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Diamyd Medical
I väntan på större klarhet

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 76.9m

Market cap 1,384

Nettoskuld (279)

EV 1,105

Free Float 85.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 250.0(k)

Reuters/Bloomberg dmyd b.st/dmyd.ss

 
Prognos (SEK)

 
20/21e 21/22e 22/23e 23/24e

 
Sales,m 0 0 0 0

Sales Growth (25.8)% (96.0)% 0.0% 0.0%

EBITDA, m (85.1) (115.0) (136.0) (154.0)

EBIT, m (85.9) (116.1) (137.3) (155.5)

EPS, adj 0.78 (1.51) (1.78) (2.02)

EPS Growth NM% NM% NM% NM%

Equity/Share 2.5 3.2 1.4 2.7

Dividend NM NM NM NM

EBIT Marginal NM% NM% NM% NM%

ROE (%) NM% NM% NM% NM%

ROCE NM% NM% NM% NM%

EV/Sales nmf nmf nmf nmf

EV/EBITDA (13.0)x (9.6)x (8.1)x (7.2)x

EV/EBIT (12.9)x (9.5)x (8.0)x (7.1)x

P/E, adj 23.0x (11.9)x (10.1)x (8.9)x

P/Equity 7.3x 5.6x 12.5x 6.7x

Dividend yield NM% NM% NM% NM%

FCF yield NM% NM% NM% NM%

Net Debt/EBITDA 1.6g 1.7g 0.5g 1.0g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 16.00 - 17.00
  
Current price SEK17.99

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Analytiker

 
Ludvig.svensson@penser.se

Frågor från FDA om produktionsprocessen – studiestart kan dra ut på tiden

Den 18 oktober meddelades att FDA inkommit med frågor kring studieläkemedlet och tillverkningen av
diabetesvaccinet Diamyd i bolagets nya anläggning i Umeå. Vi bedömer att Diamyd kommer kunna hantera
kraven från FDA och att studien till slut kommer att kunna initieras i USA, men vi ser en risk att det kan
dra ut på tiden.

Låg visibilitet i processen med FDA

Då vi har en mycket låg insyn i processen och därmed utmaningar i att bedöma omfattningen av det
material som FDA kräver så väljer vi att höja riskpremien samt skjuta på tidslinjen för lansering i USA. Vi
ser möjligheter att ompröva våra antaganden när vi har fått mer klarhet i vägen framåt för diabetesvaccinet
Diamyd. Vi ser vidare uppmuntrande data från den pågående LADA-studien som en trigger för aktien.

Analytikerbyte

I och med denna uppdatering byter vi analytiker och presenterar även en ny intäktsmodell för
diabetesvaccinet Diamyd samt Remygen. Vi tillämpar en riskjusterad sum-of-the-parts modell med ett nytt
motiverat värde om 16-17 kronor (44–45) per aktie, vilket också motsvarar en värdering i linje med jämförbara
skandinaviska fas III-bolag.
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Sammanfattning
I väntan på större klarhet

Investment Case

Diamyd är ett bioteknikbolag i sent kliniskt skede. Bolagets ledande projekt, diabetesvaccinet Diamyd,
ska utvärderas i en fas III-studie inom typ 1 diabetes. I en större metastudie (patientunderlag om
+600) har Diamyd visat på en statistiskt signiHkant och kliniskt relevant behandlingseIekt (bevarande av
betacellsfunktion) i en speciHk subgrupp av nydiagnostiserade patienter med typ 1 diabetes – patienter med
DR3-DQ2-genen.

DR3-DQ2-genen är mycket vanlig och utgör mellan 40–50% av alla fall av typ 1 diabetes. Det är denna nischade
patientpopulation som kommer att inkluderas i den kommande fas III-studien, och vid ett potentiellt
marknadsgodkännande, utgöra den kommersiella användarbasen för diabetesvaccinet Diamyd.

Medan vi ser en hög risk i projektet så är vår bedömning att diabetesvaccinet Diamyd är en unik
läkemedelskandidat som vid en pontentiell lansering kommer att bli en blockbusterprodukt med en årlig
försäljning äver 1 miljard USD globalt.

Bolagspro3l

Diamyd Medical arbetar med läkemedelsutveckling, där diabetes är bolagets huvudsakliga fokusområde.
Diamyd har i dag två läkemedelsprojekt under klinisk utveckling, 1) diabetesvaccinet Diamyd för att avbryta
kroppens attack på den egna insulinproduktionen och 2) Remygen, ett GABA-baserat oralt läkemedel för att
återskapa den egna insulinproduktionen.

Värdering

Vi tillämpar en risk-justerad sum-of-the-parts modell vid vår värdering av Diamyd. I vår sum-of-the-parts
värdering har vi räknat på varje enskild indikation var för sig för att komma fram till ett rimligt värde på
bolaget.

Vårt motiverade värde för Diamyd är 16-17 kronor per aktie.
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Vägen framåt för diabetesvaccinet Diamyd
I mitten av september meddelade Diamyd marknaden att FDA pausat starten av fas III-studien DIAGNODE-3.
Anledningen till pausen var att FDA ville ha mer information kring studieläkemedlet. Den 18 oktober Hck vi besked
att FDA inkommit med frågor om studieläkemedlet och tillverkningen i bolagets nya anläggning i Umeå (som ännu
inte har GMP-status). Trots FDA:s frågeställningar meddelade Diamyd i samband med detta att man planerar att
börja rekrytera patienter i Europa. Planen är att expandera studien med Ker kliniska centra i Europa för att minimera
risken för förseningar.

Studieläkemedlet till DIAGNODE-3 kommer fortsatt att produceras av bolagets CMO som har levererat till
tidigare kliniska studier. Vi har dock förstått att FDA är proaktiva och vill ha god koll på faciliteten och
produktionsprocessen som ska producera läkemedlet i kommersiell skala (den egna anläggningen i Umeå) redan
innan den registreringsgrundande studien dragit i gång. Till vår kännedom är det detta som har satt käppar i hjulet
för studiestarten av DIAGNODE-3 i USA.

Vi bedömer att Diamyd kommer kunna hantera kraven från FDA och att studien till slut kommer att kunna initieras
i USA, men ser en risk att det kan dra ut på tiden. Vi ser tre olika scenarion framför oss:

1. Processen med att svara på de frågor som FDA vill ha svar på går snabbt och möjliggör att amerikanska
patienter kan börja rekryteras relativt snabbt till studien (vi bedömer att en viss andel amerikanska patienter
kommer behöva inkluderas i studieunderlaget för att FDA ska vilja godkänna). Vi ser i ett sådant scenario
en möjlighet till att diabetesvaccinet Diamyd kan erhålla ett marknadsgodkännande i både Europa och USA
baserat på DIAGNODE-3, med en potentiell lansering i båda marknaderna under 2027.

2. Processen med att svara på de frågor som FDA vill ha svar på drar ut på tiden och samtliga inkluderade
patienter i studien kommer från Europa. Vi ser i detta scenario att Diamyd kommer att behöva genomföra en
kompletterande studie i USA för att erhålla ett marknadsgodkännande här. Vi antar en potentiell lansering
av diabetesvaccinet Diamyd i Europa under 2027 och i USA under 2029.

3. Läkemedelsmyndigheterna i de europeiska länderna där DIAGNODE-3 ska bedrivas uppmärksammar hur FDA
agerat och väljer att kräva in ytterligare data innan studien kan initieras, vilket leder till en fördröjning av
starten av DIAGNODE-3 även i Europa. Vi antar i det här scenariot en potentiell lansering av diabetesvaccinet
Diamyd i Europa dröjer till 2029 både i USA och Europa.

Hur vi hanterar den osäkra situationen
Då vi har en mycket låg insyn i processen och utmaningar i att bedöma omfattningen av det material som FDA kräver
så väljer vi att höja riskpremien samt skjuta på tidslinjen för lansering i USA. Vi ser möjligheter att ompröva våra
antaganden när vi har fått mer klarhet i vägen framåt för diabetesvaccinet Diamyd.

Vi antar i nuläget en lansering av diabetesvaccinet Diamyd i Europa under 2027 och i USA under 2029. Vi höjer
avkastningskravet till 16% (13%) för att reKektera osäkerheten i den regulatoriska processen.

Vi tillämpar en risk-justerad sum-of-the-parts modell vid vår värdering av Diamyd. 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 inkluderat de indikationer där Diamyd har pågående studier, alternativt en uttalad
plan att bedriva studier inom. Detta innebär också att vi enbart inkluderar kostnader för de projekt som vi värderar.

Vårt nya motiverade värde för Diamyd är drygt 1200 mSEK, eller 16–17 kronor per aktie.
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Sum-of-the-parts-värdering

Källa: Erik Penser Bank

Grundläggande modellantaganden

Källa: Erik Penser Bank

Känslighetsanalys

Källa: Erik Penser Bank
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Peer-värdering

I vår peer-värdering av Diamyd har vi inkluderat svenska bolag med aktiva fas III-projekt under utveckling. Vår
peer-värdering indikerar att Diamyd vid nuvarande nivåer värderas något högre än medianvärdet för jämförbara
bioteknikbolag i samma kliniska fas, både i termer av börsvärde (~960 mSEK) samt teknologivärde (~700mSEK).
Medan medelvärdet ligger betydligt högre anser vi att medianvärdet ger en mer realistisk bild då BioArctics börsvärde
drar upp urvalets medelvärde substantiellt.

Vi ser det som en styrka att oberoende av metodologi (sum-of-the-parts-värdering och peer-värdering) kommer vi
fram till ett liknande rimligt värde för Diamyd.

Aktuella värderingar av bioteknikbolag med en fas III-tillgång, mSEK

Källa: Erik Penser Bank *Från senaste delårsrapport
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Diabetesvaccinet Diamyd
Kandidaten i korthet
Diabetesvaccinet Diamyd är en antigen-speciHk immunoterapi för behandling av autoimmun diabetes (typ 1 diabetes
+ LADA). Diamyd syftar till att avbryta kroppens attack på den egna insulinproduktionen och därmed bevara
patientens kroppsegna insulinproduktion. Diamyd är baserat på GAD65 (glutaminsyradekarboxylas) – ett kroppseget
protein som uttrycks av de insulinproducerande betacellerna.

Adresserbar marknad och penetration för diabetesvaccinet Diamyd
Den kommande fas III-studien med diabetesvaccinet Diamyd kommer att rekrytera nydiagnostiserade patienter med
DR3-DQ2-genen. Vi bedömer därför att det är just denna patientpopulation som Diamyd kommer att få godkänt att
säljas inom, givet att man visar positiva fas III-data och erhåller grönt ljus från regulatoriska myndigheter.

Baserat på en storskalig studie på incidensen av typ 1-diabetes i USA mellan 2001–2015 antar vi att ~70 000 patienter
diagnostiseras med typ 1-diabetes varje år (Rogers et al, 2017). Vi väljer att extrapolera incidensen från denna studie
även till en europeiska populationen, vilket ger en incidens om cirka ~86 000 patienter årligen i EU15.

Vidare har vi historiskt sett att mellan 40–50% av patienter med typ 1-diabetes bär på DR3-DQ2-genen. Vi väljer
att vara konservativa och antar den lägre delen av intervallet, vilket lämnar oss med en adresserbar målgrupp för
diabetesvaccinet Diamyd om 28 000 patienter i USA och ~34 000 patienter i EU15.

Den adresserbara patientpopulationen för diabetesvaccinet Diamyd

Källa: Hannelius et al, 2020

Vi bedömer att Diamyd kommer att nå en hög marknadspenetration i USA och Europa (50% respektive 33%) givet att
man uppvisar en tydlig eIekt i att kunna bevara den endogena insulinproduktionen i patienter med nydiagnostiserad
typ 1-diabetes. Flertalet studier har visat att patienter som bibehåller sin endogena insulin i någon grad löper en
lägre risk att drabbas av komorbiditeter relaterade till sin typ 1-diabetes (SteIes et al, 2003). Vi bedömer därför att
det vid lovande kliniska data kommer Hnnas tydliga incitament från läkare samt betalare att använda Diamyd som
en induktionsterapi för nydebuterad typ 1-diabetes.

Prissättning
Det är utmanande att utan fas III-data estimera prissättningen diabetesvaccinet Diamyd. Vi väljer i nuläget att basera
våra antaganden på en studie där man analyserat kostnadseIektiviteten för teplizumab, ett läkemedel som i fas III-
studier visat sig kunna fördröja tiden till att högrisk-patienter utvecklar typ 1-diabetes. Slutsatsen från studien är att
läkemedlet kan ses som kostnadseIektivt i den övergripande högriskpopulationen vid en prissättning om maximalt
48 900 USD per behandling (Mital, et al 2020).

Det är givetvis en förenkling att direkt jämföra teplizumab med Diamyd då det faktiska prissättningen kommer att
vara en funktion av den kliniska nytta som läkemedlet kan uppvisa. Innan vi har fas III-data att ta hänsyn till anser
vi dock att denna hälsoekonomiska utvärdering ger en rimlig referenspunkt för vilket listpris Diamyd skulle kunna
betinga.
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Vi antar ett listpris för Diamyd om 40 000 USD i USA och 20 000 USD i Europa per år. Listpriser på läkemedel i
Europa tenderar att vara 25–30% av priset USA, men diskrepansen är ofta lägre när det kommer till dyrare läkemedel
och särläkemedel (Ways and Means Committee, 2019). Vi faktorerar in årliga prisökningar för Diamyd om 5% i USA,
men antar att det kommer att vara konstant i Europa.

Summering
Med dessa antaganden landar vi i en estimerad toppförsäljning för diabetesvaccinet Diamyd om +1100 mUSD i USA
och Europa. Vi antar att diabetesvaccinet Diamyd kommer att säljas genom en distributör/partner, där Diamyd
kommer att erhålla 40% av intäkterna. Nedan presenterar vi vår fulla nuvärdesmodell för läkemedelskandidaten.

Nuvärdesmodell för diabetesvaccinet Diamyd*

Källa: Erik Penser Bank *Nuvärdesberäkningen fortsätter till 2040
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Remygen
Kandidaten i korthet
Remygen är en oral regenerativ och immunmodulerande terapi för behandling av autoimmun diabetes och typ
2 diabetes ämnad att stimulera tillväxten av de insulinproducerande cellerna och därmed öka patienternas egen
insulinproduktion. Remygen är baserat på den aktiva substansen GABA (gammaaminosmörsyra). Målet med
Remygen är att kunna behandla både typ 1- och typ 2 diabetes genom att återbilda de insulinproducerande cellerna.
Till skillnad från diabetesvaccinet Diamyd är den adresserbara patientpopulationen för Remygen diabetespatienter
som haft sjukdomen i över fem år.

Marknadspotential för Remygen
Remygen utvärderas för närvarande i en fas I/II-studie inom typ 1-diabetes. Detta är den första studien som genomförs
i människa med kandidaten och vi har därför ännu inte tagit del av några kliniska eIektdata för projektet.

Givet det tidiga stadiet och begränsade visibiliteten kring vilken patientpopulation Remygen kommer att uppvisa
klinisk nytta inom så väljer vi att basera vårt antagande om toppförsäljning för Remygen på produktanaloger inom
diabetesområdet.

För de läkemedel som Hnns registrerade i Evaluate Pharmas databas så var mediantoppförsäljningen i USA för
läkemedel inom diabetesfältet 572 mUSD. Vi väljer att i linje med detta anta en global toppförsäljning för Remygen
om 715 mUSD (där Europa står för 25% av försäljningen i USA). Den fulla listan över dessa läkemedel Hnns att hitta
i appendix.

Vi värderar i nuläget Remygen till 212 mSEK eller 3 kronor per aktie. Vi antar i linje med diabetesvaccinet Diamyd
att Remygen kommer att säljas genom en distributör/partner, där Diamyd kommer att erhålla 40% av intäkterna.

Nuvärdesmodell för Remygen*

Källa: Erik Penser Bank

* Nuvärdesberäkningen fortsätter till 2040
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För att hantera kapitalbehovet som enligt våra estimat uppstår under det brutna räkenskapsåret 2023/24E så
modellerar vi in en emission. Givet osäkerheten i var aktien handlas och på vilken värdering bolaget kan ta in pengar
på så väljer vi att kompensera den uteblivna utspädningseIekten med ett högre avkastningskrav (16%).

Resultaträkning

Källa: Erik Penser Bank

Kassa;ödesanalys

Källa: Erik Penser Bank
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Balansräkning

Källa: Erik Penser Bank
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Nyckeltalstabell

Källa: Erik Penser Bank
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APPENDIX 1: Historisk försäljning för produkter inom diabetes

Historisk försäljning för produkter inom diabetes

Källa: Evaluate Pharma 2021
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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 veriHerade. 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 Hnansiella 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 Hnansiella instrument såsom till exempel kassaKödesmodeller, 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 klassiHceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiHceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaKöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaKöde 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 riskklassiHceringen 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 IntressekonKiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonKikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonKikter 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 Hnansiellt 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 aIärer. 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 Hnansiella 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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