CMO
” Med ATOR-1015 är vi först i 
världen med en tumörlokali-
serande CTLA-4-blockerande 
antikropp.” 
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Vårt mål är att i grunden förändra 
behandlingen av cancer.
Det som tydligt skiljer ut oss från andra immunonkologibolag är att våra läkeme-
delskandidater främst aktiverar immunsystemet i tumörmiljön, snarare än att 
urskillningslöst aktivera immunsystemet i hela kroppen. 

Detta gör det möjligt för oss att styra 
immunattacken till tumören och på så sätt 
öka effekten av läkemedlet och – lika viktigt 
– minska biverkningarna. Konceptet kallas 
tumörriktad immunterapi, ett område där 
Alligator är pionjär och ledande i utveckling
en.

Stark projektportfölj
Vi har en stark och konkurrenskraftig 
portfölj av tumörriktade immunterapier 
med fyra antikroppsbaserade läkemedels
kandidater i preklinisk eller klinisk utveck
ling. Samtliga har potential att bli först och 
bäst i sitt slag och kvaliteten på vår portfölj 
har validerats genom ett historiskt avtal 
för utlicensieringen av vårt kliniska projekt 
ADC1013. Det strategiska samarbetet med 
Janssen Biotech, Inc., ett bolag i Johnson & 
Johnsonkoncernen inleddes 2015. Med en 
så stark samarbetspartner och en läkeme
delskandidat i den absoluta framkanten i 
fältet har vi stora förhoppningar på ADC
1013. Därutöver pekar prekliniska data och 
tidiga kliniska signaler på att vi har den 
bästa antikroppsprofilen. Det ska bli oerhört 
intressant att följa ADC1013 och dess fram
steg de närmaste åren.

Maximal effekt, minimala biverkningar
Av särskilt intresse just nu är vår bispecifika 
antikropp ATOR1015. Här är vi först i värl
den med ett helt nytt koncept, en bispecifik 
tumörlokaliserande CTLA4antikropp. 
Varför är detta viktigt? Det korta svaret är 
att CTLA4 är en av två målmolekyler som 
har uppvisat stark effekt vid behandling av 
patienter med spridd cancer. Den andra 
målmolekylen är PD1. Det är välkänt att 
CTLA4 och PD1blockerande antikroppar 

samverkar, men kombinationen hämmas i 
hög grad av immunrelaterade biverkningar. 
Det är här Alligator och ATOR1015 erbjuder 
en elegant lösning: en CTLA4blockerande 
antikropp som söker sig till tumören. Prekli
niska data visar att den bispecifika antikrop
pen anrikas i tumörmiljön. Dessutom har 
antikroppen utformats så att den är mer 
aktiv i tumören jämfört med resten av krop
pen, vilket också stöds av den framväxande 
mängden data som genereras i projektet. 
ATOR1015 kan därför inducera en stark 
CTLA4aktivitet i tumörmiljön, men utan de 
allvarliga biverkningar som idag är förknip
pade med målmolekylen. Om detta kan 
bekräftas i människa kommer det i grunden 
att förändra behandlingen av spridd cancer. 
ATOR1015 planeras inleda kliniska studier i 
cancerpatienter till hösten.

Per Norlén 
VD

Om Alligator 
Alligator Bioscience utveck
lar antikroppsbaserade 
läkemedel för behandling 
av cancer. Bolaget är 
specialiserat på utveckling 
av tumörriktade immunte
rapier och är verksamt i de 
tidiga faserna av läkeme
delsutvecklingen, från idé 
till kliniska fas IIstudier. 

Besök gärna vår hemsida: 
alligatorbioscience.com

Om Frontier 
Målsättningen med Frontier 
är att på ett överskådligt 
sätt samla och presentera 
Alligators forskning och 
utveckling. 

Redaktion
Cecilia Hofvander
Lotten Almén
Michael Vallinder

Distribution
Frontier distribueras till 
prenumeranter och finns 
även tillgänglig på Alligators 
hemsida.

Per Norlén 
VD
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Vem var där?
Alligators första kapital
marknadsdag attraherade 
en rad olika intressenter. 
Bland gästerna fanns le
dande biotechanalytiker, 
nationella och internatio
nella fondförvaltare och 
privata aktieägare.

Media representerades 
av journalister från Affärs
världen och nyhetsbyrå
erna Direct och FinWire.

Vill du se presentationen?
Klicka på länken och fyll i 
registreringen för att se 
alla presentationerna från 
kapitalmarknadsdagen.

Stort intresse vid Alligators 
första kapitalmarknadsdag.
Intresset bland analytiker och investerare var mycket stort när Alligator arrang-
erade bolagets första kapitalmarknadsdag den 29 maj 2018 och lokalen på Grev 
Turegatan 30 i Stockholm fylldes till sista plats. Presentationerna visades även 
direkt på webben och finns nu också tillgängliga på Alligators hemsida. Moderator 
var Charlotte Stjerngren.

Under eftermiddagen på Grev Turegatan 
presenterades Alligators verksamhet på 
djupet. VD Per Norlén inledde med en intro
duktion till bolaget och följdes av professor 
Carl Borrebaeck, en av bolagets ursprungliga 
grundare. Carl pratade bland annat om 
Alligators resa från provrör och mikroskop 
till industriella mångmiljonaffärer. Peter 
Ellmark, Vice President Discovery, redogjor
de för Alligators forskningsstrategi och de 
teknologiplattformar, ALLIGATORGOLD®, 
FIND® samt det interna bispecifika forma
tet, och deras centrala betydelse för all 
utveckling inom bolaget. Det första pre
sentationspasset avslutades av Charlotte 
A. Russell, Alligators Chief Medical Officer, 
som presenterade projektstatus och planer 

för de två projekt som kommit längst i sin 
utveckling, ADC1013 i klinisk fas I och ATOR
1015 som inleder klinisk fas nu i höst. Efter 
en bensträckare om 15 minuter fortsatte 
genomlysningen av Alligator med Christina 
Furebring, Senior Vice President Research, 
som presenterade projekten ATOR1017 och 
ALG.APV527. Efter Christinas presentation 
skiftade fokus till marknad, möjligheter och 
montetära frågor. Anu Balendran, Vice Presi
dent Business Development, redogjorde för 
marknadspotentialen för Alligators läke
medelskandidater, och Per-Olof Schrewelius, 
Chief Financial Officer, presenterade bola
gets starka finansiella position och ekono
miska plan för de kommande tre åren. 

Cecilia Hofvander, Director 
Investor Relations and 
Communications, och Lotten 
Almén, Business Manager, 
organiserade Alligators 
kapitalmarknadsdag.

Alligators första kapitalmarknadsdag avslutades med 
en frågestund med alla presentatörer. Från vänster: 
Charlotte Stjerngren, moderator, Per Norlén, VD, PerOlof 
Schrewelius, CFO, professor Carl Borrebaeck, medgrund
are, Peter Ellmark, VP Discovery, Christina Furebring, 
SVP Research, Charlotte Russell, CMO, och Anu Balendran, 
VP Business Development.

https://tv.streamfabriken.com/alligator-bioscience-cmd-2018
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ADC-1013 – utlicensierad i 
storaffär med världens  
största bolag inom hälsosektorn.
ADC-1013 är Alligators första utlicensiering och en stor kommersiell framgång. 
I augusti 2015 slöt Alligator avtal med Janssen Biotech, Inc., ett företagen inom 
Johnson & Johnson. Avtalet ger Janssen exklusiv, global licens till Alligators läke-
medelskandidat ADC-1013. Betalningen till Alligator i form av upfront-betalning 
och delmålsbetalningar som kan uppgå till totalt USD 695 miljoner. Utöver det-
ta är Alligator också berättigad till royaltybetalningar baserad på den globala 
nettoförsäljningen. 

Angriper tumören och skapar immunitet
ADC1013 är en helt human antikropp riktad 
mot CD40, en immunstimulerande receptor 
som finns på antigenpresenterande celler, 
däribland dendritceller. Vid stimulering av 
CD40 inleds en process som leder till en 
dramatisk ökning av antalet Tceller som 
angriper tumören. Dessutom etableras ett 
tumörspecifikt minne som ger långtidsim
munitet mot cancern.

Janssen ansvarar för all vidare utveckling
Sedan avtalet tecknades ansvarar Janssen 
för den fortsatta utvecklingen av ADC1013 
och för de kliniska studierna. Genom avtalet 
har Janssen exklusiva rättigheter att utveck
la och kommersialisera ADC1013. Initialt 

fokus kommer att vara riktat mot ett antal 
solida tumörer. Janssen ansvarar också för 
all ytterligare forskning, utveckling, tillverk
ning, regulatoriska aktiviteter och kommer
sialisering. 

Avgörande milstolpe
Affären med Janssen är en avgörande 
milstolpe för Alligator. Upfrontbetalningen 
och efterföljande delmålsersättningar 
har tillsammans med börsintroduktionen 
i november 2016 skapat ett företag med 
en mycket solid finansiell bas. Avtalet visar 
också att Alligator har förmågan att omsätta 
världsledande forskning till kommersiella 
framgångar.

Per Norlén, 
VD på Alligator, 
kommenterar: 
Avtalet med Janssen visar 
precis hur banbrytande 
och kommersiellt attraktiv 
Alligators forskning är. 

Vår projektportfölj är 
mycket intressant och 
vår ambition är att under 
2019 ha fyra projekt i 
klinisk fas med samma 
eller till och med större 
kommersiell potential än 
ADC1013.

Dendritcell
Tumörcell

Aktivering Tumöravdödning

T-cell

1. Dendritcellen presenterar målmolekylen CD40 på sin yta.
2. ADC-1013 binder till CD40 och signalerar till aktivering av  

immunförsvarets goda T-celler.
3. T-cellerna aktiveras att avdöda tumörceller.

ADC-1013 MoA

Dendritic cell
Tumor Cell

Activation Tumor Killing

ADC-1013 CD40

Mode of action

T cell
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Dendritic cell
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BioTrinity i korthet
Delegater: 860
Företag: >450
Investerare: 150
Enskilda möten: > 2000
Landsrepresentation: 27

Alligators CFO presenterar med 
JNJ Innovation på BioTrinity.
BioTrinity är en av Europas ledande partner- och investerarkonferenser för biotek-
nologi. Konferensen erbjuder otaliga möjligheter för mindre utvecklingsbolag att 
presentera sin forskning och utveckling för stora internationella läkemedelsföre-
tag och diskutera möjliga samarbeten. 

BioTrinity är också ett forum för industrin 
att träffa potentiella investerare och facili
terar ett mycket stort antal enskilda möten 
mellan olika aktörer. Vid varje konferens 
bjuds också särskilt intressanta talare in 
för att presentera sin verksamhet och sina 
erfarenheter. Vid konferensen i april i år var 
Alligators CFO Per-Olof Schrewelius en av de 
utvalda talarna tillsammans med Richard 
Davis, Senior Director Oncology Transac
tions på Johnson & Johnson Innovation.

Samarbetet med Johnson & Johnson 
väcker uppmärksamhet
Anledningen till den prestigefyllda inbjudan 
att tala vid BioTrinity är läkemedelskandida

ten ADC1013 som Alligator utlicensierade 
till Janssen 2015. Under sin presentation 
betonade PerOlof hur viktigt det är att vara 
väl förberedd när man interagerar med de 
stora aktörerna inom internationell läkeme
delsindustri.

”All dokumentation var på plats, vi hade full 
kontroll på alla immaterialrättsliga frågor 
och vi hade personer med lång erfarenhet 
från Big Pharma i vår organisation. Tillsam
mans var detta avgörande för de lyckosam
ma förhandlingarna. En utgångspunkt som 
Alligator och Janssen till fullo delar är att 
alla lyckosamma affärer är till nytta för båda 
parter”, kommenterar PerOlof.
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Intervju med Charlotte A. 
Russell, Chief Medical Officer

Du har jobbat med läkemedelsutveck-
ling i flera år och kommer närmast från 
danska bioteknikbolaget Genmab, vilka 
är de viktigaste erfarenheterna du bär 
med dig?
– Att alla jobbar mot ett gemensamt mål 
från början av ett projekt är kanske det 
viktigaste. Att ha överblick för medicinskt 
behov och tid är viktiga faktorer, men också 
förmågan att anpassa sig till förändringar 
vad gäller behandlingsmöjligheter, hälso
vårdsystem och myndigheters regelverk har 
stor inverkan på framgång. Till syvende och 
sist att tro på produkten och att våga satsa! 

I denna bransch är tiden till marknad 
viktig – vad är din strategi för att göra 
den så kort som möjligt?
– I min funktion som Chief Medical Officer är 
målet i slutänden att skapa nya läkemedel 
till nytta för patienter med cancer. För att nå 
detta, krävs ett godkännande från läkeme

delsmyndigheter världen över för våra nya 
cancerläkemedel. Utformandet och genom
förandet av de kliniska studieprogrammen 
har stor betydelse för våra möjligheter att 
nå hela vägen fram. Det är inte alltid som de 
snabba vägarna ger bäst utdelning men vi 
arbetar tillsammans med våra samarbets
partners för att säkerställa att våra kliniska 
studier genomförs på ett så effektivt sätt 
som möjligt.

Vilket av Alligators kliniska/kliniknära 
projekt ADC-1013 och ATOR-1015, tycker 
du själv är mest spännande?
– De är lika spännande fast på olika sätt. 
Med ADC1013 ligger vi i framkanten inom 
CD40fältet, och har en antikropp med en 
väldigt lovande profil. Och så är vi ju upp
backade av ett företag med enorma musk
ler, Janssen Biotech Inc. Med ATOR1015 är 
vi först i världen med en tumörlokaliserande 
CTLA4blockerande antikropp. Den är rik
tad mot målmokelylerna CTLA4 och OX40 
i en och samma molekyl, vilket är särskilt 
spännande. Kan vi visa att ATOR1015 har 
minst samma effekt som nuvarande läke
medel mot CTLA4, men utan dess allvarliga 
biverkningar, kommer vi kunna göra stor 
skillnad för många patienter med cancer.

Till sist, vad ser du mest fram emot i ditt 
arbete under det kommande året? Vad 
ser du som de mest spännande händel-
serna?
– Dessa första månader har redan erbjudit 
många intressanta uppgifter, men det blir 
särskilt spännande att följa den kliniska ut
vecklingen av ATOR1015. Samtidigt startar 
förberedelserna inför de kliniska studier
na av våra nästa projekt, ATOR1017 och 
ALG.APV527. Tillsammas med våra samar
betspartners och teamet här på Alligator 
glädjer jag mig över att föra dessa ut i klinisk 
utveckling.  

” Med ATOR-1015 
är vi först i 
världen med 
en tumör-
lokaliserande 
CTLA-4- 
blockerande 
antikropp.”

Charlotte A. Russell är 
läkare med specialist
examen i hematologi 
och internmedicin 
och har disputerat i 
medicinsk vetenskap vid 
Köpenhamns universi
tet. Charlotte har över 
25 års erfarenhet av 
forskning och kliniskt 
arbete, innefattande 10 
år av klinisk läkemedels
utveckling i bioteknik/
läkemedelsbolag. 
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Alligator presenterar på 
CIMT i Tyskland
I mitten av maj presentera
de två av våra forskare, Sara 
Fritzell och Anne Månsson 
Kvarnhammar, de bispecifi
ka läkemedelskandidaterna 
ATOR1015 och ALG.APV527 
vid den 16:e upplagan av CIMT 
(Annual Cancer Immunothera
py) i Mainz, Tyskland.

Positiva prekliniska data för 
ATOR-1015 presenterade på 
AACR i Chicago
På AACR (American Academy of 
Cancer Research) i april pre
senterade forskarna Karin Enell 
Smith (i bild) och Sara Fritzell 
prekliniska data som bekräftar 
ATOR1015:s verkningsme
kanism att selektivt aktivera 
immunsystemet i tumören. 

Alligator presenterar på 
PEGS i Boston                    
Peter Ellmark, VP Discovery, 
presenterade de lovande 
immunonkologiska projekten 
ATOR1015 och ATOR1017 vid 
PEGS i Boston, USA. PEGS är 
med sina 2500 deltagare en 
av de viktigaste kongresser
na i världen för nyskapande 
terapier av cancer och andra 
sjukdomar.

Alligator presenterar på 
Molecular Med Tri-Con i 
San Francisco
I februari presenterade  
Christina Furebring, SVP 
Research, ATOR1015 vid 
Molecular Med TriCon 2018, 
som är en av världens ledande 
konferenser för läkemedels
forskning och utveckling samt 
diagnostik.

Tre rekryteringar för framtiden
Alligator har under våren utökat sin ledningsgrupp på tre 
centrala positioner. Anu Balendran, VP Business Develop
ment leder Alligators affärsutveckling vilket bland annat 
inkluderar aktiviteter för framtida utlicensiering av våra 
läkemedelskandidater. Charlotte A. Russell har tillträtt som 
CMO med ansvar för Alligators kliniska projekt, och Peter 
Ellmark som VP Discovery, med ansvar för att utveckla 
nästa generation tumörriktade immunterapier.

ALLIGATORNOTISER 

Anu Charlotte Peter

Alligator Bioscience AB
Medicon Village, Scheelevägen 2
223 81 Lund
Telefon: 046 286 42 80
www.alligatorbioscience.com

Följ oss gärna på

https://www.linkedin.com/company/alligator-bioscience-ab/
https://twitter.com/AlligatorBio

