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Hansa Biopharma
Många skott på mål

Kommande händelser
 
Q2 2021 2021-07-15

Q3 2021 2021-10-21

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 44.5m

Market cap 6,871

Nettoskuld (1,255)

EV 5,616

Free Float 84.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 100.0(k)

Reuters/Bloomberg HNSA:SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21 22 23

 
Sales,m 6 66 199 298

Sales Growth 81.3% 987.2% 200.0% 50.0%

EBITDA, m (422.8) (508.5) (455.5) (468.4)

EBIT, m (422.8) (508.5) (455.5) (468.4)

EV/Sales 920.92x 84.70x 28.23x 18.82x

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 350.00 - 360.00
  
Current price SEK154.40

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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Unik verkningsmekanism

Hansas ledande projekt imli?dase (kommersiellt namn Ide?rix), är ett enzym som klyver antikroppar av
typen IgG. Genom sin verkningsmekanism har imli?dase bred terapeutisk potential inom sjukdomstillstånd
som orsakas av en oönskad aktivering av immunförsvaret.

Stor potential vid lyckad indikationsbreddning

Hansa sticker ut som ett av få svenska biotechbolag som tagit sin produkt från preklinisk forskning
till att lansera ett godkänt läkemedel. Bolaget har nu tagit steget in i kommersiell fas och vi estimerar
att imli?dase vid en framgångsrik indikationsbreddning (autoimmuna, AMR, genterapi) kommer bli en
blockbusterprodukt med en årlig försäljningspotential om +1 mdr USD.

Attraktivt läge för den långsiktige

Den breda nedgång vi sett generellt inom biotech under våren har enligt vår bedömning skapat ett attraktivt
läge i Hansa för den långsiktige investeraren. Trots relativt konservativa sannolikhetsantaganden kring
pipeline initierar vi bevakning på Hansa med ett motiverat värde om 350-360 kronor per aktie - en uppsida
på +100% från nuvarande aktiekurs.
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Sammanfattning
Många skott på mål

Investment Case

Attraktiv plattformspotential

Hansas ledande kandidat imli?dase (kommersiellt namn Ide?rix) verkar genom att klyva mänskliga IgG-
antikroppar till icke-detekterbara nivåer inom några timmar. IgG är den mest prevalenta av människans
fem antikroppstyper och den primära drivaren bakom autoimmuna reaktioner där kroppen angriper sin
egen vävnad. Genom sin verkningsmekanism har imli?dase därför terapeutisk potential inom sjukdomar och
behandlingshinder som orsakas av en oönskad aktivering av immunförsvaret.

Under 2020 erhöll Ide?rix villkorat godkännande i Europa som förbehandling till högt sensitiserade
patienter som ska genomgå en njurtransplantation. Samtidigt pågår studier inom ett brett spektrum av
olika indikationer orsakade av patogena IgG-antikroppar. Vi estimerar att Ide?rix vid en framgångsrik
indikationsbreddning kommer att bli en blockbusterprodukt med en årlig försäljningspotential om +1 mdr
USD. Det verkliga investeringscaset i Hansa ligger i plattformen och den terapeutiska potentialen i Hertalet
indikationer. Just denna plattform är något vi ser kan locka potentiella köpare av bolaget. Under 2020 köpte
J&J upp plattformsbolaget Momenta Pharmaceuticals i en aJär på USD 6,5 mdr. Momentas ledande kandidat,
nipocalimab, är en antikropp med bred potential inom autoimmuna indikationer. Vi ser likheter mellan
Momenta och Hansa just när det kommer till plattformen och de omfattande applikationsområdena för
bolagens terapier.

Spännande exponering mot genterapi

Hansa är ett av få bolag i Norden genom vilket investerare kan få exponering mot det snabbväxande
genterapiområdet. Under 2020 signerade bolaget ett avtal med Sarepta Therapeutics, en ledande spelare
inom genterapier riktade mot muskelsjukdomar, för att undersöka möjligheten att använda imli?dase som
förbehandling i patienter med neutraliserande antikroppar som försvårar genterapin. Vi vet att Hansa är
i diskussioner med ytterligare bolag, och vi ser att Her avtal med ledande spelare inom fältet kommer
stärka valideringen av konceptet imli?dase som förbehandling till genterapi. Vår bedömning är att imli?dase
sticker ut som en av de metoder som är mest lovande för att adressera problematiken med neutraliserande
antikroppar – speciellt ur ett kommersiellt perspektiv.

Aktiemarknaden tänker kortsiktigt

Trots att Hansa erhållit ett villkorat godkännande att sälja imli?dase i Europa så antar vi att ett begränsat antal
patienter kommer bli behandlade under 2021–2022. Detta är ett strategiskt val från Hansa som kommer
prioritera patienter där imli?dase har bäst förutsättningar att skapa en positiv erfarenhet – vilket vi menar
kommer vara långsiktigt gynnsamt för att nå kommersiell framgång. De nedtonade förväntningarna på
lanseringen, i kombination med den breda nedgång vi sett generellt inom biotech, har enligt vår bedömning
legat som en våt ?lt över aktiekursen. Vi ser en mycket begränsad nedsida från dagens aktiekursnivåer. Viktiga
faktorer för att driva fram ett positivt sentiment i aktien kommer enligt vår mening att vara:

• Ytterligare avtal inom genterapi med ledande aktörer inom fältet
• Positiva data inom autoimmuna indikationer samt AMR
• Initiering av kliniska studier inom NiceR-programmet
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Bolags pro1l

Hansa är ett svenskt biopharmabolag i kommersiellt skede som utvecklat en unik plattform fokuserad på
en immunmodulerande enzymteknologi. Hansa sticker ut som ett av få svenska noterade forskningsbolag
som tagit sin produkt hela vägen från preklinisk forskning till att erhålla marknadsgodkännande och lansera
ett färdigt läkemedel. Bolagets främsta läkemedelskandidat, imli?dase (kommersiellt namn Ide?rix), är ett
enzym som klyver antikroppar av typen IgG. Ide?rix erhöll under 2020 ett villkorat godkännande i Europa
som förbehandling av högt sensitiserade patienter som ska genomgå en njurtransplantation.

Värdering

I vår värdering av Hansa tillämpar vi en risk-justerad kassaHödesvärdering. Detta innebär att alla intäkter
och kostnader är justerade för den bedömda sannolikheten att dessa inträJar. Vi värderar Hansa som ett
biopharmabolag, där vi ser att den breda plattformen kommer möjliggöra långsiktig tillväxt för bolaget.

Motiverat värde

Vårt motiverade värde för Hansa är 350–360 kronor per aktie. På en icke-riskjusterad basis landar värdet
på 930 kronor per aktie - vilket vi menar visar på den stora potentialen om imli?dase når godkännande i
Her indikationer.
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Hansa Biopharma i ett nötskal

Hansa är ett svenskt biopharmabolag i kommersiellt skede som utvecklat en unik plattform fokuserad på en
immunmodulerande enzymteknologi. Genom plattformen tar Hansa fram enzym med terapeutisk potential vid
sjukdomar som orsakas av oönskad aktivering av immunförsvaret. Fokuset ligger på att identi?era nya behandlingar
för sällsynta IgG-medierade autoimmuna sjukdomar, transplantationsavstötning, genterapi, cancer samt andra typer
av transplantation (lunga, hjärta, benmärg).

Hansa sticker ut som ett av få svenska noterade forskningsbolag som tagit sin produkt hela vägen från
preklinisk forskning till att erhålla marknadsgodkännande och lansera ett färdigt läkemedel. Bolagets främsta
läkemedelskandidat, imli?dase (kommersiellt namn Ide?rix), är ett enzym som klyver antikroppar av typen IgG.
Ide?rix erhöll under 2020 ett villkorat godkännande i Europa som förbehandling av högt sensitiserade patienter som
ska genomgå en njurtransplantation. Hansa har nu etablerat en kommersiell organisation för att lansera läkemedlet
i Europa.

Hansas aJärsidé är att fortsätta bygga på sin plattform för att avancera ytterligare läkemedelskandidater in i kliniska
studier, men framför allt för att expandera imli?dase till ytterligare indikationer.

Den kommersiella strategin är att bygga upp en egen kommersiell infrastruktur i Europa och USA för att lansera
produkterna i egen regi inom transplantation och autoimmuna sjukdomar. Hansa kommer att söka kommersiella
samarbeten för marknader utanför USA och Europa och erhålla intäkter i form av royaltys och milstolpsbetalningar.
Genterapi och onkologi är också områden där Hansa kommer bedriva en partnerstrategi.

Hansas a4ärsmodell

Hansa Biopharma
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HNSA: Aktiekursutveckling senaste året

Nasdaq OMX, Erik Penser Bank

Hansas aktie har haft en svag utveckling sedan toppen i augusti förra året i samband med det annonserade avtalet
med Sarepta inom genterapi. Den mer intensiva nedgången i aktien startade i januari 2021 då Sarepta gav besked
att deras huvudprojekt SRP-9001 för Duchennes muskeldystro? (inte inkluderat förbehandling med imli?dase) inte
lyckades visa på en statistiskt signi?kant eJekt på det primära eJektmåttet i sin fas II-studie.

En förklaring till den senaste tidens nedgång menar vi kan härledas till den generellt svaga utvecklingen för biotech
i USA, där vi har sett nedgångar i index och ETF:er kopplade till biotech sedan februari 2021. Denna hypotes stöds
av det faktum att vi sett en liknande utveckling bland andra nordiska biotech/pharma-bolag i sent kliniskt eller
kommersiellt skede. Exempel på sådana bolag är Calliditas, Oncopeptides och SOBI, som alla har tappat 10–50%
sedan början av februari.

Vi anser vidare att aktien har straJats på grund av de utdragna tidslinjerna för de pågående studierna inom AMR och
GBS. Vi tror att investerare vill se att Hansa Hyttar fram positionerna för imli?dase inom övriga indikationer för att
tydliggöra den plattformspotential som bolaget besitter, och som enligt vår mening är det verkliga investeringscaset
i Hansa.

Vi anser att det viktigaste för att förbättra sentimentet i aktien kommer att vara att teckna Her avtal inom genterapi.
Hansa är ett av få bolag i Norden där investerare kan få exponering mot det snabbväxande genterapiområdet. Vi
vet att Hansa är i diskussioner med ett antal bolag, och vi ser att ytterligare avtal med ledande spelare inom fältet
kommer att validera konceptet imli?dase som förbehandling till genterapi.

Om vi granskar de ägarförändringar som ägt rum de senaste två åren hittar vi Nexttobe som sålde ut en stor del
av sitt innehav via en placing under augusti 2020. Nexttobe innehar fortfarande en signi?kant position i Hansa och
kommenterade vid försäljningstillfället att man fortsatt tror på bolaget, men valde att minska i samband med att
bolaget gick in i kommersiell fas.

Vidare ser vi mycket positivt på att Redmile Group under det senaste året har dubblat sin position i Hansa och därmed
är största ägare i bolaget. Redmile är en amerikansk specialistinvesterare inom life science och har ett bra track record
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inom tidiga investeringar i sektorn. Enligt vår mening skänker detta ytterligare förtroende till investeringscaset i
Hansa.

Kommande milstolpar

Hansa Biopharma, Erik Penser Bank
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Pipeline

Genom sin unika förmåga att snabbt klyva IgG-antikroppar till under detekterbara nivåer har imli?dase terapeutisk
potential inom många olika indikationer. Utöver njurtransplantation där man erhållit villkorligt godkännande i
Europa så bedriver Hansa kliniska studier med imli?dase i autoimmuna indikationer samt antikroppsmedierad
rejektion (AMR). Hansa har även ett spännande avtal med Sarepta Therapeutics där man utforskar imli?dase som
en förbehandling till Sareptas genterapier.

I det prekliniska programmet NiceR utforskar Hansa möjligheten att modi?era enzymer från sin plattform för
att minska immunogeniciteten hos dessa och på så vis möjliggöra en upprepad dosering. Inom EnzE-programmet
undersöker bolaget möjligheten att eliminera IgG-antikroppar som cancerpatienter får mot biologiska läkemedel i
syfte att upprätthålla den terapeutiska eJekten av dessa.

Sammantaget anser vi att man ska se Hansa som ett plattformsbolag där potentialen ligger i att bredda imli?dase till
indikationer där patogena IgG-antikroppar driver sjukdomsförloppet.

Hansas nuvarande pipeline

Hansa Biopharma
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Imli1dase

Hansas ledande läkemedelskandidat Ide?rix inaktivar IgG-antikroppar genom att klyva dessa på mitten. Den aktiva
substansen imli?dase kommer från en mänsklig patogen, en bakterie vid namn Streptococcus pyogenes som är mest
känd för att orsaka halsHussinfektioner. Genom en infusion på cirka 15 minuter inaktiverar imli?dase mänskliga IgG-
antikroppar till icke-detekterbara nivåer inom 2–6 timmar. IgG förblir undertryckta i cirka 5–7 dygn, vilket skapar
ett terapeutiskt fönster för exempelvis en transplantation, innan de efter några veckor gradvis återgår till normala
nivåer.

IgG är den mest prevalenta av människans fem antikroppstyper (~80% av det totala antalet) och är den primära
drivaren bakom de reaktioner som orsakas av att det mänskliga immunsystemet angriper sin egen vävnad. Imli?dase
är mycket speci?kt för IgG och alla underklasser av IgG och har visat sig inte påverka några andra Ig-isotyper.

Imli1dase – verkningsmekanism

Jordan et al, 2017, Hansa Biopharma

Imli1dase reducerar snabbt och e4ektivt donatorspeci1ka antikroppar

Jordan et al, 2017
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Njurtransplantation
Under 2017 levde cirka 700 miljoner människor med kroniska njursjukdomar globalt och prevalensen ökar stadigt
på grund av en åldrande befolkning och livsstilsrelaterade faktorer (Lancet, 2020). Att ha en kronisk njursjukdom
innebär att njurarna har en nedsatt förmåga att ?ltrera vätska, där patienter ser sin njurfunktion successivt försämras.

De olika stegen av kronisk njursjukdom

Kidney.org

Över tid riskerar patienter med kronisk njursjukdom att hamna i terminal njursvikt – ett tillstånd där njurarna helt
upphör att fungera. Vid terminal njursvikt ?nns det endast två möjliga behandlingsalternativ:

1) Dialys

Vid dialys renas blodet från slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar
elektrolyter. Dialysbehandling sker vanligen tre till fyra dagar i veckan, under tre till sex timmar per gång, vilket
är en stor påfrestning för patienten och dess livskvalitet. Dessutom är långvarig dialys förknippat med risk för
kardiovaskulära sjukdomar. Kostnaden för dialys är i genomsnitt USD 90k per patient och år i USA (något lägre i
Europa) och dialyspatienter har en förväntad överlevnadsgrad på 57% efter 3 år (USRDS, 2018). Det ?nns två typer
av dialys, hemodialys och peritonealdialys. Hemodialys är den absolut vanligaste formen och utgör cirka 90% av alla
dialysfall.

2) Njurtransplantation

Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en donator.
Njuren kan antingen komma från en levande eller avliden donator, där njurar från levande donatorer historiskt visat
sig ha en högre långtidsöverlevnad jämfört med njurar från avlidna donatorer.
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Överlevnadsgrad för patienter i USA – njurtransplantation vs dialys (%)

UW Health

I en metastudie sammanställde man 110 studier och visade på en signi?kant ökad livskvalitet vid transplantation
jämfört med dialysbehandling (Tonelli et al, 2010). I studien utgick man från patientrapporterad hälsa (enligt
hälsoenkäten SF-36) och visade att den absoluta majoriteten av patienter upplevde en förbättring av fysisk funktion,
mental hälsa och andra viktiga indikatorer för hälsorelaterad livskvalitet.

Njurtransplantation är den bästa behandlingen en patient med terminal njursvikt kan erhålla, då det leder till en
bättre överlevnad samt en högre livskvalitet än dialysbehandling. I den bästa av världar hade alltså samtliga blivit
transplanterade, men det är ej möjligt på grund av bristen på donerade organ, vilket leder till att patienter sätts på
dialys i väntan på att de blir tilldelade en tillgänglig njure.

Antal genomförda njurtransplantationer i USA och Europa årligen

OPTN, EDQM

I grafen ovan kan vi se att det har varit en tillväxt i antalet njurtransplantationer de senaste åren. Undantaget är
dock året 2020 som såg ett lägre antal transplantationer på grund av nedstängningar av sjukhus i USA och Europa.
Vi ser dock detta som ett temporärt event och att vi snabbt kommer ta oss upp mot tidigare nivåer igen.
Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt i antalet transplantationer under kommande år, där vi antar en något snabbare
tillväxttakt i USA. Under 2019 utfärdades en exekutiv order från president Trump som syftade till att avancera
kampen mot kroniska njursjukdomar och terminal njursvikt i USA. Tre konkreta målsättningar kommunicerades:
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1) Reducera antalet amerikaner som utvecklar terminal njursvikt med 25% innan 2030

2) 2025 ska 80% av nya ESRD-patienter få tillgång till hemdialys eller njurtransplantation

3) Dubblera antalet transplanterbara njurar innan 2030

Vi ser att dessa initiativ kommer bidra till en stark tillväxt av genomförda njurtransplantationer i USA kommande år.

Sensitisering – en barriär för transplantation

I vissa fall har patienten som ska transplanteras antikroppar mot andra individers så kallade humana leukocytantigen
(HLA), ett protein som ?nns på nästan alla celler i kroppen och skiljer sig åt mellan olika personer. En transplantation
kan genomföras även om HLA inte matchar perfekt, men njuren kommer inte att klara sig särskilt länge då patienten
kommer att skapa donatorspeci?ka antikroppar (DSA) mot det transplanterade organet. Då antikropparna binder till
donatorns HLA så aktiveras immunförsvaret – vilket orsakar en avstötningsreaktion. En patient som har antikroppar
mot andra individers HLA benämns som ”sensitiserad”.

Donatorspeci?ka antikroppar kan uppstå om patienten har kommit i kontakt med celler från en annan person med
liknande HLA tidigare, till exempel vid tidigare transplantationer, blodtransfusion eller efter graviditet.

Vid genomförandet av en transplantation genomförs olika tester för att hitta en njure som mottagarens
immunförsvar kan acceptera. Utifrån detta kan man prognosticera hur sannolikt det är att hitta en donator
som patientens immunförsvar inte kommer att reagera mot, detta mått kallas på engelska för cPRA (Calculated
Panel Reactive Antibodies). Patienter med en cPRA över 80% är enligt det europiska läkemedelsverkets de?nition
högsensitiserade. För patienter med en mycket hög grad av sensitisering är det i praktiken nästintill omöjligt att hitta
en matchande njure, vilket tvingar dem att stanna kvar på dialys. Denna sannolikhet illustreras i tabellen nedan.

Estimerat antal matchningsförsök för att med 95% sannolikhet hitta en
donator

Clinical journal of the American society of nephrology, 2016
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Desensitisering – möjliggör transplantation för sensitiserade patienter

Genom att avlägsna dessa donatorspeci?ka antikroppar (desensitisering) kan en sensitiserad patient genomgå
en transplantation. Det ?nns idag inga läkemedel speci?kt godkända för desensitisering, och protokollen för
desensitisering varierar beroende på klinik. Det ?nns primärt två olika tillvägagångssätt som används oJ-label:

1. IVIg + rituximab (för avlidna donatorer)
2. Plasmaferes (för levande donatorer)

Dessa två tillvägagångssätt beskrivs mer ingående i appendix. Sammantaget kan sägas att dessa fungerar relativt bra
i patienter med låga nivåer av donatorspeci?ka antikroppar, men väsentligt sämre i patienter med höga nivåer av
donatorspeci?ka antikroppar.

Överlevnadsfördel att bli transplanterad – trots HLA-inkompatibelt organ

I en retrospektiv studie inkluderades 1 025 patienter som transplanterades med en njure från en HLA-inkompatibel
donator mellan 1997–2011 i USA. Patienterna jämfördes med en kontrollarm bestående av patienter som stod kvar på
väntelistan och senare transplanterades med en HLA-kompatibel njure från en avliden donator, samt en kontrollarm
där patienterna stod kvar på väntelistan med dialysbehandling.

Resultaten visade att överlevnaden var bättre för patienter som transplanterades med ett HLA-inkompatibelt organ
jämfört med de patienter som stod kvar på väntelistan. Efter åtta års uppföljning var skillnaden mellan grupperna
markant – överlevnaden för patienter som mottog ett HLA-inkompatibelt organ var 76,5 procent, 62,9 procent för
patienter som stod kvar på väntelistan och senare transplanterades med ett HLA-kompatibelt organ och 43,9 procent
för de som stod kvar på väntelistan (Orandi et al, 2016).

Överlevnad vid transplantation från HLA-inkompatibel donator

Orandi et al, 2016
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Kliniska data inom njurtransplantation – Ide1rix

Hansas ledande läkemedelskandidat Ide?rix har visat mycket goda resultat vid desensitisering av patienter inför
njurtransplantation. Totalt har fem kliniska studier genomförts med totalt 82 patienter inkluderade. Under
september 2020 presenterades uppföljningsdata för 42 av dessa patienter, där samtliga patienter var mycket högt
sensitiserade (cPRA 99% i genomsnitt). Sex månader efter transplantationen var njuröverlevnaden 94% för Ide?rix-
behandlade patienter, vilket är i linje med den överlevnadsgrad man tenderar se i icke-sensitiserade patienter.
Njuröverlevnaden efter 2 år var 90% för patienter som blev behandlade med Ide?rix (n=27).

Vi anser att dessa resultat är mycket uppmuntrande. Enligt oss indikerar dessa data att Ide?rix är mer eJektivt
än dagens standardprotokoll för desensitisering i högt sensitiserade patienter. Vi ser vidare att Ide?rix är mer
kommersiellt attraktivt och användarvänligt än dagens alternativ för sensitisering som ofta är tidskrävande.

Ide1rix – genomförda fas II-studier

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Flertalet studier visar att sensitiserade patienter historiskt sett har en sämre njuröverlevnad efter transplantation
jämfört med icke-sensitiserade patienter, vilket, ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, har gjort det mindre attraktivt
att transplantera sensitiserade patienter. Dessutom lider sensitiserade patienter av en högre risk för akut avstötning
efter transplantation (Zaina et al, 2020). Akut avstötning kan leda till att patienten behöver transplanteras om, vilket
innebär att patienten behöver ta ett nytt organ i anspråk.

Vår uppfattning är att högt sensitiserade patienter i lägre grad blir transplanterade då det är allmänt känt att
organet tenderar att inte överleva lika länge i dessa patienter. Om desensitisering med Ide?rix visar sig leda till en
njuröverlevnad i linje med en ”vanlig” transplantation ser vi att en större andel organ har potential att gå till mycket
högt sensitiserade patienter.

Väg till marknad

Ide?rix erhöll under augusti 2020 ett villkorat godkännande i Europa som förbehandling inför njurtransplantation i
högt sensitiserade patienter med ett positivt korstest mot en tillgänglig avliden donator. Då godkännandet är villkorat
kommer en kon?rmerande fas III-studie (PAES) i Europa att krävas för att uppnå ett fullt godkännande. Den ?nala
designen för denna studie är inte bestämd, vilket vi räknar med att få ta del av under H2 2021.
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Nuvarande indikation för Ide1rix i Europa

Hansa Biopharma

I USA har den regulatoriska myndigheten FDA varit hårdare i sin bedömning av imli?dase. Under december 2019
?ck Hansa beskedet av FDA att man kräver ytterligare en studie för marknadsgodkännande. Designen i studien
är inte helt fastställd, men det kommer att röra sig om cirka 50–60 patienter med högsta graden av sensitisering
(cPRA>=99,9%) som ska rekryteras för att utvärdera transplantationer möjliggjorda med imli?dase jämfört med
patienter som stannar på väntelistan.

Vi förväntar oss att patientrekryteringen kan inledas under H2 2021 och att data kan vara tillgänglig H2 2023,
efter att sista patient följts upp i 1 år. Om denna tidslinje håller skulle det möjliggöra för att en ansökan om
marknadsgodkännande skickas in under H1 2024 – givet positiva data.

Varför godkänt i Europa men inte i USA?

Att EMA och FDA landade i olika beslut är naturligtvis intressant. Vår uppfattning är att man i USA har en stark tilltro
till att njurallokeringssystemet (KAS) i hög grad ska hjälpa till att matcha njurar till högt sensitiserade patienter.
Detta rimmar också väl med att FDA vill se en ytterligare studie med imli?dase i patienter med den högsta graden
av sensitisering, en population där en passande njure är praktiskt omöjlig att ?nna, även med ökande satsningar på
njurallokeringsystem.

Hansa Biopharma – 14 June 2021 14 Erik Penser Bank



Väntelista

När en patient hamnar i terminal njursvikt sätts denne vanligtvis på dialysbehandling i väntan på en
njurtransplantation. I den bästa av världar hade patienter med terminal njursvikt blivit behandlade genom
en transplantation, då det leder till en bättre överlevnad samt en högre livskvalitet för patienten. Den stora
problematiken ligger i att det ?nns en brist på njurar, vilket utgör en begränsande faktor för hur många patienter
som kan bli transplanterade varje år. Den genomsnittliga väntetiden för att erhålla en njure i USA är cirka 5 år
(American Kidney Fund).

Estimerad väntelista i USA och Europa*

OPTN, EDQM - *USA per 4/3 2021 och Europa per 31/12 2019, Europa inkluderar estimat på antal

inaktiva patienter

En patient kan antingen vara aktiv eller inaktiv på väntelistan för en njurtransplantation. Att en patient är aktiv på
väntelistan innebär att denne kan kallas in för transplantation när som helst, medan en patient som är inaktiv på
väntelistan ofta har något sjukdomstillstånd som omöjliggör transplantation för stunden. Oavsett om patienten har
en aktiv eller inaktiv status på väntelistan ackumuleras poäng som Hyttar fram patientens position på listan. Baserat
på data från OPTN/SRTR antar vi att drygt 30% av alla patienter på väntelistan är listade som inaktiva (OPTN/SRTR
årlig rapport 2018).

Det europeiska transplantationslandskapet

Europa är uppdelat i olika transplantationssamarbeten där Eurotransplant och Scanditransplant är två etablerade
organisationer, men många länder har sina egna system. Trots att det inte ?nns något heltäckande system för hela
Europa är marknaden ändå relativt koncentrerad. Det ?nns cirka 250 transplantationscentra i Europa, men endast
runt 30 som idag fokuserar på desensitisering och transplantation av högt sensitiserade patienter.
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Transplantationsdynamiken i Europa

Hansa Biopharma

Enligt data från den senaste upplagan av EDQM (European directorate for the quality of medicines & healthcare)
fanns det drygt 42 000 patienter på den aktiva väntelistan för en njure i Europa i slutet av 2019. Om vi antar, i linje
med data från USA, att den totala väntelistan utgörs av knappt 35% patienter listade som inaktiva så uppgick den
totala väntelistan i Europa till knappt 64 000 patienter i slutet av 2019.

Som framgår av grafen nedan är det stora variationer beroende på land, där ungefär 2/3 av alla patienter på väntelistan
i Europa är listade i EU5 (Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland).
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Antal patienter på den aktiva väntelistan i Europa per 31/12 2019

EDQM årlig rapport 2020

Väntelista för högt sensitiserade patienter, USA och Europa
Högt sensitiserade patienter har historiskt tenderat att ackumuleras på väntelistan på grund av svårigheten att hitta
en passande donator till dessa. Under 2017 hade över hälften av alla patienter med högsta graden av sensitisering
(cPRA>99,9%) på väntelistan i USA väntat över 5 år på att få en njure (Schinstock et al, 2019).

Med införandet av KAS (Kidney Allocation System) i USA under 2014 har större fokus lagts på att allokera njurar till
högt sensitiserade patienter, vilket har lett till att en större andel högt sensitiserade patienter blir transplanterande.
Vi ser dock att det fortsatt kommer vara utmanande att hitta organ till patienter med en mycket hög grad av
sensitisering enbart med hjälp av allokeringssystem.

I USA har för närvarande knappt 12% av patienterna på väntelistan en cPRA>80% och cirka 6% av patienterna en
cPRA>98% (OPTN). För Eurotransplantområden ?nns endast data på patienter med en cPRA>85%, vilka utgör knappt
6% av väntelistan. Man kan konstatera att cPRA-fördelningen på väntelistan därför är relativt snarlik mellan USA och
länderna som ingår i Eurotransplant (Belgien, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Slovenien, Tyskland, Ungern,
Österrike).

Vi har inte data på fördelningen av cPRA-nivåer för patienter på väntelistan för samtliga länder i Europa. Vi har därför
valt att extrapolera den tillgängliga data som ?nns för USA och Eurotransplant till hela den europiska marknaden,
då vi bedömer att dynamiken bör vara relativt snarlik.
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Väntelistan i USA och Eurotransplant uppdelat efter cPRA-nivåer*

OPTN - *USA per 4/3 2021 och Eurotransplant per 31/12 2019

Patienter med cPRA>=99,9%

Enligt Schinstock et al 2019 hade cirka 3,9% av alla patienter på den aktiva väntelistan i USA en cPRA>=99,9% i
oktober 2017. Vi ser att denna relation bör hålla även på den inaktiva väntelistan, vilket skulle innebära att cirka 3
560 patienter på väntelistan i USA har en cPRA>=99,9%. Vi antar vidare att samma relation av patienter i Europa har
en cPRA>=99,9%, vilket implicerar en population på ungefär 2 490 patienter. Detta innebär att en majoritet av alla
patienter på väntelistan med en cPRA>98% även bör ha en cPRA om >99,9%.

Fördelning av väntelistan med avseende på cPRA-nivå, USA och Europa*

OPTN, EDQM - *USA per 4/3 2021 och Europa per 31/12 2019, Europa inkluderar estimat på antal inaktiva patienter

När vi tittar på cPRA-fördelningen över de patienter som adderas till väntelistan årligen, ser dynamiken något
annorlunda ut. Nära 90% av alla patienter som läggs till på väntelistan årligen är inte sensitiserade alls och en mycket
liten andel (1,3%) är mycket högt sensitiserade. Vår bedömning är att detta reHekterar det faktum att mycket högt
sensitiserade patienter ackumuleras på väntelistan och i lägre grad blir transplanterade. Denna tes rimmar även väl
med att patienter med en cPRA>99,9% utgör majoriteten av mycket högt sensitiserade patienter.
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Andelen adderingar till väntelistan med avseende på
cPRA-nivåer i USA*

OPTN - *USA per 4/3 2021

Antal adderingar till väntelistan med avseende på cPRA-nivå, USA och Europa*

OPTN, EDQM - *USA per 4/3 2021 och Europa per 31/12 2019, Europa inkluderar estimat på antal inaktiva patienter

Tittar vi på antal transplantationer i USA med avseende på cPRA-nivåer ser vi att 5,1% av patienterna har en
cPRA>98%. Denna siJra har ökat markant under de senaste åren sedan införandet av det nya njurallokeringsystemet
i USA (KAS) under 2014. Sedan 2015 har över 1000 patienter med en cPRA>98% transplanterats varje år, jämfört
med drygt 300 patienter innan KAS.

Detta innebär att antalet patienter med en cPRA>98% som erhåller en transplantation har varit större än inHödet
av nya patienter de senaste åren, vilket har bidragit till en nettominskning av väntelistan för patienter med en
cPRA>98% under de senaste åren.
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Antal transplantationer och adderingar – patienter med en cPRA>98% i USA

OPTN

Sammantaget ser vi att KAS minskar det mediciniska behovet av imli?dase i en del av de mycket högt sensitiserade
patienterna. Samtidigt ser vi indikationer på att de allra högst sensitiserade inte har gynnats i samma utsträckning,
eftersom det är nästintill omöjligt att hitta en passande njure till dessa patienter (Schinstock et al 2019). Vi ser därför
att det är denna patientgrupp som kommer att vara den primära adresserbara populationen för Ide?rix i USA.
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Kan Ide1rix möjliggöra Fer transplantationer?

Ett aktivt diskuterat ämne har varit huruvida Ide?rix faktiskt bidrar till hälsoekonomisk nytta. Kritiker pekar på att
Ide?rix endast bidrar till en förbättrad fördelning av organ, snarare än att det möjliggör Her transplantationer. Genom
behandling med Ide?rix kan en högt sensitiserad patient som varit på väntelistan under en lång tid äntligen erhålla
en njure, men detta sker på bekostnad av en annan patient som inte blir transplanterad. Problematiken kokar ner till
att det råder en brist på transplanterbara organ, vilket skapar Haskhalsen i antalet transplantationer som kan utföras.

Vi förstår kritiken, men bedömer ändå att det ?nns faktorer som talar för en bred användning av Ide?rix. Väntelistan
är trots allt en primär faktor som kliniker har att förhålla sig till vid beslutet om vem som ska transplanteras, och
vi ser att de patienter som har ackumulerat Hest poäng kommer att transplanteras, trots att transplantationen kan
kräva en desensitiseringsbehandling.

Vi bedömer att Ide?rix kan möjliggöra för Her transplantationer på tre olika sätt: 1) utökat användande av
högrisknjurar, 2) möjliggörandet av Her transplantationer från levande donatorer samt 3) Her räddade organ på
grund av kortare kall ischemitid.

Vi vill dock poängtera att vi ser dessa som mer långsiktiga användningsområden för Ide?rix. Fokus initialt kommer
vara att selektera rätt patienter att behandla för att skapa en positiv erfarenhet.

1) Fler transplantationer från levande donatorer

Studier har visat att i över 95% av fallen sker transplantation av en patient med en cPRA=100% med en njure från en
avliden donator (Schinstock et al, 2019). En av de främsta orsakerna till att transplantation från en levande donator
inte är möjlig är att mottagaren har antikroppar mot donatorns HLA. Vi ser att imli?dase kan motverka detta genom
att eliminera matchningsproblematiken. En mycket högt sensitiserad patient kan med hjälp av imli?dase erhålla en
njure av en närstående eller bekant, oavsett vilken typ av HLA denna person har. Vi ser att denna möjlighet har
potential att öka antalet transplantationer av njurar från levande donatorer.

Som en jämförelse kan vi studera utvecklingen av antalet njurtransplantationer från levande donatorer mellan åren
1990–2000, då blodgruppsinkomplatibla transplantationer ?ck sitt genomslag i USA (Morath et al, 2017). Under
denna period ökade antalet årliga transplantationer från levande donatorer från 2 427 (1990) till 5 939 (2000),
motsvarande en CAGR om 11% per år. Även om jämförelsen haltar något anser vi att det belyser att det fanns
en uppsjö av potentiella donatorer som var beredda att ge bort en njure, men inte hade möjlighet på grund av
blodgruppsinkompatibilitet. Vi ser att detta är något som talar för att vi kan se ett ökande antal transplantationer
från levande donatorer i högt sensitiserade patienter genom användandet av imli?dase.

2) Potential att använda högrisknjurar i högre utsträckning

När en njure från en donator blir tillgänglig för transplantation måste läkare avgöra njurens kvalitet. De gör detta
genom att använda en kvalitetsstandard som kallas KDPI. De?nitionen av en högrisknjure skiljer sig lite beroende
på var i världen man är, men innefattar variabler som bland annat högt blodtryck och diabetes. KDPI mäts mellan
0–100%, vilket indikerar den relativa risken att förlora organet jämfört med mediannjuren under det tidigare året.

Njurar med mycket hög KDPI kasseras ofta då de inte håller tillräckligt hög kvalitet för användas för transplantation.
Som illustrerat nedan ?nns det en tydlig korrelation mellan andelen kasserade njurar och KDPI-nivån på dessa, där
njurar med en KDPI nära 100% kasseras i mycket hög utsträckning.
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Förhållande mellan andel kasserade njurar och KDPI-nivåer

Stewart et al, 2017

I kölvattnet av den stora bristen på organ har det på senare tid riktats kritik mot den höga kasseringen av
högrisknjurar. I en exekutiv order från president Trump under 2019 fastslogs bland annat ett mål om att dubblera
antal njurar tillgängliga för transplantation 2030. Vi ser att ett ökat nyttjande av högrisknjurar kommer att vara ett
viktigt verktyg för att nå detta mål.

Samtidigt ?nner vi stöd i statistiken för att en betydande del av patienterna på väntelistan i USA, särskilt äldre
patienter, skulle vara villiga att ta emot en högrisknjure (se graf nedan). Vi saknar dessvärre data på hur denna vilja
skiljer sig beroende på vilken grad av sensitisering patienten har. Vi bedömer dock att patienter med högsta graden
av sensitisering som i praktiken aldrig hade kunnat erhålla en njure genom allokeringssystemet sannolikt är mycket
benägna att ta emot en högrisknjure (om alternativet är att stanna kvar på dialys).

Andel patienter som kan tänka sig att erhålla en njure med KDPI>85% (vänster), njure från HCV+ donator
(höger)

HRSA 2019 årlig rapport

Vi ser en potential för Ide?rix att möjliggöra användningen av Her högrisknjurar genom att dessa i högre utsträckning
allokeras till mycket högt sensitiserade patienter.

3) Fler räddade organ på grund av kortare kall ischemitid

Studier visar att ungefär 20% av alla omhändertagna njurar från avlidna donatorer kasseras (Gill et al, 2017). En
studie som undersökte anledningen till att njurar från avlidna donatorer kasserades under 2000–2015 fann att 15%
av alla njurar kasserades på grund av att ingen mottagare till njuren hittades.
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Orsaken till att en njure kasserades i USA mellan 2000–2015

Mohan et al, 2018

Det är allmänt känt att njurar från avlidna donatorer tar mycket skada från den kalla ischemitiden och att metoder
som kortar ner denna tid skulle kunna leda till färre kasserade njurar. Vi ser att andelen njurar som kasseras på
grund av för lång kall ischemitid skulle kunna minskas med hjälp av Ide?rix. Genom att behandlas med imli?dase
minskar matchningsproblemet och den kalla ischemitiden kan förkortas.
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Antikroppsmedierad rejektion (AMR)
Hansa bedriver för tillfället en fas II-studie med imli?dase inom antikroppsmedierad rejektion (AMR). Vi ser att AMR
är en intressant och naturlig indikation för ett läkemedel som imli?dase. Det faktum att desensitiseringsbehandling
(genom plasmaferes) används för att behandla AMR idag anser vi vara ett indirekt proof-of-concept för imli?dase
inom denna indikation.

Kort om indikationen

AMR är en allvarlig reaktion efter transplantation som innebär att kroppen stöter ifrån sig njuren. AMR uppkommer
på grund av donatorspeci?ka antikroppar – antingen preexisterande eller bildade efter transplantationstillfället.
Risken för AMR är som högst kort efter att transplantationen har genomförts.

AMR är en vanlig orsak till kronisk dysfunktion samt att njuren slutar fungera efter transplantation, vilket kan
innebära att patienten måste gå tillbaka till dialys och/eller transplanteras igen. Det ?nns stora incitament att hitta
eJektiva behandlingar mot AMR eftersom man har chans att rädda en redan transplanterad njure.

Enligt KDIGO riktlinjer är dagens standard för behandling av AMR att desensitisera patienten genom plasmaferes i
kombination med immunsuppressiva läkemedel. Begränsningar med plasmaferes är att det kan krävas Hera cykler
för att det ska vara eJektivt, samt att det har visat sig vara mindre eJektivt då patienten har höga nivåer av
donatorspeci?ka antikroppar.

Studier visar att upp till 10% av alla som genomgår en njurtransplantation drabbas av AMR (Puttarajappa et al, 2012).
Motsvarande tal för sensitiserade patienter är 40–50% (Couzi et al, 2015). Vi bedömer att den stora diskrepansen
beror mycket på att nuvarande desensitiseringsprotokoll inte är tillräckligt eJektiva och att det fortfarande till viss
del kan förekomma donatorspeci?ka antikroppar i sensitiserade patienter som blir transplanterade. Detta belyser
enligt vår mening också det stora behovet av imli?dase som en förbehandling innan njurtransplantation i högt
sensitiserade patienter för att patienter i högre grad ska behålla sin transplanterade njure.

Rationalen med imli?dase som behandling inom AMR är att snabbare reducera nivån av donatorspeci?ka antikroppar
och på så sätt låta Hera patienter behålla funktionen av sin njure.

Fas II-studie

Den pågående fas II-studien inom AMR jämför eJekten av imli?dase jämfört med standardbehandling (plasmaferes).
I studien randomiseras 30 patienter i ett 2:1-förhållande till antingen imli?dase eller plasmaferes, där samtliga
patienter får kompletterande standardbehandling i form av steroider, IVIg och rituximab.

Det primära eJektmåttet i studien är ”den maximala reduktionen av donatorspeci?ka antikroppar under 5 dagar
efter påbörjad behandling”. Vi bedömer att imli?dase har mycket goda möjligheter att visa en förbättring över
plasmaferes i denna studie, givet de reduktioner av donatorspeci?ka antikroppar man uppvisat i tidigare studier
inom njurtransplantation.

Rekryteringen till den pågående fas II-studien stoppades tillfälligt under 2020 på grund av covid-19, men är åter i
gång. I maj/juni hade 12 av 30 patienter rekryterats till studien. Vi estimerar, i linje med bolaget, att rekryteringen kan
komma att slutföras under slutet av 2021, vilket skulle möjliggöra en utläsning av data under H2 2022. Patienterna
från denna studie kommer även att följas upp i tre år i syfte att generera långtidsdata på graftöverlevnaden.
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Benmärgstransplantation
Utöver njurtransplantation avser Hansa att studera imli?dase som förbehandling av sensitiserade patienter som ska
genomgå andra typer av transplantationer. Vi ser benmärgstransplantation som en spännande möjlighet för Hansa
då det är ett relativt vanligt ingrepp. Hansa har ännu inte kommunicerat en utvecklingsplan för indikationen, men
vi antar att det inte kommer att krävas allt för omfattande studier för godkännande givet den data man har inom
njurtransplantation.

Vid en benmärgstransplantation transplanteras blodbildande stamceller från benmärgen till en patient. Det handlar
oftast om patienter med olika typer av blodsjukdomar som är i behov av friska stamceller för att överleva. Det
?nns två olika typer av benmärgstransplantation: 1) transplantation med egna benmärgsceller, så kallad autolog
benmärgstransplantation, alternativt 2) transplantation med benmärgsceller från en donator, så kallad allogen
benmärgstransplantation. Under 2018 genomfördes över 22 000 benmärgstransplantationer i USA. Motsvarande
siJra i Europa var drygt 47 000. Andelen allogena transplantationer representerar drygt 40% av det totala antalet
i de båda regionerna (HRSA och EBMT/Nature).

Antal benmärgstransplantationer i USA och Europa

HRSA och EBMT/Nature

Vid en allogen benmärgstransplantation åter?nns samma problematik som vid transplantationer av solida organ –
att patienter kan ha donatorspeci?ka antikroppar mot donatorns HLA. Detta innebär att patienten måste matchas
med en donator med liknande typ av HLA för att transplantationen ska vara framgångsrik. Patienter i behov av en
benmärgstransplantation kan alltså vara sensitiserade i olika grad mot främmande stamceller.

Många patienter genomgår en benmärgstransplantation trots förekomst av donatorspeci?ka antikroppar. Detta kan
leda till Hera komplikationer, bland annat ett tillstånd kallat graft versus host disease (GVHD). GVHD innebär att det
nya immunförsvaret som bildas av de transplanterade stamcellerna uppfattar kroppen som främmande och angriper
den. Detta kan vara ett mycket allvarligt tillstånd som leder till både akuta och kroniska besvär för patienten.

En annan komplikation då transplantation genomförs trots förekomst av donatorspeci?ka antikroppar är att risken
för tidig graftförlust ökar. Tidig graftförlust har en tydligt negativ påverkan på prognosen för överlevnad, vilket
illustreras i grafen nedan (Ciurea et al, 2015).
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Överlevnad för patienter med tidig graftförlust

Ciurea et al, 2015

En artikel publicerad i Nature lyfter upp EMBT:s guidelines för detektion och behandling av donatorspeci?ka
antikroppar vid stamcellstransplantation. I dessa guidelines lyfts några studier som funnit att mellan 10% och 20% av
patienter har donatorspeci?ka antikroppar mot donatorns HLA (Ciurea et al, 2015). Det framgår dock inte från dessa
studier hur höga nivåer av donatorspeci?ka antikroppar dessa patienter hade. Enligt våra efterforskningar verkar
graden av sensitisering vid benmärgstransplantation inte vara lika etablerad som vid njurtransplantation och därför
är det mer utmanande att estimera hur stor andel som behöver gå igenom en desensitiseringsbehandling innan sin
transplantation.

Vi väljer att anta att 10% av patienterna som genomgår allogen benmärgstransplantation har en måttlig eller hög
grad av sensitisering och kan ses som en potentiell adresserbar patientpopulation för imli?dase.

Imli1dase vid benmärgstransplantation

Imli?dases potential som en förbehandling till benmärgstransplantation har undersökts i en preklinisk studie på
möss. I studien gavs en kombination av EndoS + imli?dase till möss som blivit sensitiserade genom donatorspeci?ka
antikroppar.

Resultaten från denna studie visar att kombinationen imli?dase + EndoS (ett enzym som potentiellt kan förstärka
eJekten av imli?dase) sänker koncentrationen av donatorspeci?ka antikroppar samt leder till en förbättrad
överlevnad för det transplanterade graftet (Lin et al, 2020). Vi ser denna studie som en första intressant indikation
på potentialen att bredda imli?dase till benmärgstransplantation, även om i tidigt stadie. Vi väljer att inkludera
försäljningsestimat för imli?dase inom benmärgstransplantation i vår värdering, men antar i nuläget en mycket
konservativ sannolikhet för godkännande om 10%. Detta reHekterar det tidiga stadiet, samt den låga visibiliteten
kring den regulatoriska vägen till marknad. Vi ser att detta antagande kommer justeras upp när vi erhåller mer
besked kring när indikationen kan nå klinik samt en konkret studiedesign.
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Autoimmuna indikationer
Samma sorts antikroppar (IgG) som är problemet vid sensitiserade transplantationspatienter, är även problemet vid
Hertalet autoimmuna sjukdomar. Vid en autoimmun sjukdom så utvecklar kroppen IgG-antikroppar mot någon del
av den egna kroppsvävnaden.

Hansa genomför för närvarande en fas II-studie i Guillain-Barrés Syndrom (GBS) och en prövarinitierad fas II-studie
inom Anti-GBM har visat på lovande data i 15 patienter. Inom båda dessa sjukdomar råder det stora mediciniska
behov då det är svåra sjukdomar utan några godkända behandlingsalternativ.

Ur en kommersiell synvinkel ser vi GBS som en mer attraktiv indikation på grund av den högre sjukdomsincidensen,
vilket ger en större adresserbar marknad för Hansa vid en universell prissättning av imli?dase. Utöver GBS och Anti-
GBM ?nns en rad olika autoimmuna sjukdomar där IgG-antikroppar är den primära drivaren i sjukdomsförloppet.

Givet att imli?dase visar positiva data i fas II-studien inom GBS ser vi att intresset från Hansas sida kommer bli
än större att bredda den kliniska pipelinen inom autoimmuna sjukdomar. Det ?nns alltså en stor potential ”under
ytan” för imli?dase inom autoimmuna indikationer som är utmanade att i det här skedet fånga i en fundamental
värdering av bolaget.

Autoimmuna indikationer där patogena IgG-antikroppar är den primära drivaren i sjukdomsförloppet

Hansa Biopharma
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Anti-GBM
Anti-GBM är en autoimmun sjukdom där IgG-antikroppar attackerar basalmembran i njurar och lungor, vilket kan
leda till akut inHammation i njurar och blödning i lungor. En majoritet av de patienter som drabbas av anti-GBM
får en kraftigt försämrad njurfunktion och behöver dialys eller njurtransplantation. Anti-GBM är mycket sällsynt
och drabbar uppskattningsvis 1,6 personer per 1 miljon invånare och år, vilket ger en årlig incidens om cirka 400–
1500 patienter i USA och Europa kombinerat (Medscape, Professor Mårten Segelmark). Under 2018 erhöll Hansa
särläkemedelsstatus för imli?dase inom anti-GBM.

Klinisk standard för behandling av Anti-GBM i dagsläget är plasmaferes + immunsuppressiv behandling, då det har
visat på en överlevnadsfördel jämfört med enbart immunsuppressiva läkemedel (McAdoo et al, 2017). Plasmaferes
är dock tidskrävande och ofta krävs Hera behandlingar för att nå full eJekt.

En viktig aspekt i behandlingen av Anti-GBM är att behandlingen initieras tidigt i sjukdomsförloppet (McAdoo et al,
2017). Vi ser därför potential för imli?dase att ersätta plasmaferes som standardbehandling för Anti-GBM genom
att erbjuda en snabbare eliminering av de patogena IgG-antikropparna. Att snabbt få ner nivåerna av anti-GBM
antikroppar är framför allt av största vikt för att stävja att patienten inte progresserar ytterligare i sjukdomen. Att
reducera nivån av antikroppar är också mycket viktigt för att förhindra att patienten får blödning i lungor, vilket
är ett kritiskt stadie i sjukdomen.

Imli1dase inom Anti-GBM - Uppmuntrande fas II-data

Under hösten 2020 presenterade Hansa fas II-data i anti-GBM patienter. Fas II-studien var prövarinitierad och syftade
till att utvärdera säkerhet och eJektivitet av imli?dase i den akuta delen av sjukdomsförloppet hos 15 patienter med
svår anti-GBM. Patienterna ?ck en dos av imli?dase (0,25 mg/kg) parallellt med standardbehandling som består av
immunsuppressiva läkemedel kombinerat med plasmaferes. Det primära eJektmåttet var andelen patienter som var
befriade från dialys efter sex månader.

Innan behandling med imli?dase var 10 av 15 patienter beroende av dialys. Sammanfattade resultat från studien
visar att:

• Sex månader efter behandling med imli?dase var tio patienter (67%) inte i behov av dialys (genomsnittlig eGFR
27 ml/min)

• Fyra patienter i behov av dialys, medan en patient hade avlidit (ej relaterat till imli?dase-behandlingen)

• Sex timmar efter behandling med imli?dase hade ingen patient antikroppsnivåer som överskred normala intervall.
Detta är i linje med tiden vi sett även inom andra indikationer

• Imli?dase uppvisade en god säkerhetspro?l
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Resultat från fas II-studien i Anti-GBM patienter

Hansa Biopharma

Vi anser att resultaten från fas II-studien med imli?dase är uppmuntrande. Med dagens behandlingar förlorar 2/3 av
patienter njurfunktionen efter sex månader, vilket gör att de kräver dialys, och för vissa patienter leder förloppet till
dödsfall. Vi ser vidare resultaten som ett tidigt proof-of-concept för imli?dases terapeutiska potential i autoimmuna
sjukdomar.

Man ska dock ha med sig att detta var en studie utan kontrollgrupp med ett relativt begränsat antal patienter
inkluderade. Vi räknar med att det kommer att krävas någon form av ytterligare studie som bekräftar dessa data för
att erhålla ett marknadsgodkännande. Hansa planerar att ha ett möte med regulatoriska myndigheter under 2021
för att diskutera den fortsatta vägen inom anti-GBM för att nå ett marknadsgodkännande i USA och Europa.

Vi ser ett scenario där imli?dase kan börja användas kommersiellt i låga volymer och till ett mycket begränsat antal
patienter i Europa redan innan ett marknadsgodkännande. I och med det villkorade godkännandet av imli?dase i
Europa ?nns det möjlighet för läkare att använda imli?dase ”oJ label”, det vill säga inom indikationer som inte
hittills är godkända.
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GBS
Guillain-Barrés syndrom (GBS) är en akut autoimmun reaktion på det perifera nervsystemet. Sjukdomen
kännetecknas av förlamning i armar och ben. I svåra fall kan förlamningen omfatta andnings- och svalgmuskulaturen,
samt ansiktsmuskulaturen.

Två tredjedelar av GBS-patienterna får svåra symtom som gör att de inte kan gå utan hjälp, och 20–30 % behöver
mekanisk andningshjälp upp till månader efter insjuknande (Fletcher et al, 2000). Mortaliteten ligger mellan 4–15%
(American Academy of Neurology, 2003).

I de Hesta fall uppkommer sjukdomen på grund av en infektion, och efter några veckor dyker de första neurologiska
symtomen upp. Försämringsfasen av GBS pågår under maximalt fyra veckor, därefter följer en platåfas på dagar till
veckor innan förbättringsfasen inleds (Janusinfo).

Sjukdomsförloppet i GBS

Van Doorn, 2013

GBS drabbar cirka 1–2 per 100 000 invånare och år, vilket implicerar en årlig incidens på mellan 3300 och 6650
årligen i USA, samt mellan 4500 och 9000 i Europa.

Behandlingsmålet i GBS är att förkorta sjukdomsförloppet samt förebygga komplikationer. Plasmaferes har i Hertalet
randomiserade placebokontrollerade studier visat sig vara eJektivt för att snabba på tillfrisknande från GBS. Även
IVIg har använts frekvent vid GBS och studier har visat att IVIg är minst lika eJektiv som plasmaferes i behandling
av GBS (Van Der Meché et al, 1992).

Efter att dessa resultat presenterats så har IVIg kommit att bli den föredragna behandlingen för GBS, främst på
grund av den enklare administreringsmetoden. Man har inte kunnat urskilja någon ytterligare fördel i att kombinera
plasmaferes + IVIg.

Riktlinjer för behandling av GBS styrker vikten av en tidig intervention för att uppnå full terapeutisk potential.
Behandling ska initieras inom fyra veckor efter det att symptom har uppkommit. En studie visade att eJekten av
plasmaferes vid GBS var som störst då behandling initieras inom två veckor från insjuknande (Van Doorn, 2013).
Med denna vetskap ser vi att imli?dase skulle kunna platsa bra in i behandlingsparadigmet i GBS genom att med sin
snabba verkan förhindra att patienten försämras.

Imli1dase inom GBS
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Prekliniska resultat både in-vitro och in-vivo med imli?dase har tidigare publicerats vilka indikerar en rational för att
behandla GBS med imli?dase. Wang et al, 2017 visade i en djurmodell med GBS att imli?dase främjar återhämtningen
och markant minskar IgG-medierade nervskador. Man visade även på en signi?kant överlevnadsfördel bland kaniner
som blivit behandlade med upprepad dosering av imli?dase jämfört mot kontrollgrupp (saline).

Fas II-studie

Hansa har tagit steget in i klinik med imli?dase inom GBS och bedriver nu en fas II-studie. Studien är en öppen,
singelarm-, multicenter-studie där imli?dase + IVIg ska utvärderas med avseende på både säkerhet och eJekt. Bolagets
mål är att inkludera 30 patienter med GBS i studien och hittills har 9 patienter rekryterats. I sin årsredovisning
skriver bolaget att ambitionen är att slutföra rekryteringen innan årets slut, vilket skulle möjliggöra för presentation
av data under H2 2022.
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Genterapi
Under sommaren 2020 annonserade Hansa ett exklusivt avtal med Sarepta Therapeutics där man kommer att
utveckla imli?dase som en förbehandling till Sareptas genterapibehandlingar. De två indikationer som avtalet
innefattar är muskelsjukdomarna Duchennes muskeldystro? (DMD) samt Limb-girdle muskeldystro? (LGMD). Värt
att notera är att avtalet är exklusivt endast för dessa indikationer och Hansa har därför fritt fram att utlicensiera
imli?dase till andra aktörer som bedriver studier inom andra indikationer.

Genom avtalet erhåller Hansa:
• En förskottsbetalning om 10 miljoner USD
• Potentiella milestolpebetalningar om cirka 400 miljoner USD
• Royaltys på försäljning av Sareptas genterapibehandlingar inom DMD och LGMD som har möjliggjorts genom

förbehandling med imli?dase
• Direktförsäljning av imli?dase till Sarepta under kommersiell fas

Sarepta kommer att bedriva de kliniska studierna med imli?dase som förbehandling till sin genterapi för att nå ett
marknadsgodkännande samt även marknadsföra och sälja det efter ett potentiellt godkännande. Projektet be?nner
sig för närvarande i prekliniskt stadie, men vi väntar oss att projektet kan gå in i kliniska studier inom en snar framtid.

Kort om sjukdomarna DMD och LGMD

Duchennes muskeldystro? (DMD) är en sjukdom som orsakas av en mutation i genen DMD. DMD är den största
kända genen i vår arvsmassa och kodar för proteinet dystro?n. Patienter med Duchennes har alltså en brist på
dystro?n, vilket leder till att muskel?brer bryts ned och ersätts av bindväv och fett. Konsekvenserna blir en
tilltagande muskelsvaghet och kraftigt försämrad motorik i takt med att sjukdomsförloppet spelar ut. De första
symptomen på Duchennes brukar visa sig i treårsåldern och de Hesta patienter blir omkring 20–30 år (Landfeldt
et al, 2020).

Det ?nns idag ingen behandling som botar Duchennes. Behandlingsmålen för sjukdomen idag handlar framför allt
om att lindra och fördröja symtomen samt kompensera för funktionsnedsättningar i musklerna.

Limb-girdle muskeldystro? (LGMD) orsakas av en mutation i en av de gener som kodar för proteiner som ingår i
muskel?brernas cellmembran. Precis som i Duchennes så leder detta till att muskel?brer bryts ned och ersätts av
bindväv och fett, vilket gör att symptomen i de båda sjukdomarna är snarlika. Symptomen uppträder ofta mellan 10
och 30 års ålder, men de Hesta patienter lever ett långt liv (Socialstyrelsen).

Det ?nns idag ingen behandling som botar Limb-girdle. Likt vid behandling av Duchennes så är målet att lindra och
fördröja symtomen samt kompensera för funktionsnedsättningar i musklerna.
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Sareptas genterapier inom DMD och LGMD

Sarepta Therapeutics

Sareptas mest framstående genterapi inom DMD är SRP-9001. SRP-9001 verkar genom att leverera en mikrodystro?n-
kodande gen till muskelceller och kan på så vis potentiellt bota sjukdomen genom att kroppen ”lär” sig producera
dystro?n igen. Inom LGMD är SRP-9003 den mest framstående kandidaten, som verkar genom att leverera en frisk
kopia av proteinet SGCB till muskelceller.

SRP-9001 och SRP-9003 försäljningsestimat, konsensus*

Bloomberg - *Estimat för SRP-9003 endast tillgängligt fram till 2025
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Grundläggande om genterapi

Att behandla patienter med genterapi är ett relativt nytt koncept inom hälsovårdsindustrin och endast en handfull
genterapier har nått marknaden. Metoden har snabbt vunnit mark och är ett nytt verktyg i behandlingsarsenalen
för Hertalet genetiskt betingade sjukdomar (monogena sjukdomar). Genom genterapi kan en patient potentiellt bli
botad från sin kroniska sjukdom, i stället för att behandlas med läkemedel livet ut.

En av de kanske mest prominenta genterapierna, Zolgensma, erhöll FDA-godkännande under 2019 för behandling
av spinal muskelatro? och sålde under första halvåret på marknad för 361 miljoner USD bara i USA. Enligt
analytikerkonsensus beräknas Zolgensma att sälja för 2,5 miljarder USD globalt under 2025. De tidiga kommersiella
framgångarna för genterapier har frambringat ett stort intresse bland större spelare att ta del av kakan, och det pågår
för närvarande hundratals kliniska studier inom genterapi vilket förväntas säkerställa framtida tillväxt.

Potentiellt landskap för genterapier - sällsynta monogena sjukdomar

Hansa Biopharma

Vid genterapi förs frisk arvsmassa in i en cell i syfte att komplettera ett skadat arvsanlag, reparera en skadad gen
eller ge cellen en ny funktion. När den friska arvsmassan är levererad in i cellen kommer de efterföljande cellerna
efter celldelning att ha den nya arvsmassan i sig med en fungerande funktion.

Den vanligaste metoden idag för att leverera arvsmassan in i cellen är att använda vektorer från adenoassocierade
virus (AAV) som bärare. Dessa speci?ka virusvektorer, som tillverkas rekombinant, löser uppgiften bra då de har
en god förmåga att ta sig in i cellen utan att orsaka immunrespons och samtidigt eJektivt levererar den friska
arvsmassan. Ett problem vid användning av dessa virusvektorer är att patienter kan ha utsatts för viruset tidigare
under sin livstid och ha antikroppar mot det. Detta innebär att leveransen av arvsmassan in till cellen ofta blir
begränsad, vilket leder till en sämre eller utebliven eJekt av genterapin. En annan utmaning med AAV-vektorer är
att de kan orsaka immunreaktioner hos patienten, speciellt vid höga doser.
Två studier fann att 5–70% av alla patienter har neutraliserande antikroppar mot de vektorer som används för att
leverera terapier in till målcellen (Boutin et al, 2010, Kruzik et al, 2019). Andelen patienter med dessa antikroppar
skiljer sig beroende på vilken typ av vektor som används. Det handlar alltså om en signi?kant andel patienter som
idag inte är mottagliga för genterapi på grund av neutraliserande antikroppar. Dessa patienter är, och har ofta blivit,
exkluderade från kliniska studier.
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Vidare har det visat sig att patienter som blir behandlade genom genterapi bildar antikroppar mot den använda
virusvektorn, vilket innebär att patienten blir resistent mot att återbehandlas. Detta kan potentiellt utgöra ett stort
problem, då vi idag har relativt låg vetskap om den långsiktiga eJekten av genterapier. I ett scenario där patienter
måste återbehandlas med genterapi för att behålla önskvärd eJekt ser vi att strategier som möjliggör behandling av
patienter som har antikroppar kommer att vara extra viktiga.

Förekomst av pre-existerande antikroppar med avseende på virusvektor

Hansa Biopharma

Sarepta använder vektorn AAVrh74 i de program som riktar sig mot muskeldystro?erna DMD och LGMD. Grundat
i en screening utförd av Sarepta så har det visat sig att mellan 15–20% av patienter med DMD och LGMD har pre-
existerande antikroppar mot AAVrh74-vektorn.

Genom att förbehandla patienter som ska genomgå genterapi med imli?dase är hypotesen att dessa antikroppar kan
elimineras och möjliggöra en framgångsrik leverans av arvsmassan till cellen. Denna hypotes har bekräftats i studier
in vitro samt i djur, men ett första proof-of-concept i människa är ännu inte uppnått.

Under 2020 publicerades en artikel i Nature Medicine som lyfter eJekten av imli?dase som förbehandling till
genterapi (Leborgne et al, 2020). Artikeln belyser resultat från Hera studier som visar på att behandling med
imli?dase reducerar nivåer av antikroppar mot AAV-vektorer i möss, apor och mänsklig plasma. I djurmodellerna
kunde man även visa på en förbättrad överföring av DNA efter behandling med imli?dase då det fanns pre-existerande
antikroppar.
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Prekliniska resultat för imli1dase inom genterapi

Hansa Biopharma

Vi anser sammantaget att studierna ger stöd till hypotesen att imli?dase kan möjliggöra genterapi genom att
eliminera de antikroppar som förhindrar att virusvektorn levererar arvsmassa in i cellen och på så vis bidra till att
genterapin kan utöva sin fulla eJekt. Vidare är majoriteten av antikropparna mot virusvektorerna av typen IgG,
vilket innebär att det ?nns en god rational till att behandling med imli?dase kan främja en framgångsrik leverans
av genterapin (Kruzik et al, 2019).

Vi anser dock att investerare generellt sätt ska ha ett försiktigt förhållningssätt till prekliniska data. En artikel
publicerad i Annual Review of Virology lyfte problematiken med att genom djurmodeller predicera hur det mänskliga
immunförsvaret kommer reagera mot AAV-vektorer. Man pekar framför allt på utmaningen att i djurmodeller
studera samtliga komponenter i immunförsvaret som potentiellt kan bidra till att hindra genterapin att levereras
till målcellen (Mingozzi et al, 2017).

Med detta i åtanke antar vi en relativt konservativ sannolikhet inom genterapi i dagsläget innan ett första proof-
of-concept i människa är uppnått, vilket vi menar kommer att utgöra en viktig validering för konceptet imli?dase
inom genterapi.

Alternativa strategier för att överkomma pre-existerande antikroppar

De stora satsningarna på genterapi har frambringat ett intresse att utveckla strategier för att överkomma dessa
problem med pre-existerande antikroppar vid genterapi. Enligt våra efterforskningar ?nns det ett Hertal metoder
som studeras och har potential att användas i kommersiell skala.

Det är ännu för tidigt att säga vilken strategi som kommer att bli klinisk standard, men vår gissning är att detta inte
kommer att vara en winner-takes-it-all-marknad, utan snarare att Hera metoder kommer användas parallellt samt i
kombination från fall till fall.

Vår bedömning är att imli?dase är en av de metoder som är mest lovande ur en kommersiell synvinkel. Hypotesen
är att imli?dase fungerar för att eliminera neutraliserande antikroppar oberoende av vilken vektortyp som används,
vilket är en fördel för potentiella partners till Hansa som arbetar med olika typer av vektorer inom olika indikationer.
Dessutom antar vi att imli?dase kommer fungera bättre än plasmaferes i patienter med höga nivåer av antikroppar,
vilket vi har sett i studier inom njurtransplantation.
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Alternativa strategier för att överkomma pre-existerande antikroppar

Whitehead et al, 2021
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NiceR-programmet
Ett problem med biologiska läkemedel (som imli?dase) är att patienter lätt kan immuniseras mot dessa om
de innehåller någon, för kroppen, främmande struktur. Detta innebär att läkemedlet över tid kan förlora sin
eJekt. Inom NiceR-programmet arbetar Hansa med att modi?era enzymer från sin plattform för att minska
immunogeniciteten hos dessa och på så vis möjliggöra en upprepad dosering. Rationalen med detta är att skapa ett
nytt behandlingsparadigm där kombinationen imli?dase + NiceR skulle kunna användas för ett bredare spektrum
av indikationer.

Inom ramen för NiceR-programmet ingår EnzE-konceptet, vilket ämnar adressera problematiken med att
cancerpatienter ofta har höga nivåer av IgG-antikroppar mot de biologiska läkemedel de behandlas med. Genom
att reducera nivåer av IgG-antikroppar är rationalen att de biologiska läkemedlen ska upprätthålla den terapeutiska
eJekten.

Översikt över Hansas alla potentiella terapiområden

Hansa Biopharma

Vi har ännu inte inkluderat NiceR-programmet i vår värderingsmodell då det fortfarande är i ett tidigt stadie. Vi vill
först se en konkret klinisk utvecklingsplan för programmet, samt mer speci?k information kring vilka indikationer
man avser gå mot.

Samarbete med argenx

I slutet av mars annonserade Hansa ett prekliniskt samarbete med belgiska argenx med avsikten att utforska en
kombinationsbehandling med imli?dase + efgartigimod. Vi ser detta som ett spännande samarbete och noterar att det
är helt i linje med Hansas uttalade strategi att söka samarbeten för upprepad dosering. Under kapitalmarknadsdagen
2020 nämndes faktiskt speci?kt FcRn-hämmare som en av de läkemedelsklasser där man ser god potential för en
kombinationsstrategi.

Efgartigimod är en antikropp som verkar genom att hämma FcRn-receptorn. FcRn-receptorn spelar en viktig roll för
att reglera nivåer av IgG-antikroppar i blodet genom att öka halveringstiden för dessa. Den terapeutiska potentialen
med att hämma FcRn-receptorn är därför att kunna reducera nivåer av IgG-antikroppar i blodet. Rationalen är att
genom detta kunna behandla Hera autoimmuna sjukdomar orsakade av patogena IgG-antikroppar.
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Konceptet har visat sig fungera i en fas III-studie där efgartigimod har levererat lovande data i patienter med
generaliserad myasthenia gravis (gMG), en sällynt autoimmun neuromuskulär sjukdom. Efgartigimod är nu under
granskning för marknadsgodkännande och har potential att nå marknad under slutet 2021/tidigt 2022.

Utveckling av terapier som riktar sig mot FcRn-receptorn som måltavla har varit mycket eftertraktade under de
senaste åren och Hera aJärer har gjorts inom området. Under 2018 köpte Alexion upp Syntimmune som utvecklade
kandidaten ALXN1830 för 1,2 miljarder USD, inklusive en förskottsbetalning om 400 miljoner USD. Vidare köptes
Momenta Pharmaceuticals och kandidaten nipocalimab upp av Johnson & Johnson för 6,5 miljarder USD under 2020.

Rationalen med kombinationen imli?dase + efgartigimod är att erbjuda en regim som reducerar nivåerna av IgG-
antikroppar genom olika verkningsmekanismer. Imli?dase är snabbverkande och kan få ner nivåerna av IgG inom
några timmar, medan efgartigimod lämpar sig bättre för kronisk dosering.

Vi ser fram emot att ta del av mer information om detta samarbetsprojekt under året.
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Finansiella prognoser
Intäkter

Hansas primära intäktskälla är egenförsäljning av imli?dase inom njurtransplantation och autoimmuna indikationer.
Ambitionen på lite längre sikt är att utlicensiera imli?dase i övriga tillämpbara indikationer och inom dessa erhålla
milestolpebetalningar samt royaltys från potentiella partners.

Kostnader

Vi anser att Hansa har potential att nå en god lönsamhet. Det är inte ovanligt att bolag som fokuserar på särläkemedel
tenderar att nå rörelsemarginaler norr om 50%, främst på grund av den höga prissättningen. De mest signi?kanta
kostnadsposterna för ett biopharmabolag är: kostnad för sålda varor, kostnad för forskning och utveckling, samt
kostnad för försäljning och administration.

1) Kostnader för sålda varor som andel av försäljning där läkemedlet är av biologisk-karaktär tenderar att variera
mellan 5–30%. Vi ser att imli?dase är relativt billigt att producera jämfört med andra biologiska läkemedel, samtidigt
som prissättningen är mycket hög. Vi antar därför en låg långsiktig kostnad för sålda varor om 5% av försäljningen.

2) Kostnader för forskning och utveckling för mogna biopharmabolag tenderar att variera kraftigt. Vi ser att
Hansa kommer att plöja ned stora delar i forskning och utveckling av sin plattform, vilket kommer att tynga
lönsamheten under kommande år. I ett mer moget stadie antar vi kostnader för forskning och utveckling om 15–
20% av försäljningen.

3) Kostnader för försäljning och administration för ett biopharmabolag är mer utmanande att estimera. Bolag som
fokuserar på särläkemedel tenderar att ha relativt låga försäljningskostnader, då marknaden ofta är koncentrerad
och möjliggör en god penetration av marknaden med en relativt liten försäljningskår. Vi ser dessutom att det ?nns
synergier mellan de olika indikation man avser adressera med imli?dase. Ett exempel är njurtransplantation och
AMR, där försäljningen kommer vara riktad mot samma sjukhus. Även inom anti-GBM bör vi kunna se synergier då
dessa patienter behandlas av en nefrolog.

Vi räknar vidare med att kunna se tydliga synergier för overheadkostnader kopplade till den kommersiella
organisationen, så som market access och reimbursement. Med detta i åtanke antar vi relativt låga kostnader för
försäljning och administration om 20% av försäljningen i ett mer moget stadie.

Dessa antaganden mynnar sammantaget ut i långsiktiga rörelsemarginaler om omkring 60% för Hansa.

Kapitalbehov

Hansa hade i slutet av det första kvartalet en kassa på 1255 miljoner, inklusive kortsiktiga placeringar. Vi räknar
med att detta kapital kommer vara tillräckligt för att ?nansiera verksamheten fram till 2023. Givet Hansas ?na
ägarlista och goda track-record i kapitalresningar ser vi inte att det kommer vara något problem att ta in pengar på
aktieägarvänliga grunder. Vi ser även ett scenario där Hansa i detta läge skulle kunna ?nansiera sig genom att ta upp
ett lån. Vi estimerar att Hansa kommer att nå kassaHödespositivitet på helårsbasis för första gången under 2026.

Vi väljer att modellera in en emission om 500 miljoner kronor, som vi antar kommer ske under 2023. Vi räknar
med att 3,1 miljoner aktier kommer att tryckas till en kurs om 160 kronor per aktie, vilket motsvarar VWAP för
de senaste 90 dagarna.
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Prissättning av Ide1rix

Under hösten 2020 oJentliggjordes de första listpriserna för Ide?rix i Hera europeiska länder. Exempelvis sattes
apotekets inköpspris i Danmark till cirka EUR 297 000 och apotekets försäljningspris i Finland till cirka EUR 360
000. Vi ser sammantaget att det är omkring dessa nivåer som listpriset för Ide?rix kommer att ligga i Europa.

Vi förväntar oss ett premiumpris för Ide?rix i USA jämfört med Europa. Dialysbehandling, vilket är den mest
relevanta hälsoekonomiska jämförelsen, är något dyrare i USA än i Europa. Dessutom har USA generellt högre
läkemedelspriser än Europa, allt annat lika, vilket bör ge stöd till en högre prissättning i USA.

Skillnad mellan listpris och nettopris

Listpriset är det o[ciella priset för ett läkemedel då det säljs av tillverkaren, men det är sällan det speglar den faktiska
intäkten som tillverkaren erhåller för läkemedlet. Vi menar att listpriset ska ses som en högstanivå, där nettopriset
kommer att variera från land till land beroende på prisförhandlingar och kostnadsersättningssystem.

De faktiska nettopriserna för läkemedel är ofta kon?dentiella, vilket gör det svårt att veta hur stor rabatten mot
listpriset är. En undersökning bland betalare i ett tiotal länder från 2017 fann att majoriteten av läkemedlen hade
rabatter i intervallet 20–29% av listpriset (Morgan, SG, Vogler, S and Wagner, AK (2017). Trots att urvalet i denna
studie var relativt litet och inte speci?cerar exakt vilka typer av läkemedel som ligger till grund för undersökningen
så anser vi att det ger en indikation på hur stora rabatterna kan vara och utgör grunden för våra antaganden.

Vi menar vidare att det är rimligt att anta att Ide?rix kommer att vara lägre rabatterad än genomsnittsläkemedlet
då Ide?rix är relativt unikt och det ?nns få alternativa behandlingar. Då rabatter grundar sig i olika saker beroende
på land så kan dessa skilja sig kraftigt mellan olika länder i Europa. Vi förenklar genom att anta en universell rabatt
om 15% för samtliga länder i Europa.

Prisutveckling över tid?

Årliga prisökningar på läkemedel är mycket vanligt inom hälsovårdsindustrin. Vi ser dock att nettopriset för Ide?rix
kan komma att sjunka i takt med att Hansa uppnår marknadsgodkännande inom Her indikationer. Det är inte ovanligt
att läkemedel som ser så kallade indikationsbreddningar där man uppnår godkännanden inom Her indikationer ser
ett sjunkande nettopris på grund av högre rabatter, som en konsekvens av att ett större antal patienter behandlas
med läkemedlet.

I en tysk studie från 2018 undersöktes eJekten av indikationsbreddningar på n=102 läkemedel (där majoriteten var
särläkemedel). Studien fann att prisminskningen per ny indikation är direkt korrelerad med antal patienter som
behandlas, och att nettopriserna på dessa läkemedel sjönk i takt med att godkännande erhölls i nya indikationer.
Den genomsnittliga prisminskningen efter första indikationsbreddningen var 17,8% (Schmalhofer et al, 2018).

Sammanfattning

Vi antar att priset på Ide?rix kommer att vara universellt i samtliga indikationer och antar en initial nettoprissättning
om USD 300k i Europa och USD 400k i USA. Vi förväntar oss att dessa sjunker något från 2025 och framåt, i takt
med att vi antar att imli?dase börjar användas inom andra indikationer så som AMR, Anti-GBM och GBS.
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Estimerad nettoprisutveckling Ide1rix

Erik Penser Bank

Sannolikhet att nå marknad

Under 2020 publicerades den hittills största studien kring sannolikheten att ett läkemedel i klinisk fas når marknad.
I studien inkluderades data från 7 455 olika kliniska program under 2006–2015 i syfte att se vad den historiska
empirin talar om för oss att den faktiska sannolikheten att nå ett regulatoriskt godkännande är (Bio, Biomedtracker,
Amplion, 2020).

Historisk empiri över sannolikheten att nå marknad – per terapiområde

Bio, Biomedtracker, Amplion, 2020

Vår approach i Hansa

Studien har segmenterat urvalet i olika terapiområden där vi i fallet Hansa/imli?dase väljer att fokusera på den
historiska sannolikheten för autoimmuna sjukdomar då vi anser att det är detta terapiområde som speglar Hansas
kliniska pipeline bäst. För ett läkemedel som klarat av fas I och be?nner sig i fas II är det cirka 17% sannolikhet
att kandidaten når marknad inom denna indikation. Be?nner man sig i fas III ökar sannolikheten till cirka 54% och
sedan cirka 86% vid positivt utfall i fas III.
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Vår approach är att tilldela imli?dase sannolikheter för varje indikation i linje med den empiri vi har att förhålla oss
till. Trots att det ?nns goda argument för att imli?dase bör ha en högre sannolikhet att nå marknad än genomsnittet så
menar vi att ett konservativt förhållningssätt är att föredra, då osäkerhet råder i den regulatoriska vägen till marknad
och hur många studier som krävs för att nå godkännande inom de olika indikationerna. Det enda undantaget gör
vi för njur tx i USA, där vi ser en högre sannolikhet än snittet då risken här endast ligger på ett regulatoriskt plan.
Vi presenterar i värderingsavsnittet känslighetsanalyser kring hur stor påverkan en ökad sannolikhet i respektive
indikation har på vår värdering för att investerare ska kunna bygga sin egen uppfattning kring de riskjusterade
värdena.
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Marknadsmodeller

Försäljningsestimat njurtransplantation

I vår marknadsmodell för Ide?rix inom njurtransplantation utgår vi från USA och de mest utvecklade länderna i
Europa, där Hansa har pågående regulatoriska processer och en ambition att bygga upp en egen säljstyrka.

Generellt ser vi att Europa är en mer utmanande marknad att kommersialisera ett läkemedel i, då marknaden är
fragmenterad och prisförhandlingar sker i varje enskilt land. Detta leder till att det ofta dröjer en tid från det att man
erhåller godkännande i Europa till dess att första kommersiella försäljning sker. Utrullningen av Ide?rix kommer att
börja i Norden, Nederländerna och Tyskland, där det ?nns goda förutsättningar för tidig försäljning. Vi förstår att de
första patienterna behandlades i Tyskland under det första kvartalet.

Genomsnittlig tid (månader) från regulatoriskt godkännande till
första försäljning

QuintilesIMS Consulting Services analysis

Europa är uppdelat i olika transplantationssamarbeten där Scanditransplant och Eurotransplant är två etablerade
organisationer, men många länder har sina egna system. Målmarknaden för Ide?rix i Europa är relativt
koncentrerad, där 60–70% av alla årliga transplantationer sker vid ledande transplantationscentra. Det ?nns cirka
250 transplantationscentra i Europa, men endast runt 30 som idag fokuserar på desensitisering och transplantation
av högsensitiserade patienter, vilket gör det än enklare för Hansa att adressera dessa. Sammantaget antar vi att det
kan behövas mellan 10 till 15 säljare för att bearbeta den europeiska marknaden.

Hansas ledning är tydliga med att rätt patienter kommer att prioriteras i det initiala skedet av lanseringen i syfte
att uppnå en god erfarenhet hos klinikerna. Viktigt är att patienterna har ett bra allmänt hälsotillstånd och en god
möjlighet att överleva längre med sin nya njure. Vidare har få läkare idag erfarenhet av att desensitisera patienter
inför transplantation och kommersialiseringen kommer därför att innehålla ett stort utbildningsmoment. Man ska
också komma ihåg att godkännandet av Ide?rix i Europa är villkorat, vilket innebär att Hansa kommer att behöva
genomföra en fas III-studie (PAES) för att bekräfta eJekten av Ide?rix i dessa patienter.

Försäljningsmodell – uppbyggnad

Vår försäljningsmodell för Ide?rix inom njurtransplantation är uppbyggd på 1) en initial penetration av väntelista
och 2) en penetration av nya patienter som adderas till väntelistan varje år.
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Vi antar att de patienter på väntelistan med högst cPRA-nivåer kommer att prioriteras för behandling med Ide?rix.
Trots ökande satsningar på njurallokeringsystem är det mycket utmanande att hitta ett passande organ till dessa
patienter, och vi ser att det är i subpopulationen cPRA>=99,9% som Ide?rix kommer fylla det absolut största
mediciniska behovet. I takt med att väntelistan för dessa patienter börjar avverkas ser vi att nya patienter som
adderas till väntelistan kommer börja behandlas. Över tid är det dessa patienter som kommer stå för majoriteten av
den adresserbara marknaden för imli?dase. Vidare antar vi att behandling av patienter med en något lägre grad av
sensitisering (80–99,8%) kommer öka över tid, i takt med att väntelistan för de högst sensitiserade patienterna har
avverkats. Vi antar i nuläget ingen penetration i patienter med cPRA-nivåer om <80%.

Vi värderar Ide?rix inom njurtransplantation i Europa till 99 kronor per aktie. Med en risk-justering om 80% värderar
vi den amerikanska marknaden till 82 kronor per aktie.

Försäljningsmodell njurtransplantation, Europa och USA

Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat AMR

I vår försäljningsmodell för imli?dase inom AMR utgår vi från antalet genomförda njurtransplantationer i Europa
och USA (OPTN & EDQM). Vi antar vidare att 7% av dessa transplanterade patienter kommer att drabbas av en akut
rejektion efter sin transplantation. Detta är i linje med de 5–10% som setts historiskt i retrospektiva studier.

Vi ser ett scenario där imli?dase kan erhålla marknadsgodkännande för AMR i Europa baserat på den fas-II studie
som nu genomförs, vilket skulle innebära att de första patienterna kan behandlas kommersiellt under 2023. Vi anser
att fas II-studien, där man går head-to-head mot standardbehandling, i kombination med tidigare genererade data i
njurtransplantationspatienter har potential att utgöra en grund för marknadsgodkännande inom AMR.

För att vara konservativa utgår vi dock i våra estimat från att en ytterligare studie kommer krävas, vilket vi bedömer
kan möjliggöra en lansering i USA och Europa under sent 2025.

Vidare ser vi att imli?dase, genom snabbare och eJektivare desensitisering, har ett större kommersiellt värde än
plasmaferes inom AMR. Vi tror därför att det kommer bli enkelt att övertyga läkare att använda imli?dase. Vi
antar dock att plasmaferes genom sina kostnadsfördelar jämfört med imli?dase kan komma att fortsätta användas
i patienter med relativt låga nivåer av donatorspeci?ka antikroppar. Vi uppskattar en marknadspenetration om 25%
i Europa och 33% i USA för imli?dase.

Med en sannolikhet om 17% att nå marknad värderar vi möjligheten inom AMR till till 24 kronor per aktie.

Försäljningsmodell AMR, Europa och USA

Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat benmärgstransplantation

Vår försäljningsmodell för imli?dase inom benmärgstransplantation är uppbyggd på det årliga antalet genomförda
transplantationer i USA och Europa. Vi antar vidare att imli?dase endast kommer vara aktuell vid allogena
transplantationer, samt för måttligt till högt sensitiserade patienter. Efter denna attenuering av patienter hamnar vi
på en adresserbar patientpopulation om drygt 1000 i USA och 2000 i Europa under 2021.

Vi utgår från att imli?dase kan nå en marknadspenetration om 33% i USA och 25% i Europa med en egen säljstyrka. Vi
räknar att detta nås framför allt genom att imli?dase etablerar sig som klinisk standard för desensitisering framför
dagens tillgängliga alternativ.

Sammantaget ser vi en toppförsäljningspotential för imli?dase inom benmärgstransplantation om cirka 260 miljoner
USD. Med en sannolikhet om 10% att nå marknad värderar vi möjligheten inom benmärgstransplantation till till 9
kronor per aktie.
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Försäljningsmodell benmärgstransplantation, USA och Europa

Erik Penser Bank
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Försäljningsmodell Anti-GBM

Vår försäljningsmodell för imli?dase inom Anti-GBM är uppbyggd på en penetration av nya fall av Anti-GBM. Vi
antar en årlig incidens av Anti-GBM om drygt 600 patienter i Europa och 500 patienter i USA, vilket utgör den
adresserbara patientpopulationen för imli?dase.

Vi antar en marknadspenetration om 25% i Europa och 33% i USA. Vi menar att imli?dase, särskilt om man blir
klinisk standard för desensitisering, kommer att till hög grad ersätta plasmaferes och IVIg. Samtidigt är Anti-GBM
en så pass ovanlig sjukdom att vi räknar med att kliniker och läkare måste utbildas kring sjukdomen och hur den
ska behandlas, vilket vi ser kan hämma marknadsupptaget för imli?dase.
Vi anser att det är för tidigt att segmentera in patientpopulationen för att estimera penetration i olika subgrupper,
men en gissning är att imli?dase primärt kommer att användas i svåra fall av Anti-GMB. Just nu räknar vi på en
konservativ penetration inom den övergripande populationen och väljer att komplettera denna modell i takt med
att vi erhåller mer kliniska data på vilka patienter som kan gynnas mest av behandling med imli?dase.

Sammantaget ser vi en försäljningspotential om drygt 100 miljoner USD för imli?dase inom Anti-GBM. Med en
sannolikhet om 54% att nå marknad värderar vi möjligheten inom Anti-GBM till till 23 kronor per aktie.

Försäljningsmodell Anti-GBM, Europa och USA

Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat GBS

I vår försäljningsmodell för imli?dase inom GBS utgår vi från en incidens om 1–2 personer per 100 000 individer
årligen. Detta översätter till drygt 6000 fall i Europa varje år, och 5000 fall i USA (CDC). Vi ser att det ?nns faktorer
som talar för att incidensen av GBS kan komma att öka kommande år. En studie som studerade inlagda covid-19
patienter i norra Italien fann att fem av 1000–1200 patienter också insjuknade i GBS (NEJM 2020). Det är såklart
osäkert om detta samband har statistisk signi?kans, men faktumet att GBS ofta uppkommer som följd av en kraftig
virusinfektion menar vi kan stödja denna tes. Det ?nns även rapporterade fall på att GBS kan uppkomma efter
vaccinering.

I en artikel publicerad i Nature belyser man att det saknas bevis på att patienter med en mild grad GBS får
någon eJekt vid behandling (mer speci?kt de som inte får problem att gå) (Leonhard et al, 2019). Vi väljer därför
att endast inkludera de patienter som får så pass svåra symptom att de inte klarar av att gå själva. Vi antar en
marknadspenetration om 20% i Europa och 25% i USA i denna patientpopulation.

Sammantaget ser vi en försäljningspotential om cirka 500 miljoner USD för imli?dase inom GBS. Med en sannolikhet
om 17% att nå marknad värderar vi möjligheten inom GBS till till 25 kronor per aktie.

Försäljningsmodell GBS, Europa och USA

Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat genterapi, DMD

I vår försäljningsmodell inom DMD utgår vi från en prevalent patientpopulation om 17 000 patienter under 2021
och en årlig incidens om 500 patienter därefter. Dessa estimat bygger på studier marknadsundersökningar samt
studier som har visat på en prevalens om mellan 1/3500 och 1/9300 bland nyfödda pojkar (Orpha.net). Enligt
ResearchandMarkets fanns det under 2017 knappt 17 000 patienter med diagnosen DMD i USA. Vi antar vidare att
17% av alla patienter har neutraliserande antikroppar mot AAVrh74, vilket är i linje med de 15–20% som Sarepta
fann i en screening av patienter (Sarepta Therapeutics).

Vår modell utgår från att 25% av alla prevalenta patienter med neutraliserande antikroppar blir behandlade
med SRP-9001. Vi ser detta som ett rimligt scenario om terapin är först till marknad. Vi räknar vidare med att
toppförsäljning av SRP-9001 nås relativt snabbt efter ett eventuellt godkännande då det ej ?nns anledning att
vänta på ett försämrat sjukdomsförlopp för be?ntlig patientpopulation om en engångsbehandling som kan förbättra
patientens liv blir tillgänglig.

Vi ser vidare att samtliga av dessa patienter inte kommer att vara mottagliga för genterapi då de har nått för hög
ålder och inte kommer ingå i den potentiella label som kommer erhållas för SRP-9001. I de nya fallen av DMD antar
vi att SRP-9001 kan nå en högre penetration om 50%. Vi ser att en högre grad av dessa patienter kommer att vara
mottagliga för behandlingen då vi antar att genterapin måste sättas in innan en viss ålder för att vara verksam.

Vi antar en nettoprissättning om 1 mn USD per behandling för både SRP-9001 och SRP-9003, vilket ligger i intervallet
mellan Zolgensma och Luxturna, två genterapier som ?nns på marknad idag. Vi förenklar försäljningsestimaten för
resten av världen på grund av låg visibilitet i vilka marknader man kommer nå och den regulatoriska vägen dit. Vi
antar att försäljningen i RoW kommer att vara 50% av försäljningen i USA, vilket är inom det intervall vi tenderar
att se för många andra läkemedel.

Med en sannolikhet om 17% att nå marknad värderar vi möjligheten inom DMD till till 15 kronor per aktie.
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Försäljningsmodell genterapi, DMD

Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat genterapi, LGMD

I vår försäljningsmodell inom LGMD utgår vi från en prevalent patientpopulation om drygt 6 600 patienter under
2021 och en årlig incidens om 170 patienter därefter. Estimaten från olika studier kring prevalensen för LGMD
varierar kraftigt, men vi antar att det handlar om 2 av 100 000 människor som får sjukdomen (Medscape). Vi utgår
även här från att 17% av patienterna har neutraliserande antikroppar mot AAVrh74.

Vi modellerar att 25% av alla prevalenta fall av den adresserbara patientpopulationen blir behandlade med SRP-9003,
samt en 50% penetration i de incidenta fallen. Prissättningen av SRP-9003 räknar vi med kommer ligga i samma härad
som SRP-9001, dvs 1 mn USD per behandling. Vi antar att försäljningen i RoW kommer att vara 50% av försäljningen
i USA.

Med en sannolikhet om 17% att nå marknad värderar vi möjligheten inom LGMD till till 8 kronor per aktie.

Försäljningsmodell genterapi, LGMD

Erik Penser Bank
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Resultaträkning

Erik Penser Bank

KassaFödesanalys

Erik Penser Bank
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Balansräkning
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Värdering
I vår värdering av Hansa tillämpar vi en risk-justerad kassaHödesvärdering. Detta innebär att alla intäkter och
kostnader är justerade för den bedömda sannolikheter att dessa inträJar. Vi värderar Hansa som ett biopharmabolag,
där en stor del av det diskonterade värdet i modellen ligger långt fram i tiden. Vi anser att ett terminalvärde är
motiverat med tanke på den breda plattformspotentialen i caset som vi menar kommer möjliggöra långsiktig tillväxt.
Vårt motiverade värde för Hansa är 350–360 kronor per aktie. På en icke-riskjusterad basis landar värdet på 920
kronor per aktie. Vi baserar värderingen på 47,6 miljoner aktier (räknat på en emission om 3,3 miljoner aktier under
2023).

Hansa Biopharma - risk-justerad DCF värdering

Erik Penser Bank
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Sum-of-the-parts värdering, risk-justerad

Vi har även gjort en risk-justerad sum-of-the-parts värdering av Hansa i syfte att ge investerare en bra känsla kring
vilka projekt i portföljen som driver vår värdering av bolaget.

I vår sum-of-the-parts värdering har vi räknat på varje enskild indikation som en egen verksamhet och summerat
dessa för att komma fram till ett rimligt värde på bolaget. Vi har endast inkluderat de indikationer där Hansa har
pågående studier, alternativt en uttalad plan att bedriva studier inom. Vår sum-of-the-parts modell värderar därmed
inte in plattformen och den potential som ?nns i de forskningsprojekt som bolaget bedriver (NiceR, EnzE, etc).

Vår sum-of-the-parts modell indikerar att värde på 304 kronor per aktie.

Riskjusterad SOTP-värdering

Erik Penser Bank
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Tar vi bort risk-justeringarna och antar 100% sannolikhet att Hansa når marknad inom samtliga indikationer så
landar vår sum-of-the-parts värdering på cirka 820 kronor per aktie.

Icke-riskjusterad SOTP-värdering

Erik Penser Bank
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Framåtblickande multipelvärdering

I ett försök att bedöma vad Hansa kan värderas till om allt går vägen i kliniska studier och kommersialisering
presenterar vi här ett räkneexempel på en framåtblickande multipelvärdering. P/S och P/E-multiplar vi applicerar är
baserade på aktuella värderingar av fyra särläkemedelsbolag i kommersiellt stadie.

Vi ser att det ?nns en signi?kant uppsida i Hansa från nuvarande nivåer om bolaget utvecklas till ett större
kommersiellt biopharmabolag.

Erik Penser Bank 59 Hansa Biopharma – 14 June 2021



Känslighetsanalyser

Vår värdering av Hansa är känslig för särskilda nyckelantaganden. I syfte att få en bättre förståelse för hur vårt
motiverade värde påverkas av den långsiktigt antagna EBIT marginalen, långsiktiga tillväxttakten, samt kostnaden
för kapital (WACC), har vi genomfört vissa känslighetsanalyser.
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APPENDIX 1: Patent
Hansas IP-portfölj består av elva separata patentfamiljer, däribland sju patentfamiljer gäller användningen av
imli?dase med patentskydd fram till 2035 på huvudmarknaderna.

Hansas patentsituation

Hansa Biopharma

Förutom traditionella patentskydd har Hansa beviljats fem särläkemedelsklassi?ceringar av EMA och FDA inom
transplantation, antikroppssjukdomen anti-GBM och Guillain-Barrés syndrom (endast FDA).

Skydd via särläkemedelsstatus

Hansa Biopharma
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APPENDIX 2: Ägarbild, ledning och styrelse
Ägarbild
Huvudägaren i Hansa Biopharma vad gäller såväl kapital som röster är Redmile Group med 10,4 % av kapital och
röster. Handelsbanken Asset Management är nu näst största ägare, då de Haggade upp över 5% under april. Som
tredje största ägare följer Nexttobe AB med 4,9 % av kapital och röster. Därefter följer Invesco Advisers, Inc. som
besitter 4,4 % av kapital såväl som röster. Fjärde AP-fonden representerar 4,4 % av kapital och röster. Totalt utgörs
50 % av aktiekapitalet från investerare registrerade i Sverige, sett till såväl privatpersoner som juridiska personer.

Hansa Biopharma topp 10 ägare*

Hansa Biopharma - * Handelsbanken Asset Management Daggade >5% i april

Styrelse
Nuvarande styrelse i Hansa Biopharma består av 1+5ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Ulf Wiinberg, styrelseordförande
Invald i styrelsen 2016, styrelseordförande sedan 2016. Övriga styrelseuppdrag inkluderar ordförande i Sigrid
Therapeutics AB. Ulf har erfarenhet från H. Lundbeck A/S, Wyeth samt UCB.

Eva Nilsagård, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2019. Övriga styrelseuppdrag inkluderar styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för
Addlife, Bufab, Irras, Nimbus Group, Xbrane Biopharma, Spermosens och SEK (Svensk Exportkredit). Eva har tidigare
erfarenhet som CFO på Optigroup, Vitrolife samt över 10 års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer med
stor potential.

Mats Blom, styrelseledamot
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Invald i styrelsen 2019. Övriga styrelseuppdrag inkluderar ledamot i Auris Medical AG och Pephexia A/S. Mats har
tidigare erfarenhet som CFO på Zealand Pharma A/S och Swedish Orphan International.

Andreas Eggert, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2018. Inga övriga styrelseuppdrag. Andreas har tidigare erfarenhet från H. Lundbeck A/S och Wyeth
i USA, Japan och Tyskland.

Anders Gersel Pedersen, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2018. Övriga styrelseuppdrag inkluderar ledamot i Avillion LLP, Bavarian Nordic A/S och Genmab
A/S. Anders har tidigare erfarenhet från H. Lundbeck A/S och Eli Lilly.

Hilary M. Malone, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2021. Inga övriga styrelseuppdrag. Hilary har tidigare erfarenhet inom reglering och
läkemedelsutveckling på Reata Pharmaceuticals, P?zer, Wyeth och AstraZeneca.

Koncernledning
Hansa Biopharmas koncernledning består av:

Søren Tulstrup

VD. Tidigare erfarenhet som VD för Vifor Pharma AG och Santaris Pharma A/S.

Donato Spota

CFO. Anställd sedan 2019. Donato har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och innan han började på
Hansa var han CFO på Basilea Pharmaceutica AG.

Christian Kjellman

CSO och COO. Anställd sedan 2008. Tidigare erfarenhet inkluderar forskningschef på Cartela AB och Senior scientist
på BioInvent AB.

Henk Doude van Troostwijk

CCO. Anställd sedan 2016. Tidigare erfarenhet inkluderar chef för Europa och tillväxtmarknader vid Raptor
Pharmaceuticals och aJärsenhetschef Oncology and Transplantation på Genzyme Europe BV.

Achim Kaufhold

CMO. Anställd sedan 2020. Achim har tidigare erfarenhet som VD för a[tech, CMO för Basilea Pharmaceutica,
Pharmexa och Chiron.

Anne Säfström Lanner

CHRO. Anställd sedan 2019. Anne har 15 års HR-erfarenhet med positioner som Head of HR, Head of Resourcing
och HR Manager.
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APPENDIX 3: Historiska tidslinjer
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APPENDIX 4: ESG-analys
Ingress
Hansa Biopharma är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag som en inriktning på utvecklingen av
immunmodulerande enzymer för behandling vid bland annat njurtransplantation. Bolaget drivs av en vision att
skapa förbättrade möjligheter för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar. Utifrån ett socialt perspektiv
arbetar därför Hansa Biopharma kontinuerligt för en utveckling av behandling och bättre stöd för samhället i stort.

Environment
Bolaget har genom forskning tagit fram en unik medicinsk teknik med potentialen att kunna behandla
olika sällsynta immunologiska sjukdomar. En eJektivare verksamhet med specialiserade produkter så som en
enzymteknologiplattform medför innovativa och livsförbättrande alternativ för immunmodulerande behandlingar.
Detta ger i sin tur indirekt positiva eJekter på omgivningen i form av en korrekt och fungerande tillsatt
behandlingsmetod för respektive patient. Utvecklandet av behandlingen innebär således både ekologiska och sociala
förbättringar.

Social
Verksamhetsinriktningen för bolaget har direkt betydelse för den sociala hållbarhetsutvecklingen, sett till såväl
individ som samhälle. Hansa Biopharma är aktiva inom läkemedelsutvecklingen för bland annat kronisk njursjukdom
(CKD). CKD är en progressiv sjukdom som drabbar människor världen över. I ett förvärrat tillstånd kan detta leda till
njursvikt, vilket även benämns som terminal njursjukdom (ESRD). Vid detta kritiska stadie av CKD kan inte njurarna
längre fungerar utan stöd. Med ett växande antal patienter med besvär, ungefär 63 000 nya patienter årligen, är
bolagets inriktning av största betydelse för ett bättre utbud av vård. En av bolagets produkter, Imli?dase, kan utöver
njurtransplantation potentiellt användas inom och efter transplantation av andra organ, samt som behandling för
akuta autoimmuna sjukdomar.

Governance
Hansa Biopharma uttrycker sitt arbete mot marknadsgodkännande för den första behandlingen som skulle kunna
möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter, där sannolikheten är låg att dessa annars erbjuds
transplantation. Bolaget understryker på sin hemsida även några av sina främsta ?nansiella prioriteringar, så
som att säkerställa en framgångsrik lansering av Ide?rix (Imli?dase) på europeiska marknader, samt lägga fokus
på lönsamhet. Hansa Biopharma för även parallella diskussioner kring fortsatta investeringar för att ytterligare
stärka bolagets position inom området för ett regulatoriskt godkännande av imli?dase i USA. Utöver detta
fortskrider även ett arbete mot potentiella partnerskap inom genterapi och onkologi, med eventuell möjlighet till
kombinationsbehandlingar.
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APPENDIX 5: Dagens alternativ för desensitisering
Det ?nns idag inga läkemedel speci?kt godkända för desensitisering för att möjliggöra njurtransplantation. Två olika
tillvägagångssätt används oJ-label:

1. IVIg + rituximab (för avlidna donatorer)
IVIg (intravenöst immunoglobulin) fungerar genom att spruta in IgG-antikroppar från en frisk donator in i patienten
i syfte att ställa om immunförsvaret till att bli mer mottagligt för njuren.

I en multicenterstudie från 2004 undersöktes andelen transplanterbara patienter efter behandling med IVIg jämfört
med placebo. Efter behandling med IVIg kunde 35% av patienterna transplanteras, jämfört med 17% i placebogruppen.
Motsvarande siJror för endast avlidna donatorer i studien var 31% mot 12%, där njuröverlevnaden efter 30 månader
var 80% i IVIg-gruppen jämfört med 75% i placebogruppen (Montgomery et al, 2011).

Flertalet studier har visat på ett ännu bättre transplantationsutfall då IVIg kombineras med rituximab (Sethi et
al, 2017). Framför allt har IVIg + rituximab visat på en bättre eJekt i att förebygga återkomst av donatorspeci?ka
antikroppar samt antikroppsmedierad rejektion. Rituximab är en monoklonal antikropp som binder till B-lymfocyter
och förstör dessa. Behandlingen leder till minskad antikroppsbildning genom att minska antalet B-lymfocyter som
producerar antikroppar.

1. Plasmaferes (för levande donatorer)
Plasmaferes är en process där mottagarens blod renas på donatorspeci?ka antikroppar i syfte att undvika
rejektion av det transplanterade organet. Beroende på nivåerna av antikroppar hos mottagaren kan det krävas Hera
behandlingscykler med plasmaferes för att möjliggöra en transplantation. Plasmaferes lämpar sig endast i de fall
där transplantation sker från en levande donator, eftersom desensitiseringsprocessen med plasmaferes tar tid och
kräver planering.

Begränsningar med plasmaferes är att det kan krävas Hera cykler för att det ska vara eJektivt, samt att det har visat
sig vara mindre eJektivt då patienten har höga nivåer av neutraliserande antikroppar. En annan nackdel att det är
tidskrävande med plasmaferes då det krävs omfattande förberedelser för genomförande.
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Plasmaferes

Asahikasei

Erik Penser Bank 67 Hansa Biopharma – 14 June 2021



Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veri?erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i ?nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera ?nansiella instrument såsom till exempel kassaHödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassi?ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi?ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaHöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaHöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassi?ceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonHiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonHikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonHikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett ?nansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aJärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade ?nansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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