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FAKTA  

Ticker HNSA 
 

Lista Mid Cap 
 
 

Aktiekurs (SEK) 188 
 

Börsvärde (MSEK) 8600 
 

Nettoskuld 20E (MSEK) -1153 
 

Free Float 86 % 
 
 

Dagl oms. (‘000) 515 
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NYCKELTAL (MSEK) 
 

2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 

Net sales 3 3 106 216 460 1077 

EBITDA -247 -358 -404 -448 -302 122 

EBIT -247 -360 -410 -454 -309 114 

EPS (adj.) 

 
2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E EPS (adj.) -6.1 -8.7 -9.2 -10.2 -7.0 2.6 

EV/Sales -255.2 -172.9 83.3 43.2 20.9 8.9 

EV/EBITDA 3.5 1.6 -21.8 -20.8 -32.0 78.6 

EV/EBIT 3.5 1.6 -21.5 -20.5 -31.1 83.8 

P/E 0.0 0.0 -24.4 -22.0 -32.2 87.5 

Plattformspotential driver uppvärdering 
Redeye gör ett omtag av sina värderingsantaganden efter det villkorade godkännandet av 

imlifidase i EU och avtalet med Sarepta avseende imlifidase som förbehandling till två av 

bolagets genterapi-indikationer. Risken i caset har minskat och vi höjer vårt Base case till 

360 (210) kronor per aktie.  

 

Framgång i EU 

Hansa erhöll under augusti ett formellt villkorat godkännande av EU-kommissionen 

avseende imlifidase för desensitisering av högt sensitiserade patienter som ska genomgå 

njurtransplantation. Vi räknar med att en lansering av imlifidase i EU sker under Q4 – ett 

transformativt steg för bolaget. 

 

Investerare tenderar att attraheras av biopharmabolag där det ledande projektet befinner 

sig nära marknad och är riskreducerat. Hansa har under de senaste månaderna sett en 

diversifiering av sin ägarbas och vi menar att godkännandet i EU attraherar ett nytt 

klientel av investerare. 

 

Avtal inom genterapi ger starkt signalvärde 

I juli annonserade Hansa ett avtal med Sarepta Therapeutics avseende imlifidase som 

förbehandling till bolagets genterapiprojekt inom muskelsjukdomarna DMD och LGMD. Vi 

tycker på flera sätt att avtalet är unikt och ser att det validerar Hansas plattform. Vi 

värderar avtalet till 31 kronor per aktie vid en EBIT-marginal om 95%, motsvarande cirka 

17% av dagens börsvärde. 

 

Hansas ledning bekräftade i samband med Q2-rapporten att samtal pågår med ledande 

spelare inom genterapifältet. Med hundratals pågående kliniska studier inom fältet ser vi 

goda chanser för att ytterligare avtal signeras under hösten. 

 

Plattformspotential 

Hansa-aktien har haft en mycket fin utveckling under sommaren och vi menar att 

aktiemarknaden i och med avtalet med Sarepta börjat prisa in plattformen i bolaget, en 

potential som vi upplever har varit något bortglömd till förmån för njurtransplantation. Det 

börjar bli uppenbart för oss att equity storyn i Hansa går mer och mer mot 

plattformspotentialen, en syn som också bolagets ledning delar.  

 

Vi gillar att Hansa med sin enzymklyvande teknologi har optionalitet att utvärdera sina 

chanser i flertalet indikationer. Detta är något som gör att bolaget har fler ben att stå på 

och innebär en lägre risk jämfört med många andra biopharma-bolag. 
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Investeringscase - plattformspotential 

Hansas ledande läkemedelskandidat imlifidase är unik i sin förmåga att klyva och inaktivera 

antikroppar av typ IgG. Behandling utförs genom en injektion på cirka 15 minuter och 

inaktiverar antikropparna inom några timmar - en mycket innovativ metod som vi bedömer 

har potential att förändra behandlingen av akuta IgG-medierade indikationer. 

 

Den längst framskridna indikationen är njurtransplantation, där imlifidase möjliggör 

njurtransplantation för patienter med donatorspecifika antikroppar (DSA). Många av dessa 

patienter kan inte transplanteras och dör i väntan på en njure. I augusti 2020 erhöll Hansa 

ett villkorat godkännande i Europa för imlifidase inom njurtransplantation för högt 

sensitiserade patienter och inom tre månader kommer bolaget att ha sitt första läkemedel 

på marknad – ett transformativt steg för Hansa. 

 

Plattform 

Utöver njurtransplantation har imlifidase en mängd andra applikationsområden genom sin 

förmåga att inaktivera IgG-antikroppar. IgG är den mest prevalenta av människans fem 

antikroppstyper (~80% av det totala antalet) och är den primära drivaren bakom de 

autoimmuna reaktioner som sker vid till exempel transplantation, autoimmuna indikationer 

och genterapi.  

 

Potentiella applikationsområden för Hansas plattform 

 

Källa: Hansa Biopharma 

 

Vi upplever att plattformspotentialen i Hansa länge har varit bortglömd till förmån för 

njurtransplantation. Vi bedömer att investerare behövde något konkret för att prisa in denna 

möjlighet, vilket man fick genom avtalet med Sarepta Therapeutics inom genterapi. Vi 

värderar avtalet till 31 kronor per aktie, motsvarande cirka 17% av dagens börsvärde. 

Avtalet är inte exklusivt och Hansa är fria att knyta ytterligare licensavtal med andra aktörer 

utanför muskelindikationerna DMD och LGMD. 

 

Sarepta är en riktig nischaktör inom genterapi med kopplingar till Roche och vi ser avtalet 

som en signifikant validering av Hansas plattform, vilket bör ge upphov till samtal med 

andra aktörer i fältet. Med hundratals pågående kliniska studier inom genterapifältet ser vi 

goda chanser för att ytterligare avtal signeras under hösten.  
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Resultat från anti-GBM kan ge ytterligare proof-of-concept i Q3 

Närmast ser vi fram emot resultat från den pågående fas II-studien inom anti-GBM, vilken vi 

räknar med kommer ge insikter i framtida möjligheter att behandla akuta autoimmuna 

sjukdomar med imlifidase, samt även indikationer på möjligheterna för NiceR inom 

autoimmuna sjukdomar. Vi förväntar oss presentation av data i Q3. 

 

Vi ser vidare att positiva resultat från fas II-studien i anti-GMB patienter kan ge ett indirekt 

proof-of-concept för imlifidase som behandling för fler autoimmuna indikationer drivna av 

patogena IgG-antikroppar. Både Anti-GBM och GBS är sjukdomar med stora mediciniska 

behov, där det inte finns några godkända behandlingar i dagsläget.  

 

Hansas kliniska pipeline 

 

Källa: Hansa Biopharma 

 

Sammanfattning 

Vi ser sammantaget att de multipla applikationsområdena för Hansas plattform ger en god 

potential för bolaget att säkra framtida intäktsstömmar. Nedan presenterar vi andelen av vår 

estimerade försäljning som kommer från respektive applikationsområde. Dessa estimat 

inkluderar då inte transplantation av andra solida organ, NiceR-programmet, samt 

ytterligare avtal inom genterapi, vilket ger ytterligare försäljningspotential. 

 

Estimerad icke-risk-justerad försäljning i Hansas olika applikationsområden 

 

Källa: Redeye Research 
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Värdering 

Vi tillämpar en risk-justerad DCF modell i vår värdering av Hansa. Vi anser att ett 

terminalvärde är motiverat då Hansa är ett biopharmabolag med en plattform som möjliggör 

en verkligt långsiktig tillväxtpotential. Vi har gjort ett omtag i våra nyckelantaganden där det 

framför allt är fyra faktorer som driver värdeförändringen. Dessa är: 

 

• Sänkt WACC till 10% (11%) 

Vi sänker vårt avkastningskrav i Hansa av fyra anledningar: (1) Sommarens riktade 

emission ger en stärkt finansiell position, med cirka 1,5 miljarder SEK i kassan (2) Hansa 

har i och med godkännandet i EU tagit steget mot att bli ett kommersiellt biopharmabolag 

(3) avtalet med Sarepta ger ytterligare finansiell trygghet med potentiella 

milstolpebetalningar om upp till knappt 400 miljoner USD (4) avtalet validerar Hansas 

plattform och minskar enligt vår mening också risken i caset.  

 

• Inkluderad försäljning från avtalet med Sarepta 

Vi adderar risk-justerade milstolpebetalningar, direktförsäljning av imlifidase, samt royalties 

från avtalet med Sarepta Therapeutics inom genterapi. Vi estimerar att Sareptas ledande 

kandidater SRP-9001 och SRP-9003 kan nå toppförsäljningar om ~2,2 miljarder USD inom 

DMD och ~800 miljoner USD inom LGMD, där 17% av försäljningen är möjliggjord med 

förbehandling med imlifidase. Detta förväntas inbringa en total risk-justerad toppförsäljning 

för Hansa om ~700 miljoner SEK under 2027 under mycket höga marginaler. Vi värderar 

avtalet till 31 kronor per aktie vid en EBIT-marginal om 95%, motsvarande cirka 17% av 

dagens börsvärde.  

 

• Höjd långsiktig EBIT-marginal till 65% (60%) 

Avtalet med Sarepta ger Hansa royaltys som kommer in direkt på nedersta raden, vilket 

kommer bidra till en högre rörelsemarginal allt annat lika. Marginalen på licensavtalen där 

Hansa erhåller royalties bör ligga mellan 90–95% - en struktur där Hansa har mycket låga 

kostnader.  

 

• Faktorerat in prisökning på imlifidase om 2% per år 

 

Sammantaget leder dessa förändringar till ett ökat motiverat värde för Hansa till 360 (210) 

kronor per aktie, där likviden från sommarens riktade emission är inräknad i nuvärdet. 

 

Hansa Biopharma: DCF-värdering 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

MSEK Per aktie

Diskonterat kassaflöde, 2020-2032 7 673 172

Diskonterat kassaflöde, 2032- 7 764 174

Nettokassa (2019-12-31) 595 13

Totalt 16 032 360

CAGR 2020-25 89%

CAGR 2026-33 36%

CAGR 2033- 2%

EBIT-marginal 2023 11%

EBIT marginal 2033 65%

Avkastningskrav 10%

Antal aktier (mn) 44.5
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Optioner för ytterligare uppsida 

Vi ser att det finns rum för ytterligare uppsida i våra estimat som vi inte har inkluderat i vår 

värdering. Vi ligger under konsensus vad gäller prissättning på imlifidase (130,000/100,000 

USD i USA/EU), och en förändring i våra prisantaganden skulle föranleda en större 

värderingsförändring. Nedan gör vi en känslighetsanalys som visar hur en högre 

prissättning påverkar vårt Base case: 

 

Känslighetsanalys, nettoprissättning av imlifidase – påverkan på Base case 

 

Källa: Redeye Research 

 

Andra optioner för ytterligare uppsida i våra estimat är: 

 

• Partneravtal avseende imlifidase för njurtransplantation utanför USA och EU 

• Imlifidase för transplantation av andra solida organ 

• Ytterligare avtal inom genterapi 

• De prekliniska NiceR- och EnZe-programmen 

 

 

 

Känslighetsanalys, avkastningskrav – påverkan på Base case 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU

100 000 125 000 150 000

130 000 360 392 424

USA 175 000 438 470 502

200 000 481 513 545

WACC

12% 11% 10% 9% 8%

267 308 360 428 521
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Aktiekursutveckling senaste året 

 

Källa: Bloomberg, Redeye Research 

 

Hansa-aktien har haft en volatil resa de senaste 12 månaderna. Perioden har varit 

händelserik och aktien bottnade mellan 60–70 kronor efter att FDA krävt en ytterligare 

studie för godkännande av imlifidase i USA för högt sensitiserade patienter som ska 

genomgå en njurtransplantation. 

 

Aktien började under Q2 spekuleras upp inför utlåtande från CHMP, vilket visade sig vara 

en befogad rörelse då bolaget under sent Q2 erhöll ett positivt utlåtande för ett villkorat 

godkännande inom EU. Investerarsentimentet stärktes ytterligare under sommaren då 

Hansa tecknade avtal med Sarepta Therapeutics avseende imlifidase som förbehandling till 

bolagets genterapiprojekt i patienter med neutraliserande antikroppar.  

 

Vår tolkning är att aktiemarknaden, i och med avtalet med Sarepta, allt mer börjar prisa in 

plattformspotentialen, en potential som vi upplever har varit något bortglömd till förmån för 

njurtransplantation. Vi menar att plattformen möjliggör en långsiktig uthållig tillväxt, där 

imlifidase kan breddas till ytterligare indikationer, samt fler licensavtal som kan tecknas 

inom genterapi och på sikt också inom onkologi. 

 

Vi tror även att allt fler generalistinvesterare attraheras av en investering i Hansa nu då 

bolaget har en godkänd produkt på marknad inom 3 månader. Denna syn styrks av den 

stora efterfrågan att delta i den senaste riktade emissionen på 250 kronor per aktie, även 

bland institutioner som normalt har ett försiktigare förhållningssätt till sektorn. 

 

Aktien har tappat kraftigt de senaste dagarna, bland annat efter besked om försening i vissa 

kliniska program. Vi anser att reaktionen är överdriven och uppskattar att det till stor del kan 

härledas till vinsthemtagningar efter en mycket stark resa i aktien under sommaren.  

 

Trots att aktien har gått mycket starkt under sommaren ser vi att uppgången kan fortsätta till 

vårt nya Base case om 360 kronor per aktie. Bolaget har flertalet ytterligare katalysatorer 

under de kommande månaderna och åren som vi menar kan stänga värdegapet. Närmast 

ser vi fram emot data från fas II-studien i patienter med anti-GBM, vilken bolaget beräknar 
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kunna publicera under Q3. Vi menar att denna studie kan visa på ett första proof-of-concept 

för imlifidase inom autoimmuna sjukdomar. 

 

Förväntat nyhetsflöde  

Källa: Hansa Biopharma, Redeye Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Q3  

• Anti-GBM fas II: presentation av data 

Q4  

• Njurtransplantation EU: marknadslansering  

2021 

H1 

• Njurtransplantation USA: första patient doserad  

• NiceR: färdig GMP och initiering av tox-studier 

H2 

• AMR fas II: slutförd rekrytering 

• GBS fas II: slutförd rekrytering 

2022 

H2 

• AMR fas II: presentation av data 

• GBS fas II: presentation av data 

• Njurtransplantation USA: slutförd rekrytering (alternativt H1 beroende på takt) 

2023 

• Njurtransplantation USA: 12 månaders uppföljning av eGFR  

• Njurtransplantation USA: BLA-ansökan 

 

Ytterligare optioner 

• Ytterligare licensavtal inom genterapi 

• Licensavtal inom onkologi 

• Uppdatering kring utvecklingsstatus för transplantation av andra solida organ 
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Möjlig första proof-of-concept inom autoimmuna sjukdomar i Q3 

Hansa har två autoimmuna indikationer i sin kliniska pipeline där man för närvarande 

bedriver kliniska fas-II studier. Närmast i tid ser vi fram emot presentation av top-line data 

från studien i patienter med Anti-GBM som vi beräknar ta del av i Q3.  

 

Anti-GBM 

Den pågående prövarinitierade fas II-studien utvärderar säkerhet, tolerans och effektivitet 

av imlifidase i den akuta delen av sjukdomsförloppet hos 15 patienter med svår anti-GBM. 

Patienterna har i studien behandlats med imlifidase och sedan följts i sex månader i syfte 

att utvärdera njurfunktion över en längre tid, där andelen patienter som inte behöver gå på 

dialys är primärt effektmått. Då samtliga patienter är rekryterade sedan januari 2020 

förväntar vi oss i linje med bolaget att data från studien kan presenteras under Q3. 

 

Anti-GBM är en autoimmun sjukdom där IgG-antikroppar attackerar basalmembran i njurar 

och lungor, vilket kan leda till akut inflammation i njurar (glomerulonefrit) och blödning i 

lungor. De flesta patienter drabbas av anti-GBM får en påtagligt försämrad njurfunktion och 

behöver kronisk dialys eller njurtransplantation. Det är en mycket sällsynt sjukdom som 

drabbar cirka 1,6 personer per 1 miljon invånare och år, vilket ger en årlig addresserbar 

marknad på cirka 425–850 patienter i USA och Europa. Anti-GBM kvalar alltså in som en 

särläkemedelsindikation och Hansa erhöll särläkemedelsstatus för imlifidase inom anti-GBM 

under 2018.  

 

Soveri et at. (2019) utvärderade imlifidase i en studie på tre patienter med GBM, där en 

engångsdos av imlifidase resulterade i en eliminering av cirkulerande anti-GBM antikroppar 

i dessa tre patienter. Patienterna fick dock inte tillbaka sin vanliga njurfunktion, vilket vi 

menar sannolikt beror på att behandlingen sattes in för sent, då behandling av anti-GBM 

behöver sättas in tidigt för att vara effektiv. Vi är dock positiva till att imlifidase eliminerade 

cirkulerande anti-GBM antikroppar effektivt och ser att imlifidase har goda odds att visa 

positiva data i den fas-II studie som nu pågår, där behandling med imlifidase initierats 

tidigare i sjukdomsförloppet.   

 

Resultaten från den pågående fas II-studien inom anti-GBM kommer att ge insikter i 

framtida möjligheter att behandla akuta autoimmuna sjukdomar med imlifidase, samt även 

indikationer på möjligheterna för NiceR inom autoimmuna sjukdomar. Vi ser vidare att 

positiva resultat från fas II-studien i anti-GMB patienter kan ge ett indirekt proof-of-

concept för imlifidase som behandling för fler autoimmuna indikationer drivna av patogena 

IgG-antikroppar. 

 

Guillain-Barrés syndrom (GBS) 

GBS är en svår akut autoimmun sjukdom utan goda behandlingsalternativ. Den drabbar 

cirka 1–2 per 100 000 invånare och år, vilket ger en årlig incidens på mellan 3,250 och 

6,500 årligen i USA. 

 

Prekliniska resultat både in-vitro och in-vivo med imlifidase har tidigare publicerats vilka 

indikerar en bra rational för att behandla GBS med imlifidase. Wang et al. (2017) visade i en 

djurmodell med GBS att imlifidase främjar återhämtningen och markant minskar IgG-

medierade nervskador.  

 

Den pågående fas II-studien är en öppen, singelarm-, multicenter-studie där man i 

kombination med IVIg kommer att utvärdera både säkerhet och effekt. Studien inkluderar 30 

patienter med GBS och enligt bolagets senaste presentation har 4/30 patienter hittills blivit 

inkluderade. Rekryteringen är för tillfället pausad på grund av Covid-19, men bolaget 

förväntar sig komma igång igen under Q3 2020. Lyckas bolaget med detta ser vi att resultat 

från studien kan presenteras under H2 2021. 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03157037
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31563334/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014488617300444?via%3Dihub
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03943589
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Autoimmuna indikationer - sammanfattning och potential 

Både Anti-GBM och GBS är sjukdomar med stora mediciniska behov, där det inte finns 

några godkända behandlingar i dagsläget. Vi ser att imlifidase vid ett godkännande skulle 

kunna penetrera en stor del av den adresserbara patientpopulationen (~50% inom anti-

GBM och ~25% inom GBS) i USA och Europa. Detta ger en icke-risk-justerad 

toppförsäljningspotential om ~1,0 miljard SEK inom anti-GBM och ~4,2 miljarder SEK inom 

GBS. Försäljningen är risk-justerad till 30% i både anti-GBM och GBS. 

 

Vi räknar med att Hansa kommersialiserar de autoimmuna indikationerna i egen regi, då 

man kan behålla det fulla NPVt. Incidensen av sjukdomarna är låg och patienterna 

behandlas på ett begränsat antal center i USA och Europa. Vi tror att man kan bearbeta 

marknaden med en begränsad säljstyrka.  

 

Ur ett kommersiellt perspektiv ser vi att GBS-indikationen är mest attraktiv på grund av på 

den högre sjukdomsincidensen. Trots att anti-GBM skulle kunna klassas som en ”ultra-rare” 

sjukdom med tanke på den låga incidensen och på så vis betinga en högre prissättning så 

ser vi att det blir utmanade att ta olika pris för imlifidase för olika indikationer (troligtvis skulle 

det behövas en justering av dosering/formulering). Vi ser att priset på imlifidase kommer att 

vara förankrad i njurtransplantation, vilket är den indikation som når marknad först.  

 

Redeyes försäljningsestimat i autoimmuna indikationer 

 

Källa: Redeye Research 

 

Känslighetsanalys, sannolikhet för marknadslansering – påverkan på Base case 

 

Källa: Redeye Research 
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Genterapi - avtalet med Sarepta Therapeutics 

Under juli annonserade Hansa att bolaget ingått ett avtal med Sarepta Therapeutics 

avseende utlicensiering av imlifidase som förbehandling till bolagets genterapiprojekt inom 

de två indikationerna Duchennes muskeldystrofi (DMD) och Limb-girdle muskeldystrofi 

(LGMD). Avtalet är begränsat till dessa indikationer och Hansa har alltså möjlighet att knyta 

licensavtal med ytterligare aktörer inom andra genterapiindikationer. 

 

Inom ramen för avtalet med Sarepta erhåller Hansa:  

 

• En förskottsbetalning om 10 miljoner USD 

• Potentiella milstolpebetalningar om upp till 397,5 miljoner USD 

• Royalties på framtida försäljning av Sareptas genterapibehandlingar som 

möjliggjorts med hjälp av förbehandling med imlifidase (exakt procentsats är inte 

specificerad men uppskattningsvis mellan 8–15%) 

• Vid ett godkännande kommer Hansa att sälja imlifidase direkt till Sarepta 

 

Sarepta kommer vara ansvarig för, samt finansiera, all preklinisk och klinisk utveckling för 

imlifidase inom genterapi. Man kommer behöva genomföra säkerhets- och effektstudier för 

imlifidase i kombination med genterapi, då detta är ett nytt applikationsområde för 

behandlingen. Vi räknar, i linje med bolaget, att projektet kommer kunna gå in i klinik under 

senare delen av 2021. Hansa kommer att tillföra Sarepta med imlifidase gratis under de 

kliniska prövningarna, men sedan sälja direkt till Sarepta under den kommersiella fasen. 

 

Notera att Hansa kommer att erhålla royalties på försäljning av Sareptas produkter som 

möjliggjorts av imlifidase. Vi anser att detta är en rätt unik struktur och påvisar intresset, 

samt Hansas starka förhandlingsposition – en validering av Hansas plattform som vi menar 

ökar chanserna att signera ytterligare avtal med andra aktörer. Hansas ledning bekräftade 

under konferenssamtalet i samband med Q2-rapporten att samtal pågår med ledande 

spelare inom genterapifältet. Vi ser bland annat Spark Therapeutics som en potentiell 

kandidat, vilka har ett stort fokus mot genterapiområdet, särskilt inom hemofili (blödarsjuka).  

 

Sarepta är ett amerikanskt biotechbolag med fokus på precisionsmediciner för sällsynta 

genetiska sjukdomar, kort sagt, en nischaktör inom genterapi. Sent 2019 ingick Sarepta ett 

licensavtal med Roche gällande kommersialisering utanför USA av bolagets ledande projekt 

SRP-9001 inom indikationen DMD. Vi anser att Sarepta har en lovande pipeline inom 

muskeldystrofiska sjukdomar, med flera skott på mål inom både DMD och LGMD. Detta gör 

oss konfidenta att det finns en stark, långsiktig intjäningspotential för Hansa. 
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Sarepta Therapeutics: Klinisk pipeline inom genterapi för DMD and LGMD 

 

Källa: Sarepta Therapeutics 

 

Kort om de två muskeldystrofierna  

Den faktiska prevalensen och incidensen av dessa två indikationer är utmanande att 

uppskatta. I våra estimat har vi tagit hänsyn till tillgängliga data från Orphan.net och Sarepta 

Therapeutics, samt extrapolerat dessa mellan USA och Europa.  

 

Duchennes muskeldystrofi 

Duchennes muskeldystrofi (DMD) orsakas av brist på proteinet dystrofin. Sjukdomen 

medför en kraftig muskelsvaghet och drabbar nästan uteslutande det manliga könet. 

Avsaknad av dystrofin leder till att muskelfibrerna lättare bryts ned, och förmågan att 

återbilda muskelfibrer avtar successivt med tiden. Majoriteten av patienterna hamnar i 

rullstol innan de fyller 12 år.  

 

DMD diagnostiseras normalt genom ett blodprov för att hitta läckage av muskelenzymer i 

blodet. Nivåer av dessa är kraftigt förhöjda vid DMD. Vid fortsatt misstanke bekräftas 

sjukdomen sedan av en DNA-analys. I dagsläget finns det inga behandlingar som kan bota 

DMD, fokus ligger istället på behandlingar som kan lindra symtom. Vi upplever att det finns 

en förväntan om att genterapi kommer att vara räddningen för många av patienter med 

DMD. Vi estimerar prevalensen av DMD till cirka 15,000 patienter i USA och den årliga 

incidensen till cirka 450 patienter per år i USA. 

 

Limb-girdle muskeldystrofi  

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD) har många likheter med DMD och är en genetisk 

sjukdom där muskelfibrer bryts ned och ersätts av bindväv och fett, vilket leder till 

muskelsvaghet. Till skillnad från DMD brukar de första symptomen för LGMD uppstå mellan 

10 och 30 års ålder. I likhet med DMD diagnostiseras LGMD med hjälp av en DNA-analys 

och det finns idag inga behandlingar som kan bota sjukdomen. Vi estimerar prevalensen av 

LGMD till cirka 5,500 patienter i USA och den årliga incidensen till cirka 150 patienter i USA 
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Övergripande om genterapi 

Att behandla patienter med kroniska sjukdomar med genterapi är ett relativt nytt 

angreppsätt inom hälsovårdsindustrin och under de senaste åren har en handfull 

genterapier nått marknaden. Vi menar att metoden har representerat ett nytt paradigmskifte 

i behandlingsarsenalen i och med möjligheten att genom engångdosering bota flertalet 

genetiskt betingade sjukdomar.  

 

Genterapier innehåller arvsmassa och ges i syfte att modifiera en gensekvens som orsakar 

sjukdom eller skada. Rent praktiskt görs detta idag genom att använda virala vektorer från 

virus som bärare för att ta sig in målcellen och utöva terapeutisk effekt. Genterapi kan 

antingen administreras in-vivo, där vektorerna injiceras direkt i patienten, alternativt ex-vivo 

där celler från patienten behandlas utanför kroppen och sedan återinförs i patienten.  

 

Marknaden för genterapi är fortfarande i sin linda. Den underliggande drivaren för tillväxt är 

framför allt en ökande prevalens av kroniska sjukdomar. Samtidigt pågår det för närvarande 

hundratals kliniska studier inom genterapi vilket förväntas säkerställa framtida tillväxt i 

marknaden. 

 

Översiktligt över det kliniska landskapet för genterapi inom sällsynta sjukdomar 

 

Källa: Hansa Biopharma 

 

Det finns idag endast två godkända genterapier om man bortser från CAR-T-terapier. Den 

kanske mest prominenta, Zolgensma, erhöll FDA-godkännande under maj 2019 inom 

indikationen spinal muskelatrofi och sålde under första halvåret på marknad för 361 miljoner 

USD bara i USA. Analytikerkonsensus vad gäller toppförsäljningen för Zolgensma ligger på 

mellan USD 2–3 miljarder.   
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Imlifidase som en förbehandling vid genterapi 

Inte alla patienter med genetiska sjukdomar är mottagliga för genterapi. Boutin et al, (2010) 

samt Kruzik et al, (2019) fann att upp till 70% av patienter har neutraliserande antikroppar 

mot de vektorer som används för att leverera terapier in till målcellen. Andelen patienter 

med dessa antikroppar skiljer sig beroende på vilken typ av vektor som används. 

 

Sarepta använder sig av vektorn AAVrh74 i de program som riktar sig mot 

muskeldystrofierna DMD och LGMD. Baserat på en screening utförd av Sarepta så har 

mellan 15–20% av patienter med DMD och LGMD antikroppar mot denna vektor. 

Rationalen med imlifidase är att förbehandla patienter med antikroppar innan genterapi, för 

att eliminera antikroppar och möjliggöra genterapi i dessa patienter.  

 

Imlifidase som förbehandling vid genterapi 

 

Källa: Hansa Biopharma 

 

I juni 2020 publicerades en artikel i Nature Medicine (Leborgne, et al 2020) som lyfter 

effekten av imlifidase som förbehandling till genterapi. Artikeln lyfter olika studier av 

imlifidase på möss, apor och in-vitro hos människa och vi menar att datapaketet stödjer 

rationalen för imlifidase som en förbehandling till genterapi. Vi sammanfattar resultaten 

nedan: 

 

• Imlifidase reducerade nivåer av antikroppar mot AAV-vektorer i en musmodell med 

hemofili (blödarsjuka) samt möjliggjorde för en effektiv överföring av genen. 

• Förbehandling med imlifidase visade sig vara säker samt förbättra 

levertransduktion (överföring av DNA) i apor med antikroppar mot AAV-vektorer  

• Imlifidase reducerade nivåer av antikroppar mot AAV-vektorer i mänsklig plasma. 

 

Då imlifidase är ett IgG-klyvande enzym som har visat sig kunna kraftigt reducera IgG-

antikroppar i patienter som ska genomgå njurtransplantation så ser vi en tydlig rational för 

att imlifidase genom sina IgG-klyvande egenskaper har god sannolikhet att fungera även 

som en förbehandling till genterapi. Denna syn styrks i Kruzik et al, (2019) som fann att de 

neutraliserande antikropparna som hindrar genterapi primärt är av typen IgG.  
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Validering av imlifidase som förbehandling till genterapi 

 

Källa: Hansa Biopharma 

 

Alternativa metoder för att eliminera pre-existerande antikroppar 

Enligt våra efterforskningar finns det primärt två andra sätt man kan använda sig av för att 

reducera pre-existerande antikroppar för att möjliggöra genterapi. Vi anser att imlifidase står 

ut som ett attraktivt alternativ jämfört med konkurrerande metoder då det möjliggör för en 

snabb eliminering av IgG-antikroppar på bara några timmar, vilket inte heller kräver några 

längre förberedelser. 

 

1) Plasmaferes 

Genom plasmaferes kan neutraliserande antikroppar filtreras från patientens blod. Enligt 

Monteilhet et al, (2011) har denna metod har visat sig vara framgångsrik för att ta bort 

antikroppar mot vektorerna AAV1, AAV2, AAV6 och AAV8. Man har även visat att 

plasmaferes kan möjliggöra re-dosering av genterapi i patienter som redan fått 

behandlingen en gång tidigare.  

 

Begränsningar med plasmaferes är att det kan krävas flera cykler för att det ska vara 

effektivt, samt att det har visat sig vara mindre effektivt då patienten har höga nivåer av 

neutraliserande antikroppar. En annan nackdel att det är tidskrävande med plasmaferes då 

det krävs omfattande förberedelser för genomförande.  

 

2) Immunsuppressiva läkemedel  

Administrering av immunsuppressiva läkemedel är en metod för att på kort sikt få ner 

nivåerna av neutraliserande antikroppar då det är en billig lösning. Effekten av 

immunsuppressiva läkemedel för att reducera neutraliserande antikroppar demonstrerades i 

en studie där kombinationen prednisolone och rapamycin reducerade serumnivån av AAV9 

med by 70–80% vid vecka 4 och 85%-93% vid vecka 8 efter behandling.  

 

Begränsningar med immunsuppressiva läkemedel är att patienter blir såbara för infektioner 

under tiden behandlingen pågår eftersom man sätter ner funktionen av immunförsvaret.  
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Prissättning av genterapier 

De genterapier som idag finns på marknad betingar höga prislappar. Novartis genterapi, 

Zolgensma, erhöll FDA-godkännande för spinal muskelatrofi i maj 2019 och är en av de 

högst prissatta med +2 miljoner USD för en engångsbehandling. Novartis menar att 

betalare i USA, trots det höga listpriset, har valt att kostnadsersätta Zolgensma för nästan 

alla patienter som är tillgängliga för terapin. Vår uppfattning är att de höga listpriserna för 

genterapier framför allt kan motiveras av: 

 

1) potentialen att bota kroniska sjukdomar som annars skulle kräva en livslång 

behandling med undehållsterapi  

 

Enligt BioMarin, en av de större aktörer inom sällsynta sjukdomar och genterapier, kan man 

räkna med att en patient med hemofili A kommer att behöva blodkoaguleringmediciner till 

ett värde av 20–25 miljoner USD under sin livstid, något som också stödjs av en 

socioekonomisk analys av Earnshaw et al, 2015). Argumentationen är alltså att genterapier 

över tid leder till stora kostnadsbesparingar för sjukvårdsystemet. Mot bakgrund av detta 

kan man tänka sig att prissättningar på 1–2 miljoner USD för en engångsterapi som kan 

eliminera behovet av underhållsterapi är attraktivt ur ett socioekonomiskt perspektiv.  

 

Vi ser dock en risk för att de höga förskottsbetalningarna kan verka avskräckande för vissa 

betalare och vi ser generellt att många kostnadsersättningsmodeller är trögrörliga, vilket kan 

sätta käppar i hjulen för marknadsupptaget. Vi ser också att långtidsdata på effekten av 

genterapier kommer att vara viktiga för att försvara dagens höga priser. Om effekten av 

genterapi visar sig avta efter första doseringen måste istället de socioekonomiska 

kalkylerna baseras på flertalet doseringar under en patients livstid.   

 

2) majoriteten av sjukdomar som idag behandlas med genterapi är mycket 

sällsynta  

 

Terapier mot så kallade ”ultra-rare diseases” kan betinga ett högt pris framför allt på grund 

av de ofta ouppfyllda mediciniska behoven, i kombination med en lägre grad av konkurrens 

från andra terapier.  

 

Marknadsförda genterapier och listpriser 

 

Källa: Bolagsdata, Redeye Research 

 

Även om Zolgensma är prissatt till +2 miljoner dollar så kom Institute for Clinical and 

Economic Review (ICER) i en rapport fram till att det värdebaserade riktmärkespriset för 

terapin var under 1 miljon dollar per år inom indikationen spinal muskelatrofi.  

 

 

 

Produkt Indikation Listpris ($)

Luxturna Inherited retinal dystrophy 850 000

Zolgensma Spinal muscular atrophy 2 100 000

Yescarta (CAR-T) Diffuse large B-cell lymphoma 373 000

Tecartus (CAR-T) Mantle cell lymphoma 373 000

Kymriah (CAR-T)
B-cell acute lymphoblastic leukaemia & 

Diffuse large B-cell lymphoma
475 000
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Vi ser att de tidiga genterapierna kommer att ha en premiumprissättning på grund av att 

teknologin fortfarande är i sin linda och har en hög innovationshöjd. Vi räknar med en 

sjunkande betalningsvilja i takt med att allt fler genterapier kommer till marknad, vilket bör 

skapa prispress.  

 

Zolgensma erhöll FDA-godkännande under maj 2019 och behandlade detta år cirka 200 

patienter. Med Novartis rapporterade försäljning om 361 miljoner USD för Zolgensma under 

2019 innebär detta att nettopriset per patient var ungefär 1,8 miljoner USD, att jämföra med 

listpriset på 2,1 miljoner USD - en rabatt på cirka 15%. Vi menar att denna rabatt i nuläget 

är en rimlig benchmark för vad man kan förvänta sig för SRP-9001.  

 

Skillnad mellan list- och nettopris i USA 

 

Källa: Hernandez 2020 

 

Vi upplever att de höga priserna för särläkemedel under senare år har fått ökad 

uppmärksamhet från betalare av sjukvården och enligt Evaluate såg vi under 2018 en 

sjunkande medelprissättning av särläkemedel. Enligt Evaluate beräknas särläkemedel stå 

för över 20% av totala försäljningen på recept under 2024. Vi ser att betalares 

uppmärksamhet mot de höga priserna kommer att öka i takt med att de blir en större del av 

den totala budgeten. Även om man kan argumentera för att genterapier inte bör jämföras 

med ”klassiska” särläkemedel på grund av den potentiellt botande egenskapen, så anser vi 

ändå sammantaget att en balanserad syn kring prissättningen på genterapier är motiverad. 

 

Medianpris för särläkemedel per patient/år i USA 

 

Källa: Evaluate 2018 
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Sammanfattning prissättningsantaganden 

Det finns faktorer som talar för att priser för genterapier kommer fortsätta att ligga på höga 

nivåer eller till och med öka. Samtidigt ser vi tecken på att betalare av sjukvården har 

pressade budgetar och det finns utmaningar i att anpassa konstadsersättningssystem för att 

hantera den unika struktur som genterapier medför. När allt kommer omkring ser vi att 

prissättningen kommer koka ner till vilka kliniska långtidsdata genterapier kan uppvisa. 

 

SRP-9001 och SPR-9003 

Vi antar ett listpris för behandlingarna om 1 miljon USD i USA, vilket ligger mellan dagens 

två godkända genterapier. Faktorerar vi in en rabatt på 15% (i linje med Zolgensma) landar 

vi på ett nettopris om 850,000 USD för en behandling.  

 

Imlifidase 

Vi räknar med en prissättning av imlifidase om 130,000/100,000 USD i USA/Europa, vilket 

är i linje med vårt prisantagande inom njurtransplantation. Även om man kan argumentera 

för en högre prissättning inom genterapi anser vi att priset på imlifidase kommer vara 

förankrat i den indikation som når marknad först (njurtransplantation).  

 

Se gärna diskussion kring våra antaganden från vår senaste analysuppdatering publicerad i 

maj. 

Antaganden för kliniska program 

Givet positiva data ser vi att SRP-9001 kommer att kunna erhålla marknadsgodkännande 

sent 2022 för att sedan lanseras på marknad tidigt 2023. Vi ser att den regulatoriska 

momenten kommer att vara kortare än snittet givet kandidatens ”fast track designation”, 

vilket bör leda till ett accelererat godkännande. SRP-9003 menar vi har möjlighet att nå 

marknad tidigt 2024. Vi ser att tillämpningen med imlifidase som förbehandling i patienter 

med neutraliserande antikroppar kan vara möjlig ett år efter godkännandet av genterapin 

(2024 för DMD och 2025 för LGMD). 

 

Antaganden kring klinisk tidslinje för SRP-9001 och SRP-9003 

 

Källa: Redeye Research 

 

Sannolikheter 

VI lutar oss mot en kombination av historiska sannolikheter inom läkemedelsutveckling och 

den data som hittills har genererats när vi bedömer sannolikheten att SRP-9001 och SRP-

9003 når marknad.  

 

Vi har antagit en sannolikhet för marknadsgodkännande om 36% för SRP-9001 inom DMD, 

samt 25% för SRP-9003 inom LGMD. 

 

 

 

 

SRP-9001 (DMD) SRP-9003 (LGMD)

Fas III-initiering H2 2020 Fas III-initiering H2 2021

Fas III-utläsning H2 2021 Fas III-utläsning H2 2022

NDA H1 2022 NDA H1 2023

Marknadsgodkännande H2 2022 Marknadsgokännande H2 2023

Lansering H1 2023 Lansering H1 2024

https://www.redeye.se/research/782037/hansa-biopharma-sanningens-ogonblick
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Försäljningsantaganden DMD 

Genterapier är unika i den aspekten att de reducerar patientpopulationen, eftersom de 

(potentiellt) botar sjukdomen. Detta gör att genterapi över tid urholkar den adresserbara 

patientpopulationen. Vi ser att försäljningen av SRP-9001 initialt kommer att vara driven av 

de prevalenta fallen av DMD, där vi räknar med att se en boluseffekt och ett relativt snabbt 

marknadsupptag. Vi väljer att vid det här skedet räkna på försäljningen av Sareptas mest 

framskridna produktkandidater, SRP-9001 (DMD) och SRP-9003 (LGMD). 

Marknadsupptaget av behandlingarna kommer vara beroende av kliniska data, men också 

hur man prissätter terapin. Våra estimat pekar på en global toppförsäljning för SRP-9001 

inom DMD om ~2,2 miljarder USD, vilket är ungefär i linje med konsensus. 

 

Vi inkluderar ej möjligheten att imlifidase kan möjliggöra för re-dosering av genterapi i 

patienter som har utvecklat antikroppar som en konsekvens av behandlingen. Detta får ses 

som en potential för ytterligare uppsida i estimaten. 

 

Nyckelanataganden i vår försäljningsmodell inom DMD inkluderar: 

• Prevalens om 15,000 i USA under 2020 

• Årlig incidens om 450 patienter i USA under 2020 

• Lansering av SRP-9001 under 2023, med de första patienterna förbehandlade 

med imlifidase under 2024 

• 33% av den prevalenta populationen blir behandlade med SRP-9001 

• Initial nettoprissättning om 850,000 USD i USA 

• Försäljningen i RoW är 67% av försäljningen i USA 

• 17% av totala försäljningen möjliggjord med imlifidase (baserat på att 15–20% av 

patienter tros ha pre-existerande antikroppar) 

• Hansa erhåller 12% royalty på försäljning av genterapi möjliggjord med imlifidase 

• Sannolikhet för godkännande (LoA) uppgår till 36% 

Försäljningsmodell DMD 

 

Källa: Redeye Research 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

USA

Prevalens 15455 15609 15765 15923 16082 16243 16405 16569 16735 16902 17071

Patienter mottagliga för Sareptas genterapi 15455 15269 14707 13824 12678 11391 10742 10413 10248 10248 10248

Prevalenta patienter behandlade för året 185 562 883 1146 1287 650 328 166 0 0 0

Totalt antal prevalenta patienter behandlade 185 747 1630 2777 4063 4713 5041 5207 5207 5207 5207

Implicit penetration av prevalenta patienter 1% 5% 10% 17% 25% 29% 31% 31% 31% 31% 30%

Årlig insidens 464 468 473 478 482 487 492 497 502 507 512

Penetration 1% 5% 17% 27% 37% 50% 60% 64% 67% 67% 67%

Antal insidenta patienter behandlade för året 6 25 79 128 178 245 297 316 336 340 343

Totalt antal patienter behandlade för året 192 587 962 1274 1464 895 625 482 336 340 343

Nettopris för SRP-9001 ($) 850000 867000 884340 902027 920067 938469 957238 976383 995910 1015829 1036145

Försäljning USA ($m) 163 509 851 1150 1347 840 598 471 335 345 356

Försäljning USA möjliggjord med imlifidase ($m) 17% 28 87 145 195 229 143 102 80 57 59 60

Försäljning RoW ($m) 67% 109 341 570 770 903 562 401 315 224 231 238

Försäljning RoW möjliggjord med imlifidase ($m) 17% 19 58 97 131 153 96 68 54 38 39 40

Total försäljning SRP-9001 ($m) 272 850 1421 1920 2250 1402 999 786 559 576 594

Total försäljning SRP-9001 möjliggjord med imlifidase ($m) 46 144 242 326 382 238 170 134 95 98 101

Royalties Hansa ($m) 12% 6 17 29 39 46 29 20 16 11 12 12

USA 3 10 17 23 27 17 12 10 7 7 7

RoW 2 7 12 16 18 11 8 6 5 5 5

Milstolpebetalningar Hansa ($m) 10 20 30 50 75 0 0 0 0 0 0

Imlifidase försäljning ($m) 7 22 36 47 54 33 23 18 12 13 13

USA 4 13 21 28 32 20 14 11 7 8 8

RoW 3 9 14 19 22 13 9 7 5 5 5

Total försäljning ($m) 23 59 94 136 175 62 43 34 24 24 25

Total försäljning (SEKm) FX 9.0 204 531 850 1 226 1 575 555 391 304 214 219 223

Total försäljning, risk-justerad (SEKm) LoA 36% 73 191 306 441 567 200 141 110 77 79 80
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Försäljningsantaganden LGMD 

Våra estimat pekar på en global toppförsäljning för SRP-9003 inom LGMD om ~800 

miljoner USD. Nyckelantaganden i vår försäljningsmodell inom LGMD inkluderar: 

 

• Prevalens om 5,300 patienter i USA under 2020 

• Årlig incidens om 150 patienter i USA under 2020 

• Lansering av SRP-9003 under 2024, med de första patienterna förbehandlade 

med imlifidase under 2025 

• 33% av den prevalenta populationen blir behandlade med SRP-9001 

• Initial nettoprissättning om 850,000 USD i USA 

• Försäljningen i RoW är 67% av försäljningen i USA 

• 17% av totala försäljningen möjliggjord med imlifidase (baserat på att 15–20% av 

patienter tros ha pre-existerande antikroppar) 

• Hansa erhåller 12% royalty på försäljning av genterapi möjliggjord med imlifidase 

• Sannolikhet för godkännande (LoA) uppgår till 25% 

 

Försäljningsmodell LGMD 

 

Källa: Redeye Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

USA

Prevalens 5667 5723 5781 5838 5897 5956 6015 6075 6136 6198 6260

Patienter mottagliga för Sareptas genterapi 5667 5723 5655 5447 5120 4695 4219 3978 3856 3795 3795

Prevalenta patienter behandlade för året 0 69 208 327 425 476 241 122 61 0 0

Totalt antal prevalenta patienter behandlade 0 69 277 604 1028 1505 1745 1867 1928 1928 1928

Implicit penetration av prevalenta patienter 0% 1% 5% 10% 17% 25% 29% 31% 31% 31% 31%

Årlig insidens 155 156 158 159 161 162 164 166 167 169 171

Penetration 0% 1% 5% 17% 27% 37% 50% 60% 64% 67% 67%

Antal insidenta patienter behandlade för året 0 2 8 27 43 60 82 100 107 113 114

Totalt antal patienter behandlade för året 0 71 217 354 468 536 323 221 168 113 114

Nettopris för SRP-9001 ($) 850000 850000 867000 884340 902027 920067 938469 957238 976383 995910 1015829

Försäljning USA ($m) 0 60 188 313 422 493 303 212 164 113 116

Försäljning USA möjliggjord med imlifidase ($m) 17% 0 10 32 53 72 84 52 36 28 19 20

Försäljning RoW ($m) 67% 0 40 126 210 283 331 203 142 110 76 78

Försäljning RoW möjliggjord med imlifidase ($m) 17% 0 7 21 36 48 56 35 24 19 13 13

Total försäljning SRP-9001 ($m) 0 100 314 522 704 824 506 354 274 188 194

Total försäljning SRP-9001 möjliggjord med imlifidase ($m) 0 17 53 89 120 140 86 60 47 32 33

Royalties Hansa ($m) 12% 0 2 6 11 14 17 10 7 6 4 4

USA 0 1 4 6 9 10 6 4 3 2 2

RoW 0 1 3 4 6 7 4 3 2 2 2

Milstolpebetalningar Hansa ($m) 3 10 20 30 40 50 0 0 0 0 0

Imlifidase försäljning ($m) 0 3 8 13 17 20 12 8 6 4 4

USA 0 2 5 8 10 12 7 5 4 3 3

RoW 0 1 3 5 7 8 5 3 2 2 2

Total försäljning ($m) 3 15 34 54 72 87 22 15 12 8 8

Total försäljning (SEKm) FX 9.0 27 132 309 483 645 779 200 139 106 72 74

Total försäljning, risk-justerad (SEKm) LoA 25% 14 33 77 121 161 195 50 35 27 18 18
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Estimerat risk-justerat värde av genterapiavtalet med Sarepta Therapeutics 

 

Källa: Redeye Research 

 

Finansiell översikt 

Vi estimerar att Hansa kommer att nå lönsamhet under 2023. Med en nuvarande kassa på 

ungefär 1,5 miljarder SEK ser vi att bolaget har en stabil finansiell situation och vi ser inget 

kapitalbehov i närtid. Det är möjligt att man kommer att resa ytterligare kapital under 2023 

för att finansiera en kommersialisering av imlifidase för njurtransplantation i USA, givet att 

man visar positiva data. Vi ser att denna kapitalanskaffning i sådana fall kommer att kunna 

genomföras på mycket bra grunder, givet Hansas fina ägarlista.  

 

Estimerad resultaträkning* 

 

Källa: Redeye Research 

*Estimaten är risk-justerade 

 

(MSEK) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Risk-justerad försäljning DMD 45 16 16 73 191 306 441 567 200 141 110 77 79 80

Risk-justerad försäljning LGMD 45 27 14 14 33 77 121 161 195 50 35 27 18 18

Total risk-justerad försäljning, genterapi 90 43 30 87 224 384 562 728 394 191 144 104 97 99

EBIT % 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

rEBIT 86 41 28 82 213 364 534 692 375 181 137 99 92 94

rNOPAT 86 41 28 82 213 364 427 553 300 145 110 79 74 75

rNPV 83 36 23 60 141 219 234 275 135 60 41 27 23 21

Summa 1377

Per aktie 31

(MSEK) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Nettoomsättning 106 216 460 1077 1754 2586

Direktförsäljning 16 172 430 991 1530 2203

Partners 90 43 30 87 224 384

Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0

Direkt kostnad -7 -65 -92 -162 -175 -233

Bruttoresultat 99 151 368 916 1579 2353

Försäljnings- och administrationskostnader -268 -321 -369 -480 -702 -776

Forsknings- och utvecklingskostnader -241 -283 -308 -322 -332 -388

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0

OPEX, total -509 -605 -678 -802 -1033 -1164

EBIT -410 -454 -309 114 546 1190

Finansnetto 0 0 0 0 0 0

EBT -410 -454 -309 114 546 1190

Skatt 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -410 -454 -309 114 546 1190

Tillväxt >200% 104% 113% 134% 63% 47%

Bruttomarginal 94% 70% 80% 85% 90% 91%

EBIT-marginal N.M. N.M. N.M. 11% 31% 46%

Nettomarginal N.M. N.M. N.M. 11% 31% 46%

VPA N.M. N.M. N.M. 2.8 13.2 28.7
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Försäljnings- och resultatmodell, icke-risk-justerad 

 

Källa: Redeye Research 

 

Scenarioanalys 

 

Bull case – 500 kronor per aktie 

I vårt bull case faktorerar vi in: 

 

• Prisökning initialt om 5% årligen för imlifidase 

• Högre marknadspenetration inom njurtransplantation i USA och EU 

 

Bear case – 150 kronor per aktie 

I vårt bear case faktorerar vi in: 

 

• Prisminskning initialt om 5% årligen för imlifidase 

• Lägre marknadspenetration inom njurtransplantation i USA och EU 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av tre värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal 

faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 1p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 5 poäng. 

Ratingförändringar i denna rapport: 

 

Personerna: 4 

 

Hansas ledning har en stor expertis och erfarenhet inom området, och flertalet har dessutom en lång erfarenhet i bolaget. 

Bolaget står väl positionerat för att kommersialisera imlifidase. Ledningen backas upp av en styrelse och vetenskapligt råd med 

både expertis och erfarenhet inom sektorn. 

 

Verksamheten: 4 

 

Med ett stort medicinskt behov och få alternativ förväntas Hansa ha en hög försäljningspotential. Vidare förväntas Hansa kunna 

nå en hög lönsamhet då det endast krävs en begränsad försäljnings- och marknadsorganisation för att nå ut till de potentiella 

slutkunderna. 

 

Finanserna: 1 

 

Hansa är i en bra finansiell position för nuvarande utvecklingsstrategi. Bolaget har tillräckligt med pengar för att ta imlifidase till 

marknadsgodkännande inom njurtransplantation och för att påbörja en klinisk satsning till att utforska dess fulla potential. 
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LÖNSAMHET 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
ROE -33% -51% -46% -46% -51% 

ROCE -33% -50% -46% -46% -51% 

ROIC -1621% -12227% 2158% -781% -361% 

EBITDA marginal -7341% -10628% -382% -208% -66% 

EBIT marginal -7341% -10692% -387% -210% -67% 

Nettomarginal -7385% -10702% -387% -210% -67% 

 

Please comment on the changes in Rating factors…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
Omsättning 3 3 106 216 460 

Summa rörelsekostnader -250 -361 -510 -664 -762 

EBITDA -247 -358 -404 -448 -302 

Avskrivningar materiella tillg. 0 -1 -4 -4 -6 

Avskrivningar immateriella 
tillg. 

0 -1 -1 -1 -2 

Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -247 -360 -410 -454 -309 

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -2 0 0 0 0 

Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -248 -360 -410 -454 -309 

Skatt 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -248 -360 -410 -454 -309 

 

 

BALANSRÄKNING 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
Tillgångar      

Omsättningstillångar      

Kassa och bank 858 601 1,159 677 346 

Kundfordringar 7 12 42 49 98 

Lager 0 0 50 63 77 

Andra fordringar 1 3 3 3 3 

Summa omsättn. 866 616 1,254 791 525 

Anläggningstillgångar      

Materialla anl. tillg. 6 24 24 25 23 

Finansiella anl. tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 40 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 33 33 33 33 32 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 79 58 57 57 55 

Uppsk. skatteford 0 0 0 0 0 

Summa tillgångar 945 673 1,311 848 579 

Skulder      

Kortfristiga skulder      

Levantörsskulder 0 5 5 5 5 

Kortfristiga skulder 40 51 53 43 83 

Övriga kortfristiga skulder 32 39 40 41 42 

Summa kort. skuld 72 95 98 89 129 

Räntebr. skulder 1 14 1 1 1 

L. icke ränteb. skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 73 109 98 89 130 

Uppskj. skatteskuld 1 1 1 1 1 

Avsättningar 11 1 1 1 1 

Eget kapital 860 563 1,211 758 448 

Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 860 563 1,211 758 448 

Summa skulder och E. Kap. 945 673 1,311 848 579 

 

 
FRITT KASSAFLÖDE 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
Omsättning 3 3 106 216 460 

Sum. Rörelsekostnader -250 -361 -510 -664 -762 

Avskrivningar 0 -2 -5 -5 -8 

EBIT -247 -360 -410 -454 -309 

Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 

NOPLAT -246 -360 -410 -454 -309 

Avskrivningar 0 2 5 5 8 

Bruttokassaflöde -246 -358 -404 -448 -302 

Förand. I rörelseskap 29 11 -78 -28 -24 

Investeringar -22 19 -5 -5 -6 

Fritt kassaflöde -240 -328 -487 -481 -332 

 

KAPITALSTRUKTUR 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
Soliditet 91% 84% 92% 89% 77% 

Skuldsättningsgrad 0% 3% 0% 1% 1% 

Nettoskuld -857 -582 -1,153 -672 -340 

Sysselsatt kapital 3 -19 58 86 108 

Kapit. oms. hastighet 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 

 

TILLVÄXT 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
Försäljningstillväxt -2% 0% 3,047% 104% 113% 

VPA tillväxt (just.) 32% 43% 6% 11% -32% 

 

DATA PER AKTIE 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
VPA -6.10 -8.69 -9.20 -10.19 -6.95 

VPA just. -6.10 -8.69 -9.20 -10.19 -6.95 

Utdelning 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nettoskuld -21.06 -14.04 -25.91 -15.10 -7.65 

Antal aktier 40.68 41.45 44.50 44.50 44.50 

 

VÄRDERING 2018 2019 2020E 2021E 2022E 
EV -856.9 -581.8 8,823.7 9,304.9 9,636.4 

P/E 0.0 0.0 -24.4 -22.0 -32.2 

P/E diluted 0.0 0.0 -24.4 -22.0 -32.2 

P/Sales 0.0 0.0 94.2 46.3 21.7 

EV/Sales -255.2 -172.9 83.3 43.2 20.9 

EV/EBITDA 3.5 1.6 -21.8 -20.8 -32.0 

EV/EBIT 3.5 1.6 -21.5 -20.5 -31.1 

P/BV 0.0 0.0 8.2 13.2 22.3 

 

AKTIEINFORMATION   
Reuterskod  HMED.ST 

Lista  Mid Cap 

Kurs  224.2 

Antal aktier, milj.  44.5 

Börsvärde, MSEK  9976.9 

   

BOLAGSLEDNING & STYRELSE   
VD  Søren Tulstrup 

CFO  Donato Spota 

IR  Emanuel Björne 

Ordf  Ulf Wiinberg 

   

NÄSTKOMMANDE RAPPORTDATUM   
   

   

   

   

   

ANALYTIKER  Redeye AB 

Ludvig Svensson  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 

ludvig.svensson@redeye.se  111 57 Stockholm 

   

Ludvig Svensson   

ludvig.svensson@redeye.se   

 

AKTIENS UTVECKLING  TILLVÄXT/ÅR 18/20E 
1 mån -10.3 % Omsättning 461.5 % 

3 mån 68.6 % Rörelseresultat, just. 28.9 % 

12 mån 37.2 % V/A, just 22.9 % 

Årets början 167.4 % EK 18.7 % 

 ÄGARSTRUKTUR % KAPITAL RÖSTER 
Banque Pictet & Cie SA 13.9 % 14.3 % 

Nexttobe AB 13.9 % 14.3 % 

Invesco 5.1 % 5.3 % 

Consonance Capital Management LP 5.0 % 5.2 % 

Thomas Olausson 4.1 % 4.3 % 

Goldman Sachs & Co. 3.7 % 3.8 % 

Hansa Biopharma AB 3.4 % 0.4 % 

Avanza Pension 3.2 % 3.3 % 

Tredje AP-fonden 3.2 % 3.3 % 

Gladiator 2.8 % 2.9 % 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition 

Bolagskvalité 

Bolagets kvalité är baserad på ett antal kvantitativa och kvalitativa kriterier i tre olika kategorier: PERSONERNA, 

AFFÄREN, FINANSERNA. Det är dessa byggstenar som möjliggör för ett bolag att kontinuerligt överprestera och 

leverera attraktiv långsiktig vinsttillväxt. 

 

Varje kategori är uppdelad i flera underkategorier som bedöms på basis av fem frågor. Dessa baseras på allmänt 

accepterade och testade investeringskriterier som används av bevisat framgångsrika investerare och 

investmentbolag. Varje underkategori kan dessutom innehålla en kompletterande fråga som ger ytterligare 

information för att underlätta investeringsbeslut. 

 

Om ett kriterie är uppfyllt tilldelas det en poäng. Poängen från samtliga kriterier adderas sedan för att poängsätta 

varje underkategori. Den totala poängen för en kategori är medelvärdet av alla underkategorier och varierar 

mellan 0 till 5, avrundat uppåt till närmaste heltal. Den totala poängen för varje kategori används sedan för att 

generera storleken på stapeln i Company Quality-diagrammet. 

 

Personerna 

I slutet av dagen är det människor som driver vinsttillväxt, inte siffror. Att förstå motivationen hos personerna 

bakom företaget är en viktig del i att förstå bolagets långsiktiga drivkraft. Allting handlar om att göra affärer med 

personer du litar på, eller åtminstone att undvika att göra det med personer av tvivelaktig karaktär.  

Ratingen för Personerna baseras på kvantitativ poängsättning av sju kategorier:  

• Passion, Exekvering, Kapitalallokering, Kommunikation, Ersättning, Ägarskap och Styrelse. 

 

Affären 

Om du inte förstår konkurrenssituationen och inte har en tydlig uppfattning om hur verksamheten kommer att 

engagera kunder, skapa värde och konsekvent lönsamt leverera det värdet, kommer du inte att lyckas som 

investerare. Att kunna affärsmodellen utan och innan minskar risken när du köper en aktie. 

Affärsbetyget baseras på kvantitativ poängsättning av fem underkategorier:  

• Skalbarhet, Marknadsstruktur, Värdeerbjudande, Långsiktiga konkurrensfördelar och Operationella 

risker. 

 

Finanserna 

Investeringar är till hälften en konstform och till hälften en vetenskap. Nyckeltalen utgör det mesta av vetenskapen 

och används för att utvärdera ett företags finansiella ställning och utsikter. Dessa nyckeltal är också viktiga 

faktorer som kommer att påverka företagets resultat och värdering. Du behöver dock endast ett fåtal för att avgöra 

huruvida ett företag är ekonomiskt starkt eller svagt. 

Ratingen för Finanserna är baserad på kvantitativ poängsättning av fem separata kategorier:  

Långsiktig intjäningsförmåga, Lönsamhet, Tillväxt, Finansiell ställning och Resultatets tillförlitlighet  
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Disclaimer 

Viktig information 
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar 
på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och 
investerarrelationer. 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, 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 har Redeyes anställda inte tillåtelse att handla i finansiella 
instrument för det bevakade bolaget, från och med publiceringen plus en handelsdag efter detta datum.  

• 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 uttryckligen 
anges i analysen uppdateras analysen när Redeyes 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. 
 
 
Redeye Rating (2020-09-03) 

Rating Personal Affärer Nyckeltal 

5p 16 12 3 
 

 
3p - 4p 109 86 35 

 

 
0p - 2p 4 31 91 

 

 
Antal bolag 129 129 129 

 

 
 

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. 

 

Intressekonflikter 

Ludvig Svensson äger aktier i bolaget: Nej 
 

Redeye utför/har utfört tjänster för Bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från 

Bolaget baserat på detta. 

 


