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Aktiekurs (SEK) 30,0 

 
Börsvärde (MSEK) 3003 

 
Nettoskuld 21E (MSEK) -664 
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BEAR BASE BULL 

25,0 

 

46,0 

 

95,0 

 

NYCKELTAL (MSEK) 
 

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 

Net sales 0 0 0 1062 366 468 

EBITDA -112 -174 -228 699 308 392 

EBIT -112 -174 -228 699 308 392 

EPS (adj.) 

 

2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E EPS (adj.) -1,6 -1,9 -2,3 6,4 2,4 3,1 

EV/Sales NA NA NA 1,6 4,0 2,5 

EV/EBITDA NA NA NA 2,4 4,7 2,9 

EV/EBIT NA NA NA 2,4 4,7 2,9 

P/E NA NA NA 4,7 12,3 9,7 

Glaset är halvfullt 
Redeye ser kursfallet på 40 procent i Cantargia, utlöst av en fallerad studie för 

konkurrenten Novartis, som överdrivet och som en möjlig andra chans i ett av de, i våra 

ögon, mest lovande svenska cancerforskningsbolagen. Vi är optimistiska inför den 

kommande (2 kv.) uppdateringen från CANFOUR-studien, varefter CAN04-projektet i 

större utsträckning kommer att kunna bedömas på egna meriter. Vi justerar vårt base 

case till 46 SEK (54) men höjer bull case tydligt med hänsyn till ett breddat kliniskt 

program och ser en tydlig potential i aktien på såväl kort som lång sikt.     

CANFOUR-uppdatering kan gjuta olja på vågorna 

Interimsdata från fas II-studien CANFOUR indikerar att klart fler patienter svarar när 

CAN04 läggs till cellgiftsbehandling. Sannolikt kommer en uppdatering från studien, 

inklusive data kring progressionsfri överlevnad, att presenteras på cancerkonferensen 

ASCO i början av juni. Vi ser en bra chans att resultaten kommer indikera längre 

behandlingssvar jämfört med historiska data för standardbehandling, vilket i så fall bör tas 

emot positivt från aktiemarknaden.  

Vi ser CAN04 som differentierad från konkurrentprojekt 

Motgången för Novartis i fas III-studien CANOPY-2 reser förvisso frågetecken om IL-1-

blockad i sen lungcancer har tillräcklig effekt. CAN04s verkningsmekanism är dock 

differentierad från canakinumab och tidiga kliniska resultat tyder på behandlingsfördel i 

spridd lungcancer. Sammantaget ser vi goda skäl till fortsatt optimism avseende CAN04:s 

chanser som möjlig “best-in-class”-behandling i flera cancersjukdomar (inklusive 

lungcancer). Bolagets starka finanser (900 MSEK i kassan vid årsskiftet) backar ett 

breddat kliniskt program.    

Breddad satsning stärker ett bull case  

Vi justerar vårt base case till 46 SEK (54) då vi räknar med något längre utveckling av 

CAN04 i egen regi på grund av kortsiktig osäkerhet orsakad av CANOPY-2. Därtill intar vi 

en mer försiktig syn på möjligheten inom lungcancer i väntan på mer rön kring 

kombinationsmöjligheter. Vi höjer samtidigt bull case med cirka 35 procent som en följd 

av bolagets ökade satsning och CAN04s möjligheter i nya patientpopulationer och 

indikationer.   
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Investment Thesis 

Cantargia är ett av de ledande bolagen inom utveckling av IL-1-blockad som metod för 

cancerbehandling. Även om Novartis kandidat canakinumab ligger längre fram i den kliniska 

utvecklingen, har läkemedelsjätten till skillnad från Cantargia ännu inte presenterat några 

kliniska data som stödjer canakinumabs effekt som terapeutisk behandling i avancerad 

lungcancer (behandlingen har dock en bevisad effekt att förebygga lungcancer).  

Bakslag för konkurrentprojekt i sen lungcancer 

Den 9 mars meddelade Novartis att canakinumab som tillägg till docetaxel inte förbättrade 

överlevnaden i lungcancerpatienter vars sjukdom fortskridit efter behandling med PD-(L)1-

hämmare och platinabaserad cellgiftsbehandling. Detta baserat på den kliniska fas III-

studien CANOPY-2. Eftersom canakinumab är den längst utvecklade IL-1-hämmaren inom 

onkologi är det mycket naturligt att dra paralleller till CAN04. Inga data har släppts vilket gör 

det omöjligt att säga hur nära Novartis var att nå målet och det är därför också för tidigt att 

dra säkra slutsatser för CAN04s del. Nedan delger vi vår syn på situationen: 

 

• Oavsett CANOPY-2 kvarstår faktumet att CAN04 uppvisat lovande resultat vid 

behandling av spridd lungcancer (första och andra linjen) i kombination med 

cisplatin och gemcitabin.  

• Det finns än så länge mycket begränsat med kliniska studier i den 

patientpopulation som ingått i CANOPY-2 då den är “ny” i lungcancersammanhang 

(Keytruda plus kemoterapi godkändes först 2018 i denna indikation). Av allt att 

döma är det en svårbehandlad patientgrupp med utmanande förutsättningar. Av 

samtliga lungcancerstudier med canakinumab var troligen risken för bakslag störst 

i CANOPY-2. Cantargia bedriver än så länge inga studier i denna patientgrupp.  

• Novartis fortsätter utvärderingen av canakinumab i tidigare behandlingslinjer i 

lungcancer. CANOPY-1-studien (första linjens behandling i spridd lungcancer 

tillsammans med immun- och kemoterapi) har fortsatt efter en interimsanalys (inga 

data offentliggjorda) i slutet av 2020, med förväntad avläsning under H2 2021. 

 

Novartis program för canakinumab i lungcancer (CANOPY) 

 

Källa: Novartis 
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Vi ser ett halvfullt glas 

Novartis besked har lagt sordin på den tidigare entusiasmen kring IL-1-klassen men 

sammantaget är loppet långt ifrån kört i lungcancer. Fallet i Cantargiaaktien på över 40 

procent ser vi som en kraftig överreaktion men det understryker att aktien tidigare drivits av 

spekulationer kring positivt nyhetsflöde för konkurrentprojektet canakinumab. Det är 

samtidigt värt att notera att Novartisaktien inte reagerat nämnvärt på motgången, vilket vi 

ser som en indikation på att investerare inte haft särskilt stora förhoppningar på CANOPY-

2-studien specifikt (möjligen med hänsyn till en förmodat svårbehandlad population).  

 

Kursutveckling Cantargia 

 

Källa: Bloomberg, Redeye Research.  

 

Även om nyheten påverkar sentimentet handlar CAN04 om mer än lungcancer: 

 

• Breddat program för CAN04 uppväger dämpade förväntningar för 

lungcancer. Vi har antagit en lägre toppförsäljning för CAN04 som andra linjens 

behandling i lungcancer med hänsyn till dynamiken på området. Därtill avvaktar vi 

att Cantargia väljer strategi för vidare utveckling av kombinationer vid sidan av 

platinabaserad kemoterapi. Vi ser i gengäld högre potential inom 

bukspottkörtelcancer bland annat med hänsyn till breddning in i ny kombination 

(FOLFIRINOX). Jokern i det kliniska programmet är kombinationsbehandling med 

checkpointhämmare som kan stärka potentialen mycket väsentligt vid en 

framgångsrik utveckling. Resultat från en fas Ib-studie väntas under andra 

halvåret.  

 

• Vi inkluderar även CAN10 i vår värderingsmodell. Vi ser en tydlig potential i bland 

annat systemisk skleros och det finns stöd i extern klinisk evidens. Vi ser en 

möjlighet att ta CAN10 till marknaden på egen hand.  

 

• Vi ser en ny CANFOUR-uppdatering inom de närmaste månaderna som en 

trolig positiv katalysator. Vi tror att fokus kommer ligga på data kring progressonsfri 

överlevnad (PFS) i bukspottskörtelcancer. Vår bedömning är att det finns 

förutsättningar för något längre PFS än de 5-6 månader som historiskt observerats 
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för godkända cellgiftsbehandlingar (Abraxane+gemcitabine eller FOLFIRINOX). 

Enligt en uppdatering i februari 2021 stod nio av 31 patienter fortfarande under 

behandling.  

 

• CANOPY-2 påverkar affärsviljan – kortsiktigt? Vår utgångspunkt är att 

Cantargia behöver samarbeta med en större partner för att ta CAN04 till 

marknaden. Villkor och tidpunkt för ett licensavtal är därför drivande för 

värderingen. Till följd av bakslaget med CANOPY-2 finns det en risk att potentiella 

partners inväntar mer data rörande CAN04. I vårt base case antar vi ett 

avtalsvärde på en miljard USD, i likhet med tidigare. Vi förskjuter dock den 

antagna tidpunkten för en affär ett år till 2022. Detta baseras på att Cantargia kan 

fortsätta presentera lovande resultat från CANFOUR och att kombinationsstudien 

med Keytruda blir en framgång. Ett antal “mega-affärer” under förra året visar 

samtidigt att utlicensiering av innovativa antikroppsbehandlingar inom onkologi kan 

handla om ännu större belopp (se nedan) även i relativt tidig utecklingsfas. I ett 

bull case antar vi en affär på 1,5 miljarder USD.  

 

Stora affärer rörande antikroppsprojekt inom onkologi under 2020 

 

Källa: Redeye Research, Biomedtracker, bolagsuppgifter 

 

Sammantaget justerar vi ned base case till 46 SEK (54). Breddningen av det kliniska 

programmet kostar på kort sikt men ger större potential vilket reflekteras i vårt bull case som 

höjs från 70 till 95 SEK. Förutom bättre villkor i en licensaffär bygger det även på att 

pågående studier (CANFOUR och Keytrudakombination) slutförs framgångsrikt och att 

bolaget inledar vidare klinisk utveckling i lungcancer i nya cellgiftskombinationer. Även vårt 

bear case höjs till SEK 25 (19) till följd av den ökade satsningen på bukspottkörtelcancer.  

 

Cantargia base case värdering 

 

Källa: Redeye Research  

 

Megaaffärer antikroppar inom onkologi

Licensgivare Partner Projekt Fas Värde (MUSD) Upfront (MUSD) Royalties Tidpunkt

MorphoSys Incyte Tafasitamab (CD19) II 2000 750 15-25 % jan-20

CytomX Astellas Probody (CD3) Prekl. 1680 80 5-15% mar-20

Arcus Gilead TIGIT/PD-1/A2aR-A2bR II 1975 375 15-20% maj-20

Genmab AbbVie CD3xCD20/CD37/CD3x5T4 I/II 3900 750 22-26% jun-20

Daiichi Sankyo AZN DS-1062/TROP2-ADC Prekl. 6000 1000 Vinstdelning jul-20

I-Mab AbbVie Lemzoparlimab (CD47) I 1940 180 10-15% sep-20

Seattle Genetics Merck Ladiratuzumab Vedotin/LIV-2 ADC II 4200 600 Vinstdelning sep-20

Cstone EQRx Sugemalimab (PD-L1)/CS1003 (PD-1) II/III 1300 150 u.s. okt-20

Medel 2874

Median 1988

Cantargia värdering - Sum-of-the-parts

Projekt Målstruktur Kombination Indikation LOA* Royalty Peak sales Lansering NPV NPV

(MUSD) per aktie**

CAN04 IL1RAP Cisplatin/gemcitabin NSCLC 27% 17.5% 500 2026

Gemcitabin/nab-paklitaxel Pankreas 29% 17.5% 1 500 2025

FOLFIRINOX Pankreas 13% 17.5% 700 2026

Checkpointhämmare Solida tumörer 10% 17.5% 1 900 2026

Cellgifter  TNBC 13% 17.5% 300 2026

4600 45.9

CAN10 IL1RAP Monoterapi Systemisk skleros 8% 800 2029 277 2.8

Gemensamma kostnader (inkl. skatt) (MSEK) -1 194 -11.9

EV (MSEK) 3 682

Nettokassa (MSEK) 903 9.0

Totalt värde (MSEK) 4 586 46

* sannolikhet för att nå ett godkännande, **baserat på 100,1 milj. Aktier
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Relativvärdering 

Nedan jämför vi Cantargia med andra noterade forskningsbolag som utvecklar nya 

innovativa antikroppsbehandlingar inom onkologi. Vi bedömer inte att Cantargias värdering 

(ett EV på cirka två miljarder SEK) sticker ut som vare sig låg eller hög relativt sett men 

värderingsspannet är stort. Den senaste tiden har mindre biotechbolag värderats ned tydligt 

(XBI har fallit med omkring närmare en fjärdedel sedan toppen kring månadsskiftet 

januari/februari 2021).   

 

Relativvärdering 

 

Källa: Redeye Research 

Flera katalysatorer under året 

Förutom nya CANFOUR-resultat ser vi flera värdedrivande aktiviteter och händelser för 

Cantargia under 2021: 

 

• Första resultat från kombinationsstudien med Keytruda  

• Breddning av kliniskt program till nya behandlingskombinationer (FOLFIRINOX 

och docetaxel) och nya indikationer (trippelnegativ bröstcancer) 

 

Under andra halvåret förväntas även nya fas III-resultat från Novartis, denna gång från 

CANOPY-1-studien. Här studeras kombinationen canakinumab+Keytruda+kemoterapi som 

första linjens behandling i avancerad lungcancer. Om den avläsningen blir positiv så 

kommer utsikterna för IL-1-blockerare inom cancer att stärkas radikalt.  

 

Pipeline 

 

Källa: Cantargia, Redeye Research. 

Risker 

Även om vi är optimistiska rörande CAN04 i bukspottkörtelcancer, finns det en viss risk att 

avläsningen av CANFOUR-studien trots allt blir en besvikelse, om tydliga tecken på 

förbättrad progressionfri överlevnad jämfört med kemoterapi uteblir. Mot bakgrund av redan 

Relativvärdering antikroppsbolag inom cancer

MSEK Börsvärde Kurs Nettokassa EV Kliniska projekt Klinisk fas

ALX Oncology 19898 65.8 3855 16043 1 I

BioInvent 2749 47.02 1643 1106 3 I

Xbiotech 4805 19.03 2056 2749 1 II

Trillium Therapeutics 7859 10.36 2523 5336 2 I

Alligator Biosciences 501 6.16 179 322 3 I

Agenus 4682 2.85 986 3696 7 II

CytomX 4406 7.62 2731 1675 4 II

Jounce 3910 9.97 1784 2126 2 II

Medel 4132

Median 2437

Cantargia 2921 29.15 903 2018 1 II

Projekt Kombo Indikation Discovery Preklinik Fas I Fas II Fas III Marknad

CAN04 +gem/nab-pak PDAC

+cis/gem NSCLC

+Keytruda Solida tumörer

+FOLFIRINOX PDAC

+kemo TNBC

CAN10 Systemisk skleros

Myokardit

Genomförd

Pågående
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lovande resultat bedömer vi det som dock som osannolikt att den vidare kliniska 

utvecklingen inom bukspottkörtelcancer stoppas.  

 

Kommande uppdateringar och avläsningar från konkurrenten Novartis under året kan också 

påverka synen på IL-1-blockerare i såväl positiv som negativ riktning.  

 

Fortsatta möjligheter i lungcancer 

Om canakinumabs IL-1β-blockering inte är tillräckligt effektiv i sen lungcancer, vad talar för 

att CAN04s bredare verkningsmekanism kan vara ett bättre angreppssätt? 

 

• Till skillnad från canakinumab blockerar CAN04 även IL-1α-signalering. IL-1α är 

uttryckt i friska celler men också många tumörceller. Vid celldöd frigörs IL-1α och 

underlättar för makrofager och neutrofiler att infiltrera omliggande vävnad vilket vid 

cancersjukdom gynnar tumörtillväxt och trycker ned immunrespons via 

tumörassocierade myeloida celler.   

• CAN04 är, till skillnad från canakinumab, optimerad för att även stimulera 

immunförsvarets NK-celler att döda tumörceller via så kallad ADCC 

(antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet)  

 

Vi ser därför en god rational att anta att CAN04 kan vara en mer effektiv cancerbehandling 

än canakinumab. De kliniska resultaten i lungcancer i CANFOUR är också mycket lovande, 

om än från ett litet urval och än så länge utan uppföljning kring varaktighet och överlevnad. 

Som bekant har respons påvisats hos sex av nio patienter, varav en komplett respons, 

vilket är tydligt över vad som observerats historiskt för cellgiftsbehandling enbart. CAN04 

och canakinumab har dock inte jämförts i kliniska studier.  

 

Respons i spridd lungcancer CAN04 i kombination med cisplatin och gemcitabin 

 

Källa: Cantargia  

 

Enligt Datamonitor utgör läkemedelsmarknaden inom spridd lungcancer för patienter som 

saknar drivande mutation av ~200 000 patienter i första linjen och ~140 000 patienter i 

andra och senare linjer (sett till de sju största läkemedelsmarknaderna i USA, Europa och 

Japan). Baserat på samma källa antar vi att ungefär 2/3 i första linjen får anti-PD-(L)1 

antikroppar (högre andel i USA). Förutom att patienter i första linjen är fler, behandlas de 

också längre.  

 

Baserat på antal patienter, uppskattar vi att “CANOPY-2-upplägget “(behandling av 

progression efter tidigare behandling med PD-L1-hämmare plus kemoterapi) adresserar 

ungefär en fjärdedel av marknaden (lägre i värde räknat). CANFOUR-upplägget svarar i sin 
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tur för en mindre del, troligen under tio procent. Föga förvånande är första linjens 

behandling det största och mest attraktiva segmentet.  

 

Enligt vår översikt så kvarstår alltså den större delen av lungcancermarknaden även om 

dörren till en docetaxelkombination i sen lungcancer skulle stängas på grund av rönen i 

CANOPY-2. Samtidigt är konkurrensen hårdare i andra segment.  

 

Uppskattad fördelning marknad för spridd icke-småcellig lungcancer (patienter) 

 

Källa: Redeye Research.  

 

 

Sammantaget ser vi fortsatt möjligheter för CAN04 i spridd icke-småcellig lungcancer.  

 

• “CANFOUR”-regimen, dvs. kombinationsbehandling med cisplatin och gemcitabin 

för behandling av patienter med progression efter tidigare behandling med 

Keytruda (monoterapi). Interimsresultaten från CANFOUR indikerar en tydlig 

behandlingsfördel. Som nämnts är det ett relativt smalt och troligen minskande 

segment då allt fler patienter får PD-1-hämmare plus platinabaserad kemoterapi i 

första linjen och sannolikt inte ordineras ytterligare platinabaserad kemoterapi. Vi 

antar emellertid att den kan erövra cirka fyra procent av marknaden (i patienter 

räknat), De främsta konkurrerande behandlingarna är framför allt 

cellgiftsbehandling med pemetrexed eller docetaxel. 

• Kombination med Keytruda och kemoterapi som första linjens behandling. Här 

finns störst kommersiell potential men ribban ligger samtidigt högt då Cantargia 

måste trumfa den mest effektiva behandlingen på området. Att CAN04 visat 

lovande synergier med platinabaserade cellgifter bådar ändå gott även för denna 

möjlighet. Vi bedömer att PD-L1-negativa patienter är den mest aktuella 

populationen (pembrolizumab används redan idag i dessa patienter men är mindre 

effektivt). Inräknat viss användning i andra linjen antar vi att CAN04 kan penetrera 

åtta procent av marknaden (patienter), om utvecklingen av denna 

kombinationsbehandling blir framgångsrik. Novartis pågående CANOPY-1-studie 

kommer ge en tydlig fingervisning.  

 

Vidare ska en kombination med docetaxel som andra linjens behandling inte uteslutas 

enbart på grund av Novartis misslyckande. Framgången för Keytruda gör detta till en 

växande marknad där det finns en brist på behandlingsalternativ och Novartis är inte längre 

en potentiell konkurrent i segmentet. De lovande resultaten i bukspottskörtelcancerarmen i 

CANFOUR-studien, där nab-paklitaxel ingår som behandling, ger visst hopp för att 

kombinera CAN04 med taxaner, som docetaxel. Vi antar att denna möjlighet är ungefär 

dubbelt så stor som för CANFOUR-regimen för Cantargias del. Vi avvaktar dock med att 

räkna in denna möjlighet i vår värdering i avvaktan på att Cantargia tydliggör sin strategi, 

sannolikt efter att data släpps från CANOPY-2-studien.  

 2L efter PD-1 monoterapi 2L+ docetaxel  1L PD-(L)1 +/- kemo

1L övriga 2L+ övriga

"CANOPY-2"

"CANFOUR"
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Satsning på bukspottkörtelcancer intensifieras  

Bukspottkörtelcancer framstår i dagsläget som huvudspåret för CAN04, åtminstone i väntan 

på resultat från kombinationsstudien med checkpointhämmare i solida tumörer. Det finns ett 

stort medicinskt behov och ingen konkurrens från målstyrda behandlingar i första linjens 

behandlingar. Vi ser det som sannolikt att registreringsgrundande studier kan inledas under 

nästa år, om inget oväntat säkerhetsproblem uppstår under upploppet av CANFOUR-

studien. Nyligen har Cantargia inlett en extensionsdel där ytterligare 20-40 patienter 

behandlas med CAN04+Abraxane+gemcitabin. Syftet är att erhålla mer data kring 

sambandet mellan dos, effekt och säkerhet som förberedelse inför en eventuell pivotal 

studie.   

 

Mer data väntas inom kort – fokus på varaktighet i behandlingssvar 

De inledande CANFOUR-resultaten i spridd bukspottkörtel bådar generellt gott. Vi påminner 

om att Cantargia i oktober 2020 rapporterade om tumörrespons hos 40 procent av 20 

utvärderingsbara patienter (inklusive två patienter vars respons ännu inte hade bekräftats 

med en andra röntgen) och sjukdomskontroll (dvs. frånvaro av sjukdomsprogression) i 80 

procent av fallen. Det finns ingen kontrollarm i studien men baserat på historiska data 

förväntas 23 procent svara på cellgiftskombinationen (gemcitabine + abraxane) enbart. Det 

är ett litet urval men utfallet indikerar en tydlig behandlingsfördel för CAN04. Totalt har 31 

patienter rekryterats och ytterligare data förväntas under våren.  

 

Respons i bukspottkörtelcancer CAN04 i kombination med nab-paklitaxel och 

gemcitabin 

 

Källa: Cantargia 

 

En mycket betydelsefull datapunkt är progressionsfri överlevnad (PFS), dvs. tiden från 

behandlingsstart till sjukdomsprogression. Det är ett mått på hur varaktig effekt och 

sjukdomskontroll. Bolaget har tidigare (oktober 2020) rapporterat att två patienter fick 

behandling i cirka tolv månader, och början av februari 2021 stod nio patienter fortfarande 

på behandling. Det är svårt att dra slutsatser om progressionsfri överlevnad (median) från 

dessa observationer men vi bedömer att de öppnar för möjligheten att fler än hälften har 

haft ett svar som varat i sex månader eller längre.  Som jämförelse är PFS historiskt sett 5,5 

månader för behandling med gemcitabin och Abraxane. En förbättring jämfört med 

standardbehandling torde tolkas positivt, hur positivt hänger naturligtvis på förbättringens 

storlek. En analys av resultaten kommer med flera brasklappar, som ett litet urval och att 

patienters ålder och allmänstatus kan ha stor betydelse för utfall i icke-randomiserade 

studier. 
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De biverkningarna som hittills rapporterats förefaller hanterbara. Frekvensen av neutropeni, 

dvs. brist på vita blodkroppar, förefaller öka när CAN04 läggs till behandlingen. Det går att 

behandla med tillväxtfaktorer.   

 

Lovande resultat för CD40-antikropp men patienturval försvårar jämförelse 

Det finns andra lovande behandlingar under utveckling som visat starka tidiga resultat. Ett 

projekt som sticker ut är CD40-agonisten APX-005M i kombination med kemoterapi, utan 

eller med anti-PD-1-behandling. På konferensen AACR 2019 rapporterades om en 

tumörrespons på 58 procent från en fas Ib-studie i spridd bukspottkörtelcancer.  Även 

progressionsfri överlevnad var mycket lovande. Det är noterbart att PD-1-antikroppar, som i 

tidigare studier visat endast modest aktivitet i bukspottkörtelcancer, tycks ha tydliga 

synergier med CD40. En fas II-studie uppges vara färdigrekryterad och resultat ska 

presenteras under 2021. Det bör noteras att i fas Ib hade cirka hälften av patienterna 

tidigare genomgått kirurgi och de patienter som rekryterades till studien var relativt sett 

unga. En gissning är därför att resultaten inte kommer att vara fullt lika slående i en större 

patientpopulation där ett sämre allmäntillstånd kan förväntas.  

 

Behandlingar för bukspottkörtelcancer 

 

Källa: Redeye Research. ORR: Övergripande respons. mPFS: Progressionsfri överlevnad (median). 

mOS: Total överlevnad (median).  

 

Ny kombination för att adressera hela marknaden 

Cantargia avser att bredda sitt kliniska program inom bukspottkörtelcancer och har ansökt 

om att starta en fas Ib-studie med en kombinationsbehandling med FOLFIRINOX. 

Rationalen är att adressera en större del av marknaden inom spridd bukspottkörtelcancer, 

inklusive friskare patienter som troligen har större chans att svara på behandling. 

FOLFIRINOX anses som den mest effektiva behandlingen som används idag. I en fas III-

studie i spridd bukspottkörtelcancer var tumörresponsen 32 procent och progressionsfri 

överlevnad drygt sex månader, vilket indikerar bättre effekt än för Abraxane plus 

gemcitabine. Utmaningen är en hög förekomst av biverkningar i synnerhet neutropeni. 

    

FOLFIRINOX rekommenderas för patienter med ett relativt sett gott allmäntillstånd och som 

inte har samförekomst av andra allvarliga sjukdomar. Det medför att användningen är 

generellt sett är avgränsad till “yngre” patienter, en osynlig gräns förefaller vara 75 år. 

Ungefär hälften av alla nydiagnostiserade fall i bukspottkörtelcancer är 75 år och äldre.  

 

Vi har inga offentliga källor på hur pass utbredd användningen av FOLFIRINOX är men vi 

bedömer att den historiskt sett troligen varit lägre i USA men högre i andra regioner, och 

generellt är troligen mindre än hälften av alla patienter erhåller läkemedelsbehandling. 

FOLFIRINOX består av kalciumFOLinat, Fluoracil, IRINotekan och OXaliplatin. Prekliniska 

och kliniska studier hittills indikerar behandlingsfördelar med att kombinera CAN04 med 

platinumbaserade cellgifter som oxaliplatin. Vi känner inte till några prekliniska studier där 

CAN04 har kombinerats med några av de andra komponenterna i FOLFIRINOX. Rationalen 

torde dock vara densamma, att CAN04 blockerar signaler som gynnar tumörens mikromiljö 

och därmed motverkar tumörens motståndskraft mot cellgifter. 

 

Urval kliniska data avancerad bukspottkörtelcancer

Behandling Fas mPFS ORR mOS

nab-paklitaxel+gemcitabin III 5.5 mån 23% 8.5 mån

FOLFIRINOX III 6.4 mån 32% 11.1 mån

CAN04+nab-paklitaxel+gemcitabin IIa (interim) Inga data ännu 40% Inga data ännu

APX005M+nab-paklitaxel+gemcitabin Ib 10.4-12 mån 50% 12.7-20.1 mån

APX005M+nab-paklitaxel+gemcitabin+nivolumab Ib 10.8-12.4 mån 67% 15.9- mån
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Den kommersiella marknaden för läkemedelsbehandlingar av bukspottkörtelcancer är svår 

att uppskatta på grund av bristen på målstyrda behandlingar. Den bäst säljande 

behandlingen Abraxane sålde för drygt 1,6 miljarder USD under 2019, men en stor del av 

försäljningen var hänförlig till bröst- och lungcancer. Antalet patienter som behandlas med 

läkemedel för icke-opererbar cancer i första linjen beräknar vi till drygt 40 000 i USA, 50 000 

på de fem största EU-marknaderna och 20 000 i Japan. Det understryker att en potentiell 

mångmiljardmarknad, i dollar räknat, hägrar för en mer effektiv målstyrd behandling som 

sannolikt kan prissättas högre än Abraxane (5000-6000 USD per månad i USA).  

Trippelnegativ bröstcancer expansionsmöjlighet 

Cantargia har aviserat att bolaget planerar att undersöka CAN04 i trippelnegativ 

bröstrcancer (TNBC), möjligen som en del i en så kallad korgstudie (samma behandling 

undersöks i flera indikationer parallellt) där en ny cellgiftskombination ska undersökas. Än 

så länge har inte bolaget presenterat några detaljer kring utformningen. En möjlighet är att 

taxaner kommer att vara en beståndsdel eftersom lungcancer även kan ingå i en 

korgstudie.    

 

Rational 

Såväl prekliniska som kliniska studier tyder på behandlingsfördelar med att kombinera 

CAN04 med cellgifter som används inom TNBC. I synnerhet gäller det platinumbaserad 

cytostatika, men även taxaner och gemcitabin förefaller kompatibla med CAN04.  

 

Cantargias egna studier indikerar att målproteinet IL1RAP även uttrycks i bröstcancer. 

Externa studier tyder på att vävnadsprover från HER2-negativa bröstcancerpatienter med 

en tydlig IL-1-signatur är förknippat med en dålig prognos för patienten, vilket rimmar med 

att IL-1β bidrar till en tumörfrämjande inflammation.   

 

Trippelnegativ bröstcancer betecknar bröstcancersjukdom där tumörerna saknar receptorer 

för östrogen och progesteron och där det inte heller finns något överuttryck av HER2-

receptorn. Det gör att många vanliga bröstcancerbehandlingar inte är effektiva i dessa 

patienter. TNBC svarar för 15-20 procent av alla bröstcancerfall och är en aggressiv 

bröstcancerform med en relativt sett hög risk för återfall efter behandling. 

 

Spridd trippelnegativ bröstcancer behandlas med flera olika typer av cellgifter, inklusive 

Abraxane. De senaste åren har ett antal målstyrda behandlingar fått marknads-

godkännande, exempelvis PARP-hämmare och PD-(L)1-hämmare.  Så kallade PARP-

hämmare är indikerade för patienter med BRCA-mutation vilket är en betydande riskfaktor 

(ungefär 15 procent av TNBC-populationen).  

 

Checkpointhämmare väntas driva marknadstillväxt 

Datamonitor bedömer att marknaden för läkemedelsbehandlingar för trippelnegativ 

bröstcancer förväntas uppgå till 2,6 miljarder USD 2026 på de sju traditionellt största 

läkemedelsmarknaderna, varav spridd cancer spås utgöra 35-40 procent.   

 

Det är ännu ett tidigt skede men vi ser en bra potential för CAN04 då behandlingen inte är 

kopplad till någon specifik behandingsbar mutation och då en bredd palett av 

cellgiftsbehandlingar idag används i första linjens behandling, vilket ger många 

kombinationsmöjligheter för CAN04. Mycket talar för att checkpointhämmare (Keytruda, 

Tecentriq) kommer att vinna mark de närmaste åren och en möjlig nyckelfråga är därför 

vilka möjliga behandlingssynergier som kan påvisas mellan CAN04 och denna 

läkemedelsklass.  
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Läkemedelsmarknad för trippel-negativ bröstcancer (7MM) 

 

Källa: Pharma Intelligence december 2020 

 

Trippelnegativ bröstcancer är en jämförelsevis liten marknad men erbjuder samtidigt 

möjligheter till förkortade utvecklingsvägar som “Accelerated Approval”. Vi antar preliminärt 

en penetration på omkring 20 procent i spridd sjukdom vilket vi bedömer motsvarar omkring 

300 MUSD i toppförsäljning.  

 

Tydlig rational för IL-1RAP som mål i inflammatorisk sjukdom 

Cantargia utvecklar ett nytt antikroppsprogram för behandling av autoimmuna och 

inflammatoriska sjukdomar kallat CAN10. Liksom CAN04 är CAN10 riktad mot målproteinet 

IL1RAP men binder till andra epitoper och får därmed andra egenskaper.  

 

Cantargia har efter en omfattande genomgång av autoimmuna sjukdomar identifierat 

systemisk skleros och hjärtmuskelinflammation som potentiella behandlingsområden.  

CAN10 kan blockera flera signalvägar samtidigt. Förutom IL-1 berörs även IL-33 och IL-36.  

Det finns mycket omfattande evidens att IL-1 är ett relevant behandlingsmål för autoimmuna 

sjukdomar. Anakinra är godkänt för behandling av ledgångsreumatism och ett antal 

sällsynta autoinflammatoriska syndrom. Ilaris (canakinumab) är också godkänt för liknande 

indikationer. Det återstår ännu att se vilka egenskaper och vilken biverkningsprofil CAN10 

har. Mycket tyder på att CAN04 ger mer biverkningar än exempelvis anakinra och 

canakinumab. I den mån CAN10s biverkningar liknar de för CAN04 är framtida användning 

troligen avgränsat till svårare sjukdomstillstånd.  

Systemisk sjukdom som påverkar bindväv 

Systemisk skleros är en sällsynt autoimmun sjukdom som karaktäriseras av svullnader, 

förtjockad hud och ärrbildning på huden, försämrad blodcirkulation och förlust av känsel i 

finger och tår och påverkan på inre organ när sjukdomen fortskrider. Orsaken är inte 

kartlagd men antas bero på både genetiska faktorer och miljö som leder till autoimmunitet. 

Ett kännetecken är skador på kärl och aktivering av fibroblaster som ger onormalt stor 

produktion av bindvävsproteiner. En stor andel av de som drabbas av systemisk skleros får 

lungåkommor i första hand som så kallad interstitiell lungsjukdom som karaktäriseras av 

inflammation och progressiv ärrbildning. 
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Uppskattningar av prevalens av systemisk skleros varierar en del. Studier anger mellan 150 

och 200 per miljon innevånare i Europa och omkring 300 per miljon i Nordamerika (Varga, 

J., et al, “Systemic sclerosis”, Nature Reviews Disease Primers, 2015, )  

 

Nytt godkännande bådar gott för IL-1-blockad  

Systemisk skleros är en heterogen sjukdom och det är utmanande att utveckla en 

behandling som kan adressera alla symptom. Cantargia har ännu inte kommunicerat vilka 

yttringar av sjukdomen som CAN10 främst kommer att inrikta sig mot. Sett till redan 

existerande behandlingar förefaller lungsymptom som en naturlig inriktning. I dagsläget 

används vanligen immunsupprimerande behandling. För interstitiell lungsjukdom är 

mykofenolsyra standardbehandling. Ofev är en oral hämmare av VEGF, PDGF och FGG-

receptorkinaser.  

 

Nyligen blev antikroppsbehandlingen tocilizumab (subkutant) godkänd för behandling av 

interstitiell lungsjukdom relaterad till systemisk skleros. Tocilizumab blockerar IL-6-

receptorn. IL-6 är en cytokin som påverkas nedströms av IL-1-systemet och vi bedömer 

därför att godkännandet av tocilizumab ger viss extern validering av hypotesen att IL-1 är 

ett relevant behandlingsmål i systemisk skleros.  FDA godkände tocilizumab trots att 

behandlingen inte nådde den primära målsättningen vad gäller påverkan på hudfibros. Dock 

minskade tocilizumab påtagligt försämringen i lungfunktion (forcerad vitalkapacitet) jämfört 

med placebo, mätt efter 48 veckor. Det är svårt att jämföra olika kliniska studier men 

resultaten förefaller konkurrenskraftiga jämfört med exempelvis Ofev som är godkänt i 

samma indikation. Tocilizumab är tidigare godkänt för behandling av bland annat 

ledgångsreumatism och sålde under 2019 för 2,9 miljarder USD globalt.  

 

Tidigare har även IL-1-antagonisten rilonacept undersökts i kliniska studier som behandling 

av systemisk skleros men inga tecken på effekt kunde påvisas på biomarkörer för 

hudsjukdom. Till skillnad från CAN10 är rilonacept ett fusionsprotein och inte en antikropp.  

Svenska Vicore Pharma undersöker sin ledande kandidat VP-01 i interstitiell lungsjukdom 

relaterad till systemisk skleros.  

 

Vi kan inte spåra någon vederhäftig bedömning av marknadens storlek, men av 

prevalensen att döma finns en betydande potential för nya mer effektiva behandlingar. 

Mellan 15 och 35 procent av patienter med systemisk skleros är drabbade av interstitiell 

lungsjukdom (SSc-ILD) (Bergamasco, A., et al., ” Epidemiology of systemic sclerosis and 

systemic sclerosis-associated interstitial lung disease”, Clinical Epidemiology, 2019). Det 

finns även uppskattningar som pekar på en ännu högre andel. Sammantaget tyder studier 

på en adresserbar population på åtminstone upp till cirka 35 000 vardera i Europa och USA. 

Den ledande behandlingen Ofev har ett listpris på cirka 12 000 USD per månad i USA. Det 

indikerar en potentiell mångmiljardmarknad (USD) i USA enbart. Antar vi en penetration på 

20 procent av antagen prevalens av SSc-ILD och en ”compliance rate” på 90 procent ser vi 

en möjlig toppförsäljning på omkring 800 MUSD.  

IL-1 kan försvåra inflammation i hjärtat 

Myokardit är inflammation av hjärtmuskeln. Orsaker kan vara virus- eller bakterieinfektion, 

biverkningar från läkemedel eller toxiner eller en autoimmun sjukdom. Symptomen kan vara 

allt från förhållandevis milda i subklinisk sjukdom med onormala hjärtmarkörer till 

livshotande i form av akut hjärtsvikt. Differentialdiagnos mot annan hjärtsjukdom är svår 

men utsläpp av hjärtmarkörer sker vanligen under längre tid än vid infarkt. För definitiv 

diagnos krävs biopsi vilket sällan görs i praxis.  
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”Klasskamrat” studeras redan i samma indikation 

Rationalen för IL-1-blockad är att hjärtmuskelinflammationen leder till att Il-1α frigörs från 

döende hjärtmuskelceller vilket i sin tur aktiverar immunceller och skapar en skadlig 

inflammatorisk kaskad. Genom att blockera IL-1 är tesen att den okontrollerade 

inflammationen kan hejdas. Behandling med anakinra, en rekombinant form av IL-1RAP, 

har i kliniska studier förbättrat hjärtfunktion i patienter med hjärtinfarkt. En prövarinitierad fas 

II/III-studie i patienter med akut myokardit pågår.  

 

Cantargia rapporterade nyligen att prekliniska studier visar att CAN10 motverkar försämring 

av hjärtfunktion i en djurmodell för hjärtmuskelinflammation. CAN10 var mer effektiv än 

såväl anakinra som en IL-1β-antikropp. Singeldosbehandling upp till 50 mg/kg medförde 

inte någon toxicitet. Cantargia meddelade också att processutveckling, uppskalning och 

initial production löper enligt plan. Prekliniska regulatoriska säkerhetsstudier återstår innan 

behandlingen kan testas i människa. 

 

Prevalensen av myokardit skattas till 22 per 100 000 men sjukdomen kan vara 

underdiagnostiserad. Det tyder på att prevalensen kan vara likartad som för systemisk 

skleros.  

 

Cantargia har ännu inte kommunicerat den kliniska strategin för CAN10. Både systemisk 

skleros och myokardit framstår som lovande spår där det finns stöd i form av extern klinisk 

evidens. Det är ännu osäkert om båda indikationerna skulle kunna utvecklas parallellt. Tills 

vidare utgår vi från systemisk skleros i vår värdering då vi ser en tydligare väg för klinisk 

utveckling. 

Starka finanser kan bära till avgörande milstolpar 

Under 2020 reste Cantargia totalt 974 MSEK före kostnader i riktade emissioner. Vid 

årsskiftet hade bolaget drygt 900 MSEK i kassa och kortfristiga placeringar.  

 

Den starka finansiella ställningen ger Cantargia betydande utrymme att öka den kliniska 

aktiviteten. Vi bedömer att den största satsningen kommer utgöras av fördjupning och 

breddning av satsning på bukspottkörtelcancer med målet att inleda registreringsgrundande 

studier i bukspottskörtelcancer. Detta inkluderar start av studie med FOLFORINOX. För 

lungcancer är strategin avhänging pågående interna och externa kliniska studier. Cantargia 

kan dra nytta av Novartis kliniska program för canakinumab för att dra lärdom och därmed 

minska risken för kostsamma och tidsödande felsatsningar.  

 

Vår bedömning är att Cantargia är i den utvecklingsfas att ett avtal med en större partner 

kan komma till stånd. Under året väntas avläsningar från CANFOUR samt 

kombinationsstudien med Keytruda vilka kan bli avgörande för ett partneravtal. Vi har 

antagit ett licensavtal värt 1000 MUSD med en upfront på 100 MUSD.  
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Finansiella prognoser 

 

Källa: Cantargia (utfall), Redeye Research (prognoser) 
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Riskjusterade prognoser  

2017 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P

Nettoförsäljning 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1062 366

Övriga rörelseintäkter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Intäkter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1062 366

FoU -52 -77 -97 -158 -213 -348 -44

Admin -7 -16 -13 -15 -15 -15 -15

Övriga rörelsekostnader 0 -1 -1 0 0 0 0

Rörelsekostnader -60 -93 -112 -173 -228 -363 -58

EBIT -60 -93 -112 -173 -228 699 308

Finansnetto 0 2 1 0 0 0.0 0.0

EBT -60 -91 -111 -173 -228 699 308

Skatt 0 0 0 0 0 10 -63

Nettovinst -60 -91 -111 -173 -228 709 244

VPA Neg Neg Neg Neg Neg 7.1 2.4
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Värdering 

Bear Case 25,0 SEK Base Case 46,0 SEK Bull Case 95,0 SEK 

• Vi räknar inte med vidare 
klinisk utveckling i 
lungcancer   

• Bolaget finner inte heller 
tillräckligt stöd för vidare 
utveckling av 
kombinationsbehandling 
med checkpointhämmare   

• Vi antar ett lägre värde på 
en licensaffär (700 MUSD)  
Vi antar en högre WACC 
på 13% 

• Det finns omfattande 
preklinisk och klinisk 
dokumentation som ger 
stöd för CAN04   

• Vi räknar med en 
försäljningspotential på 
över tre miljarder USD för 
CAN04 och en möjlig 
lansering 2025   

• Våra prognoser är 
riskjusterade och framtida 
kassaflöde diskonterade 
med en WACC på 12% 

• CAN04 visar fortsatt 
lovande resultat i patienter 
med PDAC och går vidare 
mot pivotala studier 2022  

•  Kombinationsstudien med 
Keytruda visar lovande 
resultat   

• Cantargia träffar ett 
partneravtal för CAN04 
värt 1,5 miljarder USD 
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Catalysts 

Topline fas IIa CANFOUR 

Vi förväntar oss att Cantargia i Q2 2021 kommer att presentera ytterligare resultat från  den pågående fas II-

studie inom indikationen pankreascancer (PDAC). Om de lovande signalerna om tumörrespons håller i sig och 

det har genomslag på PFS och OS räknar vi med att projektet tas vidare till en större studie nästa år. 

EFFEKT 

Nackdel Fördel Tidsram 
Signifikans Sannolikhet  Signifikans Sannolikhet   

Stor Osannolikt Stor Sannolikt Kortsiktigt 

 

Kombo-studie genomförs 

Bolaget har inlett en fas 1-studie där CAN04 utvärderas i kombination med checkpointhämmare.Första resultat 

väntas under H2 2021 

EFFEKT 

Nackdel Fördel Tidsram 

Signifikans Sannolikhet  Signifikans Sannolikhet   
Stor Sannolikt Stor Sannolikt Medellång sikt 

Partneravtal CAN04 

Den kommunicerade strategin går ut på att identifiera en partner inför de pivotala studierna. Vi räknar med att en 

sådan kan finnas på plats under 2022 

EFFEKT 

Nackdel Fördel Tidsram 
Signifikans Sannolikhet  Signifikans Sannolikhet   

Stor Sannolikt Stor Sannolikt Långsiktigt 
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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 

 
Cantargia leds av ett kompakt erfaret och sammansvetsat team. VD Göran Forsberg har varit involverad vid licensavtal, vilket är 

en betydelsefull kunskap inför kommande partnerförhandlingar. Styrelsen anser vi är väl sammansatt och i den ingår personer 

med olika erfarenheter som kompletterar varandra.   

 

Verksamheten: 2 

 

Läkemedelsindustrin är en högmarginalbransch och där det finns tydliga produktskydd via patent för bolagets projekt. Det är 

generellt en bransch utan större konjunkturberoende. För bolag likt Cantargia finns, utöver själva utvecklingsrisken, risker 

kopplade till aktiemarknaden då kapitalbehovet i verksamheten är stort och det hanteras ofta via nyemissioner.   

 

Finanserna: 2 

 

Bolagets finanser är stabila efter två större riktade emissioner under 2020 och nuvarande kassa räcker åtminstone i två år.   
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LÖNSAMHET 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
ROE NA NA NA 65% 17% 

ROCE NA NA NA 71% 22% 

ROIC NA NA NA NA NA 

EBITDA marginal -
2789700% 

-
4348625% 

-
5693265% 

66% 84% 

EBIT marginal -
2789700% 

-
4348625% 

-
5693265% 

66% 84% 

Nettomarginal -
2770275% 

-
4350600% 

-
5693265% 

60% 67% 

 

Please comment on the changes in Rating factors…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Omsättning 0 0 0 1 062 366 

Summa rörelsekostnader -112 -174 -228 -363 -58 

EBITDA -112 -174 -228 699 308 

Avskrivningar materiella tillg. 0 0 0 0 0 

Avskrivningar immateriella 
tillg. 

0 0 0 0 0 

Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -112 -174 -228 699 308 

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto 1 0 0 0 0 

Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt -111 -174 -228 699 308 

Skatt 0 0 0 -58 -63 

Nettoresultat -111 -174 -228 640 245 

 

 

BALANSRÄKNING 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Tillgångar      

Omsättningstillångar      

Kassa och bank 150 903 664 1 298 1 541 

Kundfordringar 0 0 0 0 0 

Lager 0 0 0 0 0 

Andra fordringar 9 10 10 10 10 

Summa omsättn. 159 913 673 1 308 1 550 

Anläggningstillgångar      

Materialla anl. tillg. 0 0 0 0 0 

Finansiella anl. tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 7 5 5 5 5 

Goodwill 0 0 0 0 0 

Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 0 7 7 7 7 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 7 13 13 13 13 

Uppsk. skatteford 0 0 0 0 0 

Summa tillgångar 166 926 686 1 320 1 563 

Skulder      

Kortfristiga skulder      

Levantörsskulder 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 13 11 11 11 11 

Övriga kortfristiga skulder 11 20 8 2 0 

Summa kort. skuld 24 30 19 13 11 

Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 

L. icke ränteb. skulder 0 3 3 3 3 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 24 34 22 16 14 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 142 892 664 1 305 1 549 

Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 142 892 664 1 305 1 549 

Summa skulder och E. Kap. 166 926 686 1 320 1 563 

 

 

FRITT KASSAFLÖDE 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Omsättning 0 0 0 1 062 366 

Sum. Rörelsekostnader -112 -174 -228 -363 -58 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT -112 -174 -228 699 308 

Skatt på EBIT 0 0 0 -58 -63 

NOPLAT -112 -174 -228 640 245 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Bruttokassaflöde -112 -174 -228 640 245 

Förand. I rörelseskap 0 6 -12 -6 -2 

Investeringar -4 -6 0 0 0 

Fritt kassaflöde -116 -173 -240 634 243 

 

KAPITALSTRUKTUR 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Soliditet 86% 96% 97% 99% 99% 

Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 0% 0% 

Nettoskuld -150 -903 -664 -1 298 -1 541 

Sysselsatt kapital -8 -11 0 6 8 

Kapit. oms. hastighet 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 

 

TILLVÄXT 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
Försäljningstillväxt 0% 0% 0% 26 543 

511% 
-65% 

VPA tillväxt (just.) 13% 25% 17% -381% -62% 

 

DATA PER AKTIE 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
VPA -1,56 -1,95 -2,28 6,40 2,44 

VPA just. -1,56 -1,95 -2,28 6,40 2,44 

Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nettoskuld -2,06 -9,02 -6,63 -12,97 -15,39 

Antal aktier 72,80 100,10 100,10 100,10 100,10 

 

VÄRDERING 2019 2020 2021E 2022E 2023E 
EV 1 317,1 5 503,1 2 339,2 1 704,7 1 462,2 

P/E NA NA NA 4,7 12,3 

P/E diluted NA NA NA 4,7 12,3 

P/Sales NA NA NA 2,8 8,2 

EV/Sales NA NA NA 1,6 4,0 

EV/EBITDA NA NA NA 2,4 4,7 

EV/EBIT NA NA NA 2,4 4,7 

P/BV 10,3 7,2 4,5 2,3 1,9 

 

AKTIEINFORMATION   
Reuterskod  CANTA.ST 

Lista  Mid Cap 

Kurs  30,0 

Antal aktier, milj.  100,1 

Börsvärde, MSEK  3003,0 

   

BOLAGSLEDNING & STYRELSE   
VD  Göran Forsberg 

CFO  Bengt Jöndell 

IR   

Ordf  Magnus Persson 

   

NÄSTKOMMANDE RAPPORTDATUM   
   

   

   

   

   

ANALYTIKER  Redeye AB 

Niklas Elmhammer  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 

niklas.elmhammer@redeye.se  111 57 Stockholm 

   

  

  

 

AKTIENS UTVECKLING  TILLVÄXT/ÅR 18/20E 
1 mån -43,4 % Omsättning 0,0 % 

3 mån -53,1 % Rörelseresultat, just. 42,9 % 

12 mån 96,9 % V/A, just 20,9 % 

Årets början -53,1 % EK 116,1 % 

 
ÄGARSTRUKTUR % KAPITAL RÖSTER 
Swedbank Robur Fonder 9,6 % 9,6 % 

Fjärde AP-fonden 7,8 % 7,8 % 

Alecta Pensionsförsäkring 6,6 % 6,6 % 

Första AP-fonden 6,3 % 6,3 % 

Öhman Bank S.A. 5,3 % 5,3 % 

Handelsbanken Fonder 4,0 % 4,0 % 

Avanza Pension 3,8 % 3,8 % 

Sunstone Capital 3,5 % 3,5 % 

Morgan Stanley & co Intl Plc 2,0 % 2,0 % 

JPM Chase NA 1,8 % 1,8 % 
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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, investeringsrådgivnin g till kund avseende 
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiel la 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 Certif ied 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 i nformationen i 
analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garante ra 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 intresseko nflikter 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 f inansiella 
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 erhålli t 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 bedömn ing av bolaget, 
dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. 
 
 

Redeye Rating (2021-03-30) 
Rating Personal Affärer Nyckeltal 

5p 20 15 3 
 

 
3p - 4p 96 77 36 

 

 
0p - 2p 6 30 83 

 

 
Antal bolag 122 122 122 

 

 
 

Mångfaldigande och spridning 

 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska persone r som är 

medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.  

Copyright Redeye AB. 

 

Intressekonflikter 

Niklas Elmhammer. äger aktier i bolaget: Nej 
 

Redeye utför/har utfört tjänster för Bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från 
Bolaget baserat på detta. 

 


