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Intäkter/milestones 27,7 24,5 10,0 85,0 85,0

EBIT -6,3 -8,6 -15,4 59,5 59,4

Vinst före skatt -6,2 -8,5 -15,4 59,5 59,4

EPS, justerad (kr) -0,06 -0,08 -0,14 0,54 0,54

EV/Försäljning nm nm nm nm nm

EV/EBITDA nm nm nm nm nm

EV/EBIT nm nm nm nm nm

P/E nm nm nm nm nm
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Toleranzia

Ägarstruktur* Aktier Kapital

Flerie Invest** 30,0% 33,1

Avanza Pension 6,7% 7,4

Nordnet Pension 5,3% 5,9

Niklas Bergström 3,4% 3,7

Gunvald Berger 2,7% 2,9

Måns Flodberg 2,4% 2,7

GU Ventures 2,4% 2,6

Sören Christensen 2,0% 2,2

Nordea Pension 1,6% 1,8

Lars Molinder 1,4% 1,5

Totalt antal aktier 100,0% 110,3

*Före budpliktsbud (kommer förändras)
**Enl. Holdings, Flerie Invest äger 47,4% av aktierna

Information

Riktkurs (kr) 3,00

Risk Hög

Kurs (kr) 1,05

Börsvärde (Mkr) 116

Antal aktier (Miljoner) 110,3

Free float 67%

Ticker TOL

Nästa rapport 2023-02-24

Hemsida toleranzia.se

Analytiker Jan Glevén

Intressant läge 

Toleranzia går in i slutskedet av de prekliniska studierna för TOL2, mot 
Myastenia Gravis. Toxikologiska studier kvarstår och därefter väntas 
kliniska studier kunna inledas under hösten 2023. Då bolaget uppvisat 
terapeutisk effekt i en sjukdomsmodell som varit överlägsen nuvarande 
behandlingar mot Myastenia Gravis ser vi framgent stor potential i detta 
projekt. Toleranzia har fått ökad uppmärksamhet internationellt kring sina 
studier vilket talar för att intresset från tänkbara samarbetspartners också 
ökat. 

Nya läkemedel på väg ut
I denna analys tar vi upp ett antal behandlingsmetoder som nyligen kom-
mit ut på marknaden och som är på väg. Dessa förbättrar symptomen 
men botar inte Myastenia Gravis i grunden som TOL2 visat att den gör. 
Till skillnad mot TOL2 slår de också brett mot viktiga funktioner i immun-
systemet vilket medför risker såsom ökad infektionskänslighet. Således 
bedömer Mangold att Toleranzia har en läkemedelskandidat med god 
chans att etablera sig som den dominerade behandlingsmetoden. Man-
gold bedömer även att TOL2 utgör en starkare kandidat än de projekt 
som nu befinner sig i klinisk fas vilket behandlas i denna analys. 

Stor uppsida
Klimatet för bolag med hög risk och intäkter i framtiden har försämrats 
under 2022. Detta gäller i synnerhet bioteknikbolag vilket visas i 
en jämförande peerstabell. Det är också tydligt att marknaden inte 
värdesätter de robusta data som Toleranzia hittills har uppvisat i tidigare 
studier. Mangold bedömer att värdet på bolaget kommer att öka i takt 
med att TOL2 når de kliniska studierna. Riktkursen sätts till 3,00 kronor 
vilket motsvarar Bull case och inne bär en uppsida på över 180 procent. 
*Angående budpliktsbud från Flerie Invest se Appendix
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Toleranzia - Investment case

Riktkurs 3,00 kronor en uppsida 
på över 180 procent

Stark och branschkunnig ägare i 
Flerie Invest

Går in i klinik med TOL2 under 
2023

Utvecklar ny typ av läkemedel 
mot Myastenia Gravis- en  
sällsynt sjukdom

Starka data ger stöd att 
genomföra fas 1/2a

Särläkemedelsstatus medför 
lätt nader

Sällsynt lockande läkemedelsutvecklare
Mangold upprepar köp i orphan-läkemedelsbolaget Toleranzia med riktkurs 
3,00 kronor på 12 månaders sikt vilket motsvarar vårt Bull case. Det motiveras 
av det positiva mottagandet av nya läkemedel mot Myastenia Gravis på 
marknaden där även ett högt listpris kan tas ut. Nedgångar inom biotech 
internationellt har smittat av sig och risken i dessa bolag anses ha ökat till 
följd av begränsad tillgång till riskkapital vilket medför lägre aktiekurser 
generellt. Mangold anser att Toleranzia har en stark ägarbas och att bolaget 
är välkapitaliserat vilket minskar risken i bolaget.  

Potential i TOL2
Mangold ser potential i TOL2 projektet mot Myastenia Gravis som är 
en autoimmun muskelsjukdom där det saknas botande behandlingar. 
Läkemedels kandidaten TOL2 har visat god säkerhetsprofil i prekliniska 
korttidsstudier och ska genomgå kliniska studier. Dessa har förskjutits på 
grund av pandemin men som avses starta under 2023. Vår värderingsmodell 
utgår från värdet på TOL2-projektet. För att få fram ett motiverat värde har 
vi utgått från en riskjusterad modell. Läkemedlet anses ha stor potential att 
kunna uppnå “blockbuster”-försäljning. 

Spännande marknad med stort medicinskt behov
Nuvarande läkemedel för Myastenia Gravishar omfattande biverkningar och 
ger endast symptomlindring - det finns ännu inget läkemedel som specifikt 
behandlar grunden till sjukdomen. Toleranzia utvecklar TOL2 som gör just 
det. TOL2 verkar genom att helt återställa den del av immunsystemet som 
felaktigt angriper och förstör det kroppsegna ämnet i musklerna som orsakar 
autoimmuniteten vid myastenia gravis. 

Ökat intresse för myastenia gravis
Intresset för nya särläkemedel ökar vilket lett till fler studier och affärer 
i sektorn samt att en rad nya läkemedel har kommit och är på väg ut på 
marknaden. Det väntas öka intresset även för Toleranzia. Bolaget har attra-
herat långsiktiga och branschkunniga nya ägare i Flerie Invest vilket ger my-
cket goda möjligheter att genomföra en klinisk studie som kan ge starka data 
som stöd för en slutlig registreringsstudie och ett kommande licensavtal eller 
samutvecklingsavtal med ett större läkemedelsbolag.

Viktigt med särläkemedelsstatus 
Läkemedelsbolag fokuserar alltmer på sjukdomar med stort medicinskt be-
hov och specialist-läkemedel för orphan-sjukdomar. Möjligheten att erhål-
la så kallad särläkemedelsstatus för läkemedel mot orphan-sjukdomar har 
bidragit till detta, då det medför incitament såsom stöd vid utformning av 
kliniska studier, reducerade avgifter, rätt till olika bidrag, skattelättnader och 
en betydelsefull marknadsexklusivitet från försäljningsgodkännande. TOL2 
har erhållit särläkemedelsstatus i både Europa och USA.

Toleranzia
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Toleranzia – Update

Toleranzia

Startar kliniska studier hösten 
2023

Ökat intresse för TOL2

TOL2 kan bli ledande 
behandling för MG

TOL2 ger överlägsen effekt

Slutfasen av prekliniska studier

GMP-kvalitet krävs

Intressant läge 
Toleranzia är på väg mot inledande fas 1/2a studier för sin kandidat TOL-2 
mot Myastenia Gravis (MG). Studien blev försenad på grund av pandemin då 
det ej gick att få tag på tillverkningsmaterial för dess substans då det är sam-
ma som för vaccintillverkning mot covid-19. Kliniska studier är nu planerade 
att starta hösten 2023. 

De studier som hittills genomförts har blivit uppmärksammade i en veten-
skaplig tidskrift, Frontiers in Immunology. Anledningen är att Toleranzia med 
TOL2 har påvisat en mycket god och långverkande terapeutisk effekt. In-
tresset för att utveckla nya läkemedelskandidater för Myastenia Gravis är 
stort men de som nyligen kommit eller är på väg ut på marknaden stoppar 
inte sjukdomsförloppet. 

Toleranzia har fått uppmärksamhet för sitt koncept som har potential att bota 
sjukdomen. Således kan TOL2 bli den ledande behandlingen och konkurrera 
ut rådande behandlingar. 

Så fungerar TOL2 
TOL2 är en modifierad form av acetylkolinreceptorn. När den tillförs 
stimuleras kroppens immunförsvar att tolerera acetylkolinrecepterorerna 
som kroppen felaktigt angriper vid Myastenia Gravis. TOL2 har i en preklinisk 
studie jämförts med två olika terapier som utgör standardbehandling i en 
experimentell autoimmun sjukdomsmodell av Myastenia Gravis. Denna 
jämförelse visade att TOL2 ger en överlägsen bättre effekt. I studien visades 
även att TOL2 hade god tolerabilitet och avsaknad av toxicitet. 

Mot kliniska studier
I det prekliniska arbetet återstår att genomföra de toxikologiska studier som 
krävs som underlag för ett myndighetsgodkännande av studier i männis-
ka. Därefter väntar ett regulatoriskt rådgivande möte med EMA (Europeis-
ka läkemedelsmyndigheten). Parallellt pågår arbetet med utformningen av 
lämplig läkemedelsberedning samt hållbarhetsstudier och fastställande av 
renhets- och kvalitetskrav. Toleranzia har under 2022 tagit fram en stor-
skalig pilot-batch för TOL2. Under första halvåret av 2023 är tillverkningen 
av TOL2 med GMP-kvalitet inplanerad och därefter en GMP-batch för den 
kliniska prövningen. För kommande studier pågår även ett arbete med val av 
de kliniker som ska medverka. Slutligen ska berörda länders läkemedelsverk 
och etiska kommittéer ge godkännande till start av studien. 
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TOL2 har visat sig överlägsen i 
tidiga studier i jämförelse med 
nuvarande behandlingar

Nytt projekt i USA för att få 
fram nya behandlingar mot MG

Ny studie från Karolinska 
Institutet

MG-marknad väntas växa med 
7,5 procent CAGR

Behov av ny behandling 
Diagnostik och behandling av Myastenia Gravis går framåt även om sjuk-
domen fortsatt inte kan botas från grunden. Toleranzia avser med sin forsk-
ning att utveckla ett läkemedel som behandlar orsaken och inte bara minskar 
symptomen. 

Dagens patienter behandlas endast med symptomlindrande läkemedel som 
exempelvis kolinesterashämmare, en grupp av läkemedel som ökar mängden 
acetylkolin (signalämne i bl.a. muskulaturen) eller kortikosteroider, kom-
plementhämmare och så kallade DMARD-läkemedel som är generellt im-
mundämpande. Dessa har alla bara symptomlindrande effekt och många är 
förknippade med betydande biverkningar och ökad risk för allvarliga infek-
tioner samt cancer. Vissa patienter med MG har en tumör i brässen (tymom) 
som kan avlägsnas kirurgiskt (thymectomy). Detta ingrepp kan resultera i en 
symptomförbättring. 

Nya läkemedel och studier
Ny behandling av neuromuskulära sjukdomar har fått ökat intresse. Den 
amerikanska hälsoorganisationen The Muscular Dystrophy Association 
(MDA) har avsatt 17 miljoner dollar för att få fram nya behandlingar inom 
detta sjukdomsområde i ett nytt projekt där MG ingår.  

I en nyligen presenterad studie som letts av forskare på Karolinska Institutet 
har tester med rituximab genomförts, ett RA-läkemedlet utvecklat av Biogen. 
Denna studie visade att patienter som fick rituximab med nydebuterad 
myasteni förbättrades. Studien visade även att lägre doser kortison behövdes 
för patienter som stod på tilläggsbehandling. Studien var liten och patienter 
rapporterade biverkningar. Den uppges alltjämt vara uppmuntrande för 
fortsatta studier. 

MG-marknaden växer 
Den globala behandlingsmarknaden för Myastenia Gravis (MG) uppgick till 
drygt 1,2 miljarder dollar 2021. Den väntas växa med 7,5 procent i snitt 
per år fram till 2028 till ett värde om drygt 2,0 miljarder dollar enligt For-
tune Business Insight. Drivande är framväxten av nya behandlingsalternativ 
och ökad prevalens. Medvetenhet om sjukdomen har ökat och ett gynnsamt 
bidragsystem har sammantaget bidragit till att läkemedelsbolag valt att forska 
fram nya läkemedelskandidater. 

Toleranzia – Update

Toleranzia
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Astrazenecas nya läkemedel 
Ultomiris kan bli en blockbuster 
inom MG

UCB utmanar med två 
kandidater inom MG 

Högre behandlingspris för TOL2 
kan motiveras 

Zilucoplan - en konkurrent till 
Vyvgart

MG - konkurrensanalys
Nya behandlingsalternativ har kommit ut på marknaden och fler är på väg un-
der 2023. Astrazeneca-ägda Alexion Pharmaceuticals fick Ultomiris (ravuli-
zumab) godkänt i USA för generell Myastenia Gravis (gMG) i april 2022. Inom 
dess terapiområde sällsynta sjukdomar konverteras patienter till Ultomiris 
från Soliris, ett läkemedel som väntas sälja för 1,4 miljarder dollar 2027 en-
bart för MG. Ultomiris ska på sikt ersätta Soliris vars patent går ut. Ultomiris 
och Soliris används sedan tidigare för behandling av blodsjukdomen PNH 
(Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria). Ultomiris sålde för 1,4 miljarder dol-
lar fram till tredje kvartalet 2022. 

Bra start för Vyvgart 

Argenx fick Vyvgart (efgartigimod) godkänt i december 2021 av FDA. Den 
används för behandling av MG, särskilt AChR positiva vars immunsystem 
producerar antikroppar mot acetylkolinreceptorer. Lansering av Vyvgart har 
fått en bra start där intäkterna ökat till 131 miljoner dollar fram till tredje 
kvartalet 2022. Peak sales för Vyvgart bedöms uppgå till 2,7 miljarder dol-
lar för indikationen gMG. Priset per årlig behandling för Vyvgart uppgår till 
225 000 dollar för en typisk patient. Detta ska jämföras med de antaganden 
som vi gjort för TOL2 då vi utgått från ett behandlingspris på 40 000 dol-
lar per behandling. Det lukrativa priset för Vyvgart och dess positiva för-
säljningsstart har medfört att ArgenX pekats ut som en uppköpskandidat för 
läkemedelsbolag som behöver nya läkemedel vars patent gått ut. 

UBS utmanar med fler kandidater

Fler kandidater inom terapiområdet MG är på väg ut på marknaden. Det 
belgiska biopharmabolaget UCB har två kandidater som utgör utmanare till 
Ultomiris och Vyvgart. Dessa är rozanolixizumab och zilucoplan som båda 
väntas få regulatoriskt godkännande i slutet av 2022 och beräknas kom-
ma ut på marknaden 2023. Zilucoplan väntas konkurrera med Ultomiris som 
C5-hämmare. Skillnaden mot Ultomiris är att zilucoplan kan ges subkutant 
jämfört med intravenös injektion för Ultomiris. 

MANGOLD - MYASTENIA GRAVIS - NYA LÄKEMEDEL 

Bolag Substans Läkemedelsnamn Verkningsmekanism Fas

UCB zilucoplan C5 hämmare BLA

UCB rozanolixizumab FcRn hämmare BLA

AstraZeneca/Alexion ravulixumab Ultomiris C5 hämmare Godkänt 

Argen-X efgartigimod Vyvgart FcRn hämmare Godkänt 

Källa: Mangold Insight

Toleranzia – Uppdatering

Toleranzia
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Chord Therapeutics köptes upp 
av Merk KGaA

Immunovant värderas till 510 
miljoner dollar på Nasdaq i USA

Janssen har kandidat i fas 3

Dansk konkurrens

Nya kandidater 

Det finns ett 50-tal studier i klinisk fas 3 inriktade på MG enligt NIH (National 
Institute of Health) vilket visar på hög aktivitet inom denna sjukdom hos 
läkemedelsutvecklande bolag. Det är också tydligt att intresset för nya 
typer av behandlingar inom MG är stort då ett antal större affärer har gjorts. 
Tyska Merck KGaA har slutfört köpet av det schweiziska startup-bolaget 
Chord Therapeutics för en ej angiven köpeskilling i början av 2022. Chords 
inriktning är orphan-sjukdomar främst neuroinflammation och Myastenia 
Gravis. Bolaget utvecklar substansen cladribine för både MG och NMSOD 
(Neuromyelitis optica spectrum disorder).

Mangold har valt ut ett antal intressanta studier som redovisas i tabellen. 

MANGOLD - PROJEKT MYASTENIA GRAVIS - KLINISK FAS 

Bolag Substans Kandidat Verkningsmekanism Fas

NMD Pharma NMD670 CIC-1 Fas 1/2a

Cartesian Therapeutics Descartes-08 CAR T-cell Fas 1/2a

Merck KGaA/Chord cladribine CRD1 B/T-lymphocyter Fas 2 

Harbour BioMed batoclimab HBM9161 anti-FcRn Fas 3

Janssen nipocalimab M281 FcRn Fas 3

Immunovant batoclimab IMVT-1401 FcRn Fas 3

Källa: Mangold Insight

Immunovant är ett amerikanskt bioteknikbolag med flera projekt i klinisk fas. 
Bolagets substans, batoclimab, för MG genomgår fas 3-studier som inleddes 
hösten 2022. Topline-resultat väntas under andra halvåret 2024. Verknings-
mekanismen för batoclimab är hämning av ett ämne (FcRn) vilket gör att vissa 
typer av antikroppar bryts ned snabbare, bland annat sådana som bidrar till 
MG. Även Harbour BioMed utvecklar batoclimab för MG i en klinisk studie. 
Harbour Biomed har rättigheter i Kina medan Immunovant har rättigheterna 
i USA och Kanada. 

Nipoclimab utvecklas av Janssen (ett J&J-dotterbolag) som är i fas 3. Sub-
stansen kom in i samband med att Momenta Pharmceuticals köptes av Jansen 
för 6,5 miljarder dollar. Nipoclimab har en liknande verkningsmekanism som 
batoclimab där FcRn utgör target. Studien med nipoclimab väntas slutföras 
2026. 

Danska NMD Pharma visade positiva resultat för NMD670 i oktober 2022. 
Bolaget har även fått klartecken för att inleda fas 2-studier med NMD670 
med start under det första kvartalet 2023 för neuromuskulära sjukdomar 
som MG och SMA (Spinal Muscular Atrophy). Bolaget backas upp finansiellt 
av Novo Holdings och Lundbeckfonden BioCapital. 

Toleranzia – Uppdatering

Toleranzia
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Teknologivärde - ett mått på hur 
marknaden värderar bolagets 
forskning

Starka data - tillräckligt robust 
för att genomgå fas 1/2a-stud-
ier

Nordiska peers i fas 1 och 2 

På Stockholmsbörsen finns ett antal läkemedelsforskande bolag som har 
projekt i preklinisk fas eller fas 1 och fas 2. I denna tabell har Mangold valt 
ut bolag där ett huvudprojekt är rådande. Då Toleranzia kommer att göra en 
fas 1/2a studie känns det relevant att ha med läkemedelsutvecklande bolag 
med projekt i antingen fas 1 eller fas 2. Mangold har valt att sortera bolagen 
utifrån teknologivärde som har tagits fram genom att minska börsvärdet 
med kassan från den senaste delårsrapporten (Q3-2022). Detta ger en 
uppskattning kring hur investerarna värderar teknologin. Är bolaget inne i 
en nyemissionsperiod har vi valt att addera tillkommande kapital till kassan. 

MANGOLD - NORDISKA PEERS - KLINISK FAS I OCH 2

Bolag Indikation Kandidat Klinisk fas Teknologivärde Börsvärde Kassa YTD%

Lytix Biopharma Tumörer LTX-315 Fas 2 126 297 171 -46,0

Annexin Kärlsjukdomar ANXV Fas 2 115 151 37 -2,0

Alzinova Alzheimer ALZ-101 Fas 1b 66 105 39 -43,6

Lipum RA SOL-116 Fas 1 62 106 45 -25,1

Lipigon Blodfetter Lipisense Fas 1 4 19 16 -83,4

Idogen Hemophilia A IDO8 Fas1/2a -4 13 17 -86,4

Arcede Pharma KOL RCD405 Preklin -6 12 18 -49,2

Biosergen Svampinfektioner BSG005 Fas 1 -17 33 50 -75,7

Snitt 43 92 49 -51,4

Toleranzia Myastenia Gravis TOL2 Preklin 68 116 47,6 -11,0

Källa: Mangold Insight

Robusta data ger stöd

Toleranzia har ett teknologivärde på 68 miljoner kronor vilket är dess 
börsvärde rensat för kassan. Det är högre än snittet i denna tabell. Börsvär-
det på 116 miljoner kronor är något över snittet, lägre än för fas 2-bolag 
men i nivå med fas 1-bolagen. För vissa av tabellens bolag värderas inte dess 
teknologi alls på börsen. Mangold anser att Toleranzias TOL2-projekt med 
starka data bedöms vara tillräckligt robust för att kunna genomgå kommande 
fas 1/2a-studier. 

Toleranzia – Uppdatering
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TOL2-projektet har riskjusterats 
och värderas till 289 miljoner 
kronor 

Potentialen ökar med högre 
listpris

Motiverat värde per aktie upp-
går till 3,05 kronor

Riktkurs sätts till 3 kronor vilket 
återspeglar Bull case med 
avkastningskrav 16 procent

Sum of the Parts värdering 

Mangold har valt att värdera Toleranzia utifrån en Sum of the Parts-mod-
ell. Vi har utgått från potentialen i TOL2 som diskonteras i en riskjusterad 
DCF-modell. För att återspegla risken har vi valt att riskjustera projektet uti-
från en rapport från Biotechnology Innovation Organization 2021. För auto-
immuna sjukdomar, där Myastenia Gravis ingår, ligger sannolikheten för ett 
godkännande (LOA) i fas 1-studier på 10,7 procent. I vår modell har vi valt att 
använda 11 procent. Diskonteringsräntan är satt till 16 procent. Mangold har 
valt att inte värdera TOL3-projektet som ligger i en tidig preklinisk fas. Sjuk-
domsprevalensen för MG uppgår till cirka 200 000 personer i EU och USA. 
Utifrån denna population har vi räknat med att bolaget kan ta 20 procent av 
marknaden. Priset för behandlad patient har uppskattats konservativt till 40 
000 dollar vilket ger en peak sales på runt 1,6 miljarder dollar. I Bull case för 
TOL2 har vi antagit 1,5 miljarder dollar. I vår konkurrensanalys framkom att 
behandlingspriset (annual list price) för Vyvgart upp gick till 225 000 dollar 
med en peak sales på 2,7 miljarder dollar. Således skulle vi kunna motivera 
ett högre pris även för TOL2. Potentialen i bolaget kan således bli avsevärt 
högre om vi skulle använda oss av ett högre listpris för TOL2. 

TOLERANZIA - SUM OF THE PARTS - BULL CASE

Värdering av projekt

TOL2 (MUSD)  250 

TOL3   - 

Summa EV (MUSD)  250 

rNPV (Mkr)  289 

Nettokassa (Mkr)  47 

Fair Value (Mkr)  336 

Antal aktier  110,3 

Motiverat värde per aktie (kr)  3,05 

Källa: Mangold Insight

Scenarioanalys - utgår från Bull case för riktkurs
Mangold har valt att genomföra en scenarioanalys med olika försäljningsut-
fall för TOL2 och som även tar hänsyn till olika diskonteringsräntor. Utfallet 
visas i tabellen där ett Bull case medför 1,5 miljarder dollar i peak sales, 1,2 
miljarde dollar i Base case och ett Bear case om 0,8 miljarder dollar. Mangold 
har valt att utgå från peak sales på 1,5 miljarder i ett Bull case för att sätta 
riktkurs. Detta motiveras av hur nya läkemedel mot Myastenia Gravis tagits 
emot på marknaden och dess prognosticerade peak sales. 

TOLERANZIA - KÄNSLIGHETSANALYS 

Avk.krav  Bear case   Base case  Bull case 

14%  2,02  3,40  4,19 

16%  1,53  2,50  3,05 

18%  1,20  1,90  1,90 

Källa: Mangold Insight

Toleranzia – Uppdatering

Toleranzia
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Bud efter legala krav accepteras 
ej av styrelsen

Plattformsteknologi med 
potential till fler läkemedels-
kandidater

Projekt stödjer utveckling av 
TOL3

Två nya cellbiologer till 
Toleranzia

Ny CFO

Budpliktsbud från Flerie Invest
Flerie Invest lämnade 14 november ett budpliktsbud på Toleranzia enligt 
gängse takeover-regler. Flerie Invest hade då över 30 procent av aktierna 
i bolaget vilket medförde att gränsen för budplikt passerades. Flerie Invest 
lämnade ett erbjudande på 1,02 kronor per aktie utan premie på kursen. Det-
ta bud lades till följd av legala krav och ansågs inte av bolagets styrelse som 
skäligt efter genomförd fairness opinion. Således rekommenderade styrelsen 
inte budet. Styrelsen bedömer även att Flerie Invests ägande inte kommer att 
resultera i någon väsentlig förändring i verksamheten. Flerie Invest anses ha 
en långsiktig syn på bolagets strategi.  

Unik toleransteknologi - fler projekt
Toleranzia har byggt en plattform för utveckling av läkemedel inom 
autoimmuna orphan-sjukdomar och utvecklar även TOL3 mot ANCA vaskulit, 
en sjukdom med allvarlig inflammation av blodkärl. Tidiga prekliniska studier 
pågår där terapeutisk effekt ska uppvisas i djurmodell. Projektet har ännu inte 
nått Proof of Concept och värderas inte i vår analys. 

Ingår forskningssamarbete med KK-stiftelsen
Toleranzia har ingått ett forskningssamarbete med Stiftelsen för kunskaps- 
och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) inom läkemedelsutveckling riktad 
mot inflammation. Ett stöd på 10 miljoner kronor kommer att användas till att 
undersöka inflammatoriska processer vid autoimmunitet. Projektet kommer 
att samordnas av Cardiovascular Research Centre (CVRC) vid Örebro 
universitet. Denna forskning väntas bli värdefull för utvecklingen av bolagets 
TOL3-projekt som riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen ANCA vaskulit. 

Nyrekryteringar i Toleranzia - ny CFO
Toleranzia har rekryterat två erfarna cellbiologer som ska kartlägga verknings-
mekanismen bakom den toleransinduktion som TOL2 ger. 

Bolaget utsåg en ny CFO i augusti 2022, Torbjörn Sannerstedt. Han är civil-
ekonom och har tidigare liknande erfarenhet från AcadeMedia, Navamedic 
och Halmstad Energi och Miljö. I tillägg har Torbjörn varit vd för LMI Selcom. 
Han är kontrakterad som konsult i Toleranzia. 

Toleranzia – Appendix 
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Toleranzia – SWOT

Toleranzia

- Ökat intresse för orphan-sjukdomar

- Först till marknaden med en sjuk-
domsspecifik botande behandling mot 

Myastenia Gravis

- Uppköp, licens- eller samarbetsavtal

- Breddning av produktportföljen, 
tolerogener kan lämpa sig för fler 

autoimmuna sjukdomar 

- Konkurrerande forskning  

- Negativt utfall från fas 1/2b-studier 

- Förseningar i utvecklingen av TOL2

- Tidig fas i forskningen 

- Beroende av nyckelpersoner 

- Få projekt i klinisk fas

- Utvecklar botande läkemedel

- Har två projekt inom autoimmuna sjukdomar 
med stort medicinskt behov 

 - Har erhållit särläkemedelsstatus i EU och USA
- Kapitalstarka långsiktiga ägare 
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Toleranzia – Resultat & balansräkning

Toleranzia

Resultaträkning (Tkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Intäkter/Milestones 0 0 0 75 000** 75 000** 25 000

Aktiverat arbete för egen räkning 27 694 24 548 10 000 10 000 10 000 10 000

Personalkostnader 4 149 4 857 5 000 5 000 5 000 7 000

Övriga rörelsekostnader  29 811 28 209 20 000 20 000 20 000 20 000

Avskrivningar  16 -55 -400 -502 -605 -708

Rörelseresultat  -6 282 -8 573 -15 400 59 498 59 395 7 292

0 0 0 0 0 0

Räntenetto  33 29 29 29 29 29

Vinst efter finansnetto  -6 249 -8 544 -15 371 59 527 59 424 7 321

0 0 0 0 0 0

Skatter*  0 0 0 0 0 0

Nettovinst  -6 249 -8 544 -15 371 59 527 59 424 7 321
Källa: Mangold Insight

* Förlustavdrag 59,7 Mkr 

** Vi har antagit Milestones 

Balansräkning (Tkr) 2021 2022P 2023P 2024P 2025P 2026P

Tillgångar  

Kassa o bank  76 278 41 347 5 576 44 600 83 420 70 034

Kundfordringar  1 051 0 0 0 0 0

Lager  0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar  54 900 80 019 100 419 120 921 141 526 162 234

Totalt tillgångar  132 230 121 367 105 995 165 522 224 946 232 267

Skulder  

Leverantörsskulder  2 383 0 0 0 0 0

Skulder  1 881 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878

Totala skulder  4 264 2 878 2 878 2 878 2 878 2 878

Eget kapital  

Bundet eget kapital  66 736 66 736 66 736 66 736 66 736 66 736

Fritt eget kapital  61 230 51 753 36 381 95 908 155 332 162 654

Totalt eget kapital  127 966 118 488 103 117 162 644 222 068 229 389

Totalt skulder och eget kapital  132 230 121 366 105 995 165 522 224 946 232 267
Källa: Mangold Insight 
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Disclaimer
Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och per-
soner med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i 
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansin-
spektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold 
är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på 
NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. In-
nehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets 
riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är 
analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran 
om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation 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. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instru-
ment. 

Mangold analyserade Toleranzia senast 2021-09-06

Mangolds analytiker äger inte aktier i Toleranzia. 

Mangold äger inte aktier i Toleranzia såsom för eget lager.  

Mangold äger aktier i Toleranzia genom uppdrag såsom likviditetsgarant.

Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  

Toleranzia


