NULÄGESANALYS

Aptahem

Mikael Lindstam, vd
Kjell G Stenberg, styrelseordförande
www.aptahem.com

Sammanfattning
Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars verksamhet baseras på en egen patentskyddad aptamerteknologi. Bolagets mål är att positionera sig som en nyckelaktör inom aptamerer som potentiella
läkemedelskandidater inom inflammatoriska sjukdomstillstånd.
Aptahems primära läkemedelskandidat, Apta-1, är ett akutläkemedel ämnat att motverka den
okontrollerbara inflammatoriska responsen som en sepsisinfektion kan ge upphov till – vilken kan
resultera i organ- och vävnadsskador som sedan leder till den mycket höga dödligheten hos
sepsispatienter.

Kandidaten

verkar

genom

tre

verkningsmekanismer

–

antiinflammatoriskt,

immunreglerande, och antikoagulerande – befinner sig i preklinisk fas och väntas inleda klinisk fas I
under 2019. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader.
Sepsis är ett livshotande organdysfunktion orsakat av ett obalanserat immunsvar mot en infektion där
inflammation är så hög att systemet överhettas och prokoagulationsfaktorer kan leda till blodproppar
eller att blodtrycket sjunker hastigt med en kraftig sänkning av syrenivåer. I värsta fall börjar blodkärlen
att läcka vilket kan leda till livshotande blödningar. Detta gör att kroppen förlorar kontrollen över sina
egna försvarsmekanismer. Målet med Apta-1 är att återställa balansen i det inflammatoriska svaret, vilket
hjälper kroppen att undvika de allvarligare konsekvenserna av sepsis: organsvikt och mortalitet.
Idag saknas eﬀektiva läkemedel mot sepsis, som globalt drabbar 30 miljoner människor årligen, varav 6
miljoner dör och många av de överlevande 24 miljonerna drabbas av återfall eller lever med livslånga
konsekvenser av sjukdomen t.ex. genom amputation, organbyte eller nedsatt hjärnfunktion. Det innebär
att det finns ett stort omättat kliniskt behov efter bättre behandlingsalternativ för en enorm
patientpopulation.
Den totala läkemedelsförsäljningen för sepsis och septisk chock år 2015 uppskattades till 2,8 miljarder
USD i 7MM-regionen (EU5, Japan och USA). Marknaden beräknas växa med en årlig tillväxttakt (CAGR)
om nästan 8 procent mellan 2016 och 2026 till en årlig försäljning om 5,9 miljarder USD 2026.
Sammantaget är marknadspotentialen för ett innovativt sepsis-läkemedel, liksom Apta-1, betydande.
Bolaget genomför för närvarande en nyemission om 31,7 Mkr innan emissionskostnader och ytterligare
23,8 Mkr vid fullt nyttjande av tillhörande teckningsoptioner. En fulltecknad emission skulle innebära att
verksamheten är finansierad i minst 12 månader framåt. Aptahems finansiella situation är delvis beroende
av den pågående emissionen, men man har även ingått avtal om konvertibellån med Yorkville Advisors
Global som gör att man även vid en icke-fulltecknad emission har utrymme att driva sitt
utvecklingsarbete och bearbeta långsiktiga kontakter med potentiella framtida partners och/eller
licenstagare.
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Bolaget
Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars verksamhet baseras på bolagets egen patentskyddade aptamerteknologi. Aptahems mål är att positionera sig som en nyckelaktör inom aptamerer som potentiella
läkemedelskandidater och utveckla nya terapeutiska kandidater för behandling av livshotande, akuta,
inflammatoriska tillstånd eller där inflammation och koagulation samverkar i sjukdomsprocessen. Som
ett led i detta ämnar bolaget etablera strategiska partnerskap med viktiga aktörer inom farmaindustrin,
den vetenskapliga sfären samt att öka bolagets globala exponering.

Bolagets aﬀärsstrategi består av att ingå partnerskap eller licensavtal för Apta-1 under tidig klinisk
utveckling. Ett sådant avtal ska generera resurser för att främja bolagets portfölj och stärka dess värde.
Aptahem arbetar aktivt med att förverkliga strategin genom att frekvent integrera, presentera och
diskutera utvecklingsstatusen med läkemedels- och bioteknikbolag som har kommersiella synergier med
Aptahem.
Aptahem-teamet består av 7 individer med expertkunskap som är dedikerade till att utveckla bolagets
portfölj. Det senaste tillskottet är aptamer-experten Thomas Rupp som har arbetat med aptamertillverkning i över 30 år, som ska eﬀektivisera och processutveckla storskalig tillverkning av bolagets
aptamerer, initialt för Apta-1, samt integrera kontrakterade tillverkare.
Aptahem är baserat i Malmö och är sedan 2015 noterat på Spotlight Stock Market (ticker: APTA).

Sepsis
Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår då kroppens immunsystem reagerar kraftigt på en
infektion. Immunförsvaret utsöndrar en rad inflammatoriska och antiinflammatoriska substanser för att
försvara kroppen. Överskott av dessa substanser stör cirkulationskontrollen, vilket kan orsaka lågt
blodtryck och påverkar syretransporten till vitala organ. Tillståndet kan medföra livshotande organskador
och situationen kan förvärras ytterligare genom att blodproppar eller blödningar uppstår. Obehandlad
sepsis kan leda till multipel organsvikt och patienten kan dö inom några timmar alternativt drabbas av
livslånga komplikationer.
När det sepsis-relaterade blodtrycksfallet inte går att häva genom intravenös vätsketillförsel, kallas
tillståndet för septisk chock.
Tidigare kallades sepsis för "blodförgiftning" på grund av den snabba utsöndringen av bakterier från den
underliggande infektionen i blodet som gör att infektionen sprider sig i hela kroppen.
Samtliga infektiösa patogener kan orsaka sepsis men de vanligaste underliggande infektionerna är
lunginflammation, urinvägsinfektioner eller infekterade sår. Patienten kan uppvisa olika varningstecken
och symtom vid olika tidpunkter. Dessa inkluderar feber eller låg temperatur och skakning, förändrad
mental status, andningssvårigheter eller snabb andning, ökad hjärtfrekvens, svag puls och lågt
blodtryck, låg urinproduktion, cyanotisk eller fläckig hud, kalla extremiteter och extrem kroppssmärta
eller obehag.

Mortalitet och morbiditet
Enligt WHO drabbas globalt 30 miljoner
människor av sepsis årligen medan
mortalitetssiﬀran är omkring 6 miljoner
(20%). Enbart i EU5 – Frankrike, Italien,
Spanien, Tyskland, UK – insjuknar
707 000 individer årligen, varav 376 000
mister livet (53%). I USA är motsvarande
siﬀror 2 346 000 och 395 000
(17%).
Sepsis anses vara en " tyst mördare" på grund av dess
plötsliga händelseförlopp. Vid svår sepsis är dödligheten
så hög som 20 – 50% och är en av de ledande orsakerna
till akuta dödsfall i västvärlden. Sepsis orsakar dessutom
fler dödsfall än bröstcancer, prostatacancer och AIDS
tillsammans.
Sjukdomen
och
dess
relaterade
komplikationer bedöms vara den tredje största
dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer.
Sepsis-relaterad multipel organsvikt utgör en vanlig
dödsorsak på intensivvårdsavdelningar.
Det är den misslyckade samverkan mellan inflammation
och koagulation som gör att kroppens eget försvar
kantrar och föranleder det vanligen mycket snabba
förloppet och den höga mortaliteten.
De som inte dör av sepsis kan drabbas av livsförändrande komplikationer. Det vanligaste är neurologiska
nedsättningar, exempelvis förekommer encefalopati hos upp till 87 procent av överlevande
sepsispatienter. Encefalopati är en hjärnsjukdom som kännetecknas av personlighetsförändringar,
störningar i intellektet, sänkt medvetandegrad och koma. Sepsis kan även leda till nedsatt leverfunktion
(46 procent), andnöd (34 procent), kardiovaskulära händelser (29 procent vid allvarlig sepsis) eller akut
njurskada (64 procent vid septisk chock) som kan kräva dialys.

Brist på behandlingsalternativ

Det saknas fortfarande eﬀektiva läkemedel mot orsaken till sepsis, istället används framförallt
adrenalin, intravenös vätska och stöttande behandling av sviktande organ. Samtidigt saknas
behandlingar som är eﬀektiva mot hela spektrumet av sepsis-relaterade komplikationer. Tidig diagnos
och behandling är dock avgörande för att minska mortalitetsrisken.

Aptamer-teknologi
Baserat på en teknologi som skapats utifrån 17 års forskning vid bland annat Lunds universitet,
universitet varav 6
år i samarbete med Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet utvecklades en ny klass av kemiskt
framställda biomolekyler, så kallade aptamerer, med försumbara immuntoxiska bieﬀekter.Aptamerer är
syntetiska DNA- eller RNA-strängar som binder till förprogrammerade mål, inklusive proteiner och
peptider, med mycket hög selektivitet och aﬀinitet. Dessa molekyler kan binda specifikt till
förprogrammerade mål, med hög aﬀinitet och specificitet.
Till skillnad från antikroppar, som vanligtvis används vid sjukdomsbehandling, är aptamererna mindre
benägna att initiera skadliga immunreaktioner hos patienter.
Tidigare har forskare använt aptamerer för att
studera trombolytiska eﬀekter av malariaparasiter,
som hade förmågan att bilda blodproppar i
hjärnan,

för

att

hitta

nya

potentiella

blodproppslösande funktioner.
Aptahems

CSO,

teknologin

till

Luiza
att

Jedlina
Jedlina,

omfatta

har

omsatt

antikoagulations-

funktioner. Därigenom skapades det kommersiella
utvecklingsspår som blev starten av Aptahem.
Genom ytterligare studier kunde man identifiera
att

aptamererna

även

har

en

stark

antiinflammatorisk kapacitet. Idag består bolagets
verksamhet av att utveckla aptamer-baserade
läkemedel för livshotande, akuta tillstånd där
koagulation

och

inflammation

samverkar

i

sjukdomsprocessen.

Apta-1
Initialt utvecklades Apta-1 som blodproppshämmare. Efter att ha fastställt att kandidaten, utöver
antikoagulerande eﬀekt, också verkar antiinflammatoriskt gjordes ett fokusskifte i augusti 2017. Sedan
dess är utvecklingsplanen riktad mot intensivvårdspatienter med sepsis, då det är just samverkan
mellan inflammation och koagulation som orsakar det snabba sjukdomsförloppet med sepsis som
leder till hög mortalitet, varför kandidatens kombinerade verksamhetprofil gör den mycket väl lämpad
för ändamålet. Bolaget såg därmed störst kommersiell potential och synergier med Apta-1s tekniska
egenskaper inom sepsis. Sedan dess har man även kunnat visa att Apta-1 har immunreglerande
egenskaper.
Idag är Apta-1 en akutläkemedelskandidat som utvecklas med mål att stoppa de organ- och
vävnadsskador som bland annat leder till den mycket höga dödligheten hos sepsispatienter.
Utan eﬀektiv behandling orsakar sepsis ett obalanserat inflammatoriskt svar i kroppen där
inflammation är så hög att systemet överhettas och prokoagulationsfaktorer kan leda till blodproppar.
Detta gör att kroppen förlorar kontrollen över sina egna försvarsmekanismer. Målet är att Apta-1 ska
kunna återställa balansen i det inflammatoriska svaret, vilket hjälper kroppen att undvika de allvarligare
konsekvenserna av sepsis – organsvikt och mortalitet.

Apta-1 verkar primärt genom tre mekanismer. Dels hämmar Apta-1

Multieﬀekt med Apta-1

den inflammatoriska respons som uppstår från en sepsis-infektion
(antiinflamatoriskt), dels hjälper kandidaten kroppens eget system

Antiinflammatorisk
Antikoagulerande
Immunreglerande

att modulera och ta hand om infektionen (immunreglerande) och
dels bidrar Apta-1 till att motverka koagulationen och förhindrar
blodproppar i de fall sepsisen leder till ökad koagulation
(antikoagulerande).

Utvecklingen hittills
I mitten av 2017 kontrakterade Aptahem CMO (Conract Manufacturing Organisation)-bolaget BioSpring
för substanstillverkning av Apta-1 inför bolagets prekliniska och stundande kliniska utvecklingsarbete.
BioSpring ska tillhandahålla regulatoriskt godkänd tillverkning enligt Good Manufacturing Practice
(GMP). Avtalet omfattar också en uppskalningsprocess för att tillverka substansen i större skala.
Under sommaren inledde Aptahem ett forskningssamarbete med Seattle Children’s Research Institiute
för att utforska de underliggande mekanismerna i bolagets aptamer-baserade behandling för akuta och
kroniska inflammatoriska tillstånd inklusive sepsis. Projektet leds av Dr. Adrian Piliponsky,
Piliponsky vid Seattle
Children’s Center för Immunitet och Immunoterapier, som sy ftar till att ge ökad förståelse för hur Apta-1
kan förhindra dysreglering av immunförsvarets reaktion mot en bakteriell infektion.

BioSpring

Seattle Children’s Research

Frankfurt-baserade BioSpring är ett fullfjädrat CMO-bolag som

Institute är forskningsbenet

innehar cGMP-certifiering ( current Good Manufacturing Practice )

för Seattle Children’s Hospital

för terapeutiska oligonukleotider och är en välkänd aktör som

– ett av USA :s fem främsta

förser den globala marknaden med syntetiska oligonukleotider

pediatriska forskningscentra

för terapeutiska, diagnostiska och forskningsrelaterade ändamål.

med över 300 fakulteter som

BioSpring har en mycket bred tillverkningskompetens och

studerar ett brett spektrum av

erbjuder allt från småskalig produktion för forskning till fullskalig

barnsjukdomar, från

kommersiell produktion av godkända läkemedel. BioSpring

grundläggande forskning till

erbjuder även ett stort utbud av tekniska tjänster.

kliniska studier.

Tidigare i år inledde Apta-1 sitt prekliniska säkerhets- och toxikologiprogram. Under hösten kunde
Aptahem rapportera god säkerhetsprofil för Apta-1 i de icke-GLP-reglerade ( Good Laboratory Practice)
studierna. Sy ftet med studierna var att säkerställa den maximalt tolererbara dosen av Apta-1 genom s.k.
”dose range finding” studier i råttor och primater (NHP – non human primate), som del av det
regulatoriskt styrda prekliniska säkerhetsprogrammet. Inför studier i människa har upprepade
behandlingar, med högre doser än man avser ge till patienter, studerats i djur ur säkerhetsaspekt.
Resultat bekräftar att doser upp till 200 mg/kg/dag i råtta respektive 135 mg/kg/dag i primat visade på
en mycket god säkerhet. Detta pekar på att högre doser av Apta-1 än vad som tidigare uppskattats visar
en mycket god säkerhetsprofil.

Nästa

steg

i

Apta-1s

prekliniska

program förbereds nu, vilket inkluderar
GLP-reglerade

toxicitetsstudier.

Den

goda säkerheten vid högre doser än
förväntat föranledde dock ett ökat
substansbehov.

Aptahem

behövde

därmed mer Apta-1 för att kunna
genomföra

sina

prekliniska

GLP

toxikologi- och säkerhetsstudier, vilket
är beställt, men tidslinjerna har av
nödvändighet förskjutits något. På lång
sikt har dock den goda säkerhetsprofilen positiva implikationer.
I mitten av november 2018 kunde bolaget även meddela positiva data från sin senaste studie – NHP
( Non Human Primate) 3-dagars eﬀektstudie med utökade studiedoser. Aptahem har utvecklat en ny
djurmodell för experimentell sepsis där den kemiska exponeringen för lipopolysackarid (LPS) – en
substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djur – ökats för att i möjligaste mån efterlikna en
verklig situation vid klinisk behandling av människor. Den utökade LPS-dosen framkallade ett större
inflammatoriskt svar i de undersökta djuren. Resultaten visade tydliga skillnader mellan icke-behandlade
djur och djur som fått Apta-1 avseende de kliniska markörerna – överlevnad, beteende och välmående –
samt avseende de så långt analyserade organmarkörerna. Slutrapport med ytterligare markörer återstår
fortfarande, men de genomförda analyserna tyder på god eﬀekt av Apta-1 i behandlade primater.

Sammantaget har hittillsvarande prekliniska studier med Apta-1 visat:
Betydande förbättrade överlevnadstal och ett dosberoende överlevnadsrespons
Möjlighet till upprepad dosering för eﬀektivare behandling
Återställd blodcirkulation
Positiv påverkan på kliniska biomarkörer relaterade till organhälsa
Bättre säkerhetsmarginal än förväntat under första hälften av prekliniska toxikologiska studier
(icke-GLP-studie)

Tidsplan
Apta-1 planeras inleda klinisk fas I under andra halvåret 2019. Dessförinnan ska GLP-toxikologistudier
genomföras, vilka ska inledas i början av 2019. Aptahem arbetar även aktivt med att färdigställa GMPtillverkning av Apta-1.
Parallellt fortskrider det prekliniska programmet samt studier av Apta-1s verkningsmekanism för att få en
ännu bättre kunskap om kandidaten. Aptahem arbetar även med att ta fram en formulering av
läkemedelskandidaten (I nvestigational Medicinal Product, IMP) för att kunna administrera patienter i det
planerade kliniska programmet.

Utöver utvecklingsprogrammet för Apta-1 arbetar Aptahem ständigt för att öka medvetenheten om
sepsis även hos patienter, bland annat genom att delta i diverse aktiviteter, men även genom att sponsra
organisationerna Global Sepsis Alliance och Sepsisfonden
Sepsisfonden.
Bolaget arbetar även aktivt med att förbereda en framtida kommersialisering av Apta-1, och bedriver
kontinuerliga partnerskapsdiskussioner.

Produktportfölj
Aptahems utvecklingsportfölj består av aptamer-baserade läkemedel
för behandling av livshotande inflammatoriska tillstånd eller där
inflammation och koagulation samverkar i sjukdomsprocessen.
Utöver bolagets främsta läkemedelskandidat, Apta-1, har Aptahem
ytterligare två läkemedelsprojekt – Apta-2 som utvecklas inom
inflammationsområdet och Apta-3 vars fokusindikation ännu inte
oﬀentliggjorts.

Patent
Aptahems immaterialrättsliga portfölj består av godkända patent och pågående patentansökningar
baserade på unika nya kemiska föreningar i form av aptamer-baserade läkemedelskandidater. Bolagets
läkemedelskandidater skyddas av den starkaste formen av patentskydd inom läkemedelsområdet –
substanspatentskydd.
Aptahems strategi är att ansöka om patent i de länder som bedöms utgöra de viktigaste marknaderna;
Europa
USA och Kanada
Japan, Kina och Sydkorea
Utvalda marknader i övriga världen

Område

Nr.

Prioritetsdatum

Utgångsdatum

Status

Europa

09708523.7

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt*

USA

12/866413

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt

Kanada

2714121

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt

Kina

20098011646.4

2009-02-05

2029-02-05

Godkänt

Indien

6250/DELNP/2010

2009-02-05

2029-02-05

Pågående

PCT/EP2018/076912

2017-10-03

2037-10-03

Pågående

PATENTFAMILJ 1 substanspatentskydd

PATENTFAMILJ 2 Terapeutisk användning
PCT

* Bolagets patent har validerats i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien, Frankrike och Schweiz/Liechtenstein och är
därför gällande i dessa länder.

Marknad
Som tidigare nämnts drabbas globalt 31,5 miljoner människor av sepsis årligen,
varav 5,3 miljoner dör. Många av de överlevande 26,2 miljonerna drabbas av återfall
eller lever med livslånga konsekvenser av sjukdomen. Trenden säger dessutom att
antalet sepsisfall ökar. Utan eﬀektiva behandlingsalternativ innebär det att det finns
ett stort omättat kliniskt behov (unmet need) efter bättre behandlingsalternativ för
en enorm patientpopulation världen över.
Sepsis har stora ekonomiska konsekvenser, både för den drabbade, både genom
sjukdomen i sig och till följd av nedsatt livskvalitet, för sjukvården som möter stora
vårdkostnader och för samhället i stort genom ökad sjukskrivning och minskad
produktivitet.
En marknadsrapport från GlobalData uppskattade den totala läkemedelsförsäljningen för sepsis och
septisk chock år 2015 till 2,8 miljarder USD, varav 2,2 miljarder USD avsåg sepsis och 0,6 miljarder USD
avsåg septisk chock. Estimatet avsåg 7MM-regionen (EU5, Japan och USA). GlobalData räknar med att
marknaden växer med en årlig tillväxttakt (CAGR) om nästan 8 procent mellan 2016 och 2026 till en årlig
försäljning om 5,9 miljarder USD vid slutet av prognosperioden.
Enbart immunmodulerande behandlingar står för 32% av terapeutiska strategier EU5 och 11% i USA.
Dessa läkemedel har hög prissättning, mellan 2 460 och 4 920 USD per patient i EU5 samt mellan 6 650
och 8 610 USD per patient i USA.
Sammantaget innebär detta en mångmiljardmarknad med betydande marknadspotential för Apta-1.

Finansiell situation
KONVERTIBELLÅN
I juni 2018 tecknade Aptahem ett avtal för konvertibellån med YA II PN Ltd,
Ltd en
fond representerad av USA-baserade Yorkville Advisors Global
Globa (”Yorkville”). Enligt
villkoren i emissionsavtalet förbinder sig Yorkville att köpa konvertibler av
Aptahem. Finansieringslösningen innebär att Aptahem, under en period om 36
månader, kan erhålla 20 Mkr om hela åtagandet utnyttjas.
Avtalet är villkorat av att bolagets aktieägare på årsstämma för relevanta perioder beslutar att bemyndiga
styrelsen att emittera konvertibler under de relevanta perioderna. Det första bemyndigandet beslutades
på bolagets extra bolagsstämma den 7 juni 2018. Den första tranchen av konvertibler emitterades av
Aptahems styrelse den 26 juni 2018 till ett sammanlagt värde om 2,5 Mkr. Yorkville har tecknat alla
utgivna konvertibler.
När avtalet med Yorkville ingicks kommunicerade Aptahem att dess sy fta var att säkerställa bolagets
finansiering fram till att en första klinisk prövning har genomförts med Apta-1. Avtalet beräknades förse
Aptahem med finansiering över de närmsta 12 månaderna. I ett pressmeddelande kommenterade
Aptahems vd, Mikael Lindstam, att kapitaltillskottet skulle säkra bolagets aggressiva tidslinje men att han
såg lösningen som ett backup-alternativ som skulle nyttjas vid behov.
I oktober oﬀentliggjorde så Aptahems styrelse sin intention att genomföra en företrädesemission, vilken
sedan klubbades på en extra bolagsstämma 9 november.

VILLKOR KONVERTIBELLÅN
Aptahem kan, under en 36-månadersperiod, erhålla upp till 20 Mkr genom teckning av konvertibler
som kan konverteras till nya aktier i Aptahem.
Konvertiblerna kommer att emitteras i trancher på Aptahems begäran.
Teckningskursen för varje konvertibel ska uppgå till varje konvertibels nominella belopp, d.v.s.
100 000 SEK . Aptahem ska betala en åtagandeavgift till Yorkville på 12 % på det sammanlagda
beloppet.
Konvertiblerna löper utan ränta.
Varje konvertibel ger Yorkville en rättighet, men inte en skyldighet, att utnyttja konvertibeln för
teckning av nya aktier i Aptahem till en konverteringskurs på 90 % av det lägsta dagliga
volymvägda genomsnittspriset på Aptahems aktie under fem handelsdagar före dagen för
konvertering eller dagen för utgivandet av konvertibeln.
Varje konvertibel har en löptid på tolv månader från emissionsdagen. Om en konvertibel inte har
konverterats till aktier innan konvertibelns löptid har löpt ut måste Aptahem lösa in konvertibeln till
dess utestående värde i kontanter.

NYEMISSION
Aptahem genomför för närvarande en nyemission där bolaget tillförs cirka 31,7 Mkr
vid full teckning och ytterligare cirka 15,9–23,8 Mkr vid fullt nyttjande av tillhörande
teckningsoptioner ( TO4). Båda beloppen är före avdrag för emissionskostnader.
Aptahem har erhållit garantiåtaganden om cirka 23,8 Mkr och teckningsåtagande
om cirka 1,6 Mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionslikviden. Åtagandena
är inte säkerställda.
Bakgrunden till emissionen är att Aptahem bedömt att bolagets befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt
för att täcka behoven under de kommande 12 månaderna. Vid tidpunkten för prospektet (oﬀentliggjort 19
november 2018) var kassan 8 Mkr, enligt Q3-rapporten var densamma 10,5 Mkr per 30 september. För
den kommande 12-månaders perioden estimerar bolaget sitt kapitalbehov till 33 Mkr, alltså 25 Mkr mer
än vad man hade i kassan vid prospekt-tillfället.
Teckningsperioden är mellan 21 november och 5 december. Utfallet av Nyemissionen kommer
oﬀentliggöras i mitten av december.
Vid full teckning i nyemissionen kommer Aptahem allokera nettolikviden enligt;
Ansöka om, samt genomföra, den planerade kliniska fas 1-studien med beräknad start i Q3 2019 – ca
10 Mkr
Tillverka mer av substansen Apta-1, ytterligare studier för att bättre förstå Apta-1s
verkningsmekanismer, färdigställa prekliniska toxikologiska och säkerhetsstudier av Apta-1 – ca 12 Mkr
Drift av verksamheten i form av projektledning, aﬀärsutveckling, regulatoriskt arbete, samarbeten,
experter, laboratoriesupport samt utveckling av ytterligare läkemedelskandidater – ca 4 Mkr
Bolaget har kommunicerat att ett eventuellt kapitaltillskott från TO4 skulle användas för fortsatt drift,
studier av Apta-1s verkningsmekanism, förberedande arbete inför klinisk fas II genom att uppdatera
dokument, påbörja protokoll samt vidareutveckla andra läkemedelskandidater i bolagets aptamerplattform.
BÖRSVÄRDE
Aptahems har ett börsvärde omkring 17 Mkr (stängningskurs 2018-
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medan man tappade nära 40 procent på emissionsbeskedet.
Marknaden verkar inte lika känslig för de hittillsvarande prekliniska
utvecklingsframstegen med apta-1.

Analyskommentar
Marknad
Trots ett betydande omättat kliniskt behov p.g.a. avsaknad av eﬀektiva läkemedel är marknaden för
sepsisbehandlingar i mångmiljardklassen. Det innebär att det läkemedel som plötsligt erbjuder
konstaterad behandlingseﬀekt en gigantisk marknadspotential. Estimatet om en läkemedelsförsäljning för
sepsis om 2,8 miljarder USD 2015, med prognos att växa till 5,9 miljarder USD 2026, avsåg dessutom
7MM-regionen och torde alltså vara betydligt större på global nivå.
Givet att Apta-1 fortsatt visar positiva resultat och i framtiden når marknaden skulle det utgöra ett
banbrytande sepsisläkemedel. Ett läkemedel som i stor utsträckning kan rädda liv i akuta situationer, och
därigenom minska sjukdomens ekonomiska börda, har förutsättningar för snabbt marknadsupptag och
spridning.
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marknadsgodkännande och marknadsupptag. Att marknadsupptaget ofta går trögt i början är starkt
korrelerat med en skepticism mot nya produkter bland förskrivare, då ofta förknippat med preparatets
biverkningsprofil och okunskap om dess egenskaper. I akutsituationer som sepsis, när en obehandlad
patient riskerar att dö inom ett par timmar, har en förskrivande läkare mindre att förlora på att använda de
produkter som finns till hands. Även detta indikerar ett förhållandevis snabbt upptag av Apta-1.
Överlevande patienter innebär en stor belastning på sjukvårdssystemet – bland annat genom behov av
dialys, amputation, kognitiv träning, långtidsinvalidisering etc. – och sjukdomens allvarlighetsgrad och
frekventa förekomst medför en särskilt stor efterfrågan på nya behandlingsalternativ. Avsaknad av
eﬀektiva behandlingar medför ofta ett gynnsamt förhandlingsläge för producenten av ett innovativt
alternativ i termer av prissättningsmöjligheter. Detta inte minst för Apta-1 som behandlar ett potentiellt
dödligt tillstånd, då betalningsviljan vanligtvis är betydande vid nya behandlingar som driver
överlevnadstalen. Sjukvårdens vilja att investera i sepsisvården bekräftades nyligen av att man under
hösten installerat ett sepsisteam på varje sjukhus i Region Skåne.
Skåne
Ett svårighetslager med att utveckla sepsis-läkemedel är dock bristen på finansiering inom
sjukdomsområdet. Sepsis är den vanligaste allvarliga sjukdomen – med 37 7 fall per 100 000 invånare
jämfört med 332 per 100 000 för större cancerformer – och trots detta är forskningsfinansieringen inom
sepsis-fältet betydligt lägre. Enligt en amerikansk studie tilldelades sepsisforskning motsvarande 735 Mkr
i statliga forskningsanslag medan siﬀran var 18 375 Mkr för cancerforskning, justerat till svenska
förhållanden. Liknande tendens gäller vid jämförelse med exempelvis stroke, andra kardiovaskulära
sjukdomar och HIV. Det innebär att det kan vara svårare att få fram nya behandlingsalternativ mot sepsis.
Samtidigt medför en oexploaterad marknad stora möjligheter de kandidater som lyckas ta sig hela vägen.
Ett tecken på att satsningarna på sepsis ändå ökar, trots fortsatt låga nivåer, är att det kommer ytterligare
nya svenska bolag inom indikationsområdet. Just nu pågår en IPO för uppsalabolaget Q-linea – vars
diagnostikinstrument ASTar påskyndar fastställandet av korrekt antibiotikabehandling för patienter med
sepsis jämfört med dagens metoder – inför börsnotering på Nasdaq Stockholm. I dagsläget kan all
uppmärksamhet som riktas mot sepsis få positiva konnotationer för Aptahem.
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Utmaningar & risker
Att vara det enda bioteknikbolaget i Sverige, och en av en handfull globalt, som arbetar med att
utveckla en sepsisbehandling kan utgöra en stor utmaning. Även om Aptahem hittills har
avancerat sitt projekt i hög hastighet skulle ett bristande utbud på potentiella partners inom
samma

expertområde

kunna

innebära

en
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att

bibehålla
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utvecklingstakt. Här är det en fördel att Aptahem redan har etablerade kontakter och knutit till
sig extern expertis, och om man läser mellan raderna i bolagets kommunikation kan man tolka
in att det finns visst externt intresse. På samma linje är det rimligt att tänka sig att det finns ett
intresse för ett bolag med potential inom en mångmiljardmarknad med stort kliniskt behov.
Att leverera positiva resultat enligt utsatt tidsplan är ständigt den största utmaningen för
läkemedelsutvecklingsbolag. Marknaden tenderar att straﬀa förseningar oavsett om de
långsiktiga implikationerna är goda såsom vid resultaten om Apta-1s goda säkerhetsprofil vid
höga doser. Men samtliga Aptahems hittillsvarande studieresultat har varit övertygande och i
längden är det kandidatens eﬀekt och säkerhet som kommer bringa värde till Aptahems ägare.

Aptahem på BioStock Life Science Summit 2018
Mikael Lindstam, CEO Aptahem

Bolagspresentation vid BioStock Life Science Summit, 25 oktober 2018, vd Mikael Lindstam

Disclaimer & info BioStock
Disclaimer – Nulägesanalys
Detta är en nulägesanalys utförd av BioStock i samband med investerareventet BioStock Live. BioStocks ersättning
för nulägesanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll. Innehållet i denna analys
baseras på Bolagets presentation på BioStock Live och eventuellt annan oﬀentlig information. Informationen om Bolaget har
faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket
skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern
äger ej aktier i Bolaget. Denna analys skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och
skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att
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en nyhets- och analystjänst som fokuserar på nordiska börsbolag inom Life
grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de
222 23Science,
Lund med en engagerad och stadigt växande läsarkrets. Vi följer såväl bioteknik- och
regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Telefon: 070 652 42 72
läkemedelsbranschen som aktiemarknaden med stort intresse. Genom att analysera och
E-post : red@biostock.se
publicera nyheter och intervjuer på ett transparent och lättillgängligt sätt har BioStock
Hemsida : www.biostock.se
snabbt vunnit gillande hos såväl investerare som bolagen inom sektorn.

uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på

