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Medivir
Lockande pipeline

 
Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.86 -0.86 0.0%

EPS, just 22e -1.41 -1.41 0.0%

EPS, just 23e -1.43 -1.43 0.0%

Kommande händelser
 
Q4 2021 15 feb 2022

Q1 2022 28 april 2022

Q2 2022 19 aug 2022

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 56m

Börsvärde 563

Nettoskuld (226)

EV 337

Free *oat 67%

Daglig handelsvolym, snitt 133(k)

Reuters/Bloomberg Mvir.sr/Mvir ss

 
Prognos (kr)

 
20 21e 22e 23e

 
Omsättning, mkr 14 26 17 32

tillväxt 1% 1% (0)% 1%

EBITDA, mkr (38.4) (44.5) (76.3) (77.2)

EBIT, mkr (43) (47) (79) (80)

EPS, just (1.8) (0.9) (1.4) (1.4)

EPS tillväxt -% -% -% -%

EK/aktie 2.5 5.3 3.9 2.4

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal -% -% -% -%

ROE (30.0)% (16.3)% (36.4)% (58.5)%

ROCE (30.2)% (16.0)% (36.4)% (58.5)%

EV/Försäljning 24.2x 13.2x 19.8x 10.7x

EV/EBITDA (8.8)x (7.6)x (4.4)x (4.4)x

EV/EBIT (7.9)x (7.1)x (4.3)x (4.2)x

P/E, just (5.8)x (11.7)x (7.1)x (7.1)x

P/EK 4.0x 1.9x 2.6x 4.1x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (31.8)% (8.8)% (13.2)% (13.4)%

Nettosk./EBITDA 1.8g 4.9g 1.9g 0.8g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 15.0 - 16.0
  
Aktiekurs SEK10.1

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Fokuserat och slimmat

Medivir är idag helt inriktat på utveckling av läkemedel inom cancerområdet och har inte längre någon egen
grundforskning. I fokus står bolagets två aktiva kliniska projekt, där MIV-818 utvecklas på egen hand och
birinapant av partnern IGM Biosciences. MIV-818 är där vi ser största potentialen och inom kort inleds en
fas I/II-studie. Efter en nyemission och avtal med IGM tidigare i år är bolaget Bnansierat in i 2024.

Betydande potential

MIV-818 utvecklas som en tumörselektiv behandling inom primär levercancer (HCC). En fas I-studie har
slutförts med lovande resultat som ger stöd för vidareutveckling i kombination med etablerade behandlingar,
där MIV-818 har potential att visa synergier. Den unika proBlen för MIV-818 passar väl in i området och vi
ser en potential som överstiger 1 md USD, inom detta snabbt växande marknadsområde.

Attraktiv värdering

Vi inleder bevakning av Medivir med ett motiverat värde om 15-16 kr (WACC 15%). Vår värdering vilar på de
två kliniska projekten, där vi ser ett tydligt engagemang för att ta dessa framåt. Medivir har även ett antal
projekt i preklinisk fas utlicensierade och två kliniska projekt öppna för partneravtal, vilka kan överraska på
uppsidan och ger en riskspridning. Vi vill dock peka på att risknivån är hög inom läkemedelsutveckling.
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Investment Case

Medivir är en specialiserad utvecklare av cancerläkemedel. Bolagets mest betydelsefulla projekt och den
främsta värdedrivaren av aktien är MIV-818 som utvecklas inom primär levercancer (HCC). Därtill Bnns en
växande portfölj av lovande projekt som har utlicensierats och som kan generera intäkter på såväl kort som
lång sikt, vilket ger en attraktiv riskspridning anser vi.

HCC är en elakartad cancerform där överlevnadutsikterna för patienterna ännu är mycket dåliga, trots de
medicinska framsteg som uppnåtts under de senaste åren. Fältet har gått från en godkänd produkt för fem
år sedan till att idag inkludera omkring tio godkända läkemedel och kombinationer utav dessa. Trots ett
ökat antal godkända läkemedel har merparten samma verkningsmekanism som huvudsakligen kategoriseras
i två läkemedelsklasser, immunterapier och läkemedel som är riktade mot signalvägar för att begränsa
tumörtillväxt.

MIV-818 är en tumörselektiv oral cancerbehandling, med en mekanism som skiljer sig från de etablerade
alternativen. Prekliniska studier ger stöd för att MIV-818 kan komplettera existerande behandlingar av HCC
och har därtill visat synergier med dessa läkemedel i prekliniska modeller. Efter en framgångsrik fas 1-studie
är nästa steg att utvärdera MIV-818 i kombination med etablerade produkter. Studien väntas starta inom
kort. Om de lovande prekliniska resultaten kan replikeras kan steget därefter vara en registreringsgrundande
studie. Vi ser en attraktiv risk/reward i kommande kombo-studie, som vid positivt utfall kan motivera kurser
fyra till fem gånger dagens nivåer.

En ny gnista av hopp tändes tidigare i år (2021) för birinapant när ett exklusivt globalt licensavtal slöts med
IGM Biosciences (IGM). För oss framstår IGM som en idealpartner för birinapant och deras projekt IGM-8444
är en lovande kombinationsmöjlighet. IGM visar på ett starkt engagemang och de har nyligen inlett en fas 1-
studie för birinapant i kombination med IGM-8444. Utvecklingsrisken är hög, men det är även potentialen
som vi bedömer åtminstone uppgår till 1 md USD.

Medivir är i dag relativt välkapitaliserat, med en kostnadseHektiv organisation och verksamheten är
Bnansierad in i 2024. Därmed Bnansierat för att syna korten i kommande fas I/II-studie för MIV-818.

Bolagspro.l

Medivir har slimmat sin organisation och är idag fokuserat på att bygga värden i sina kliniska projekt, där
MIV-818 drivs på egen hand. Övriga projekt söker bolaget partners till och har redan varit framgångsrika i
att hitta partners till *era av dessa under de senaste åren. Det har genererat inledande intäkter samtidigt
som kostnaderna kunnat reduceras väsentligt. Utöver sina projekt har bolaget Xerclear (munsår), som är
lanserat och ger royaltyintäkter.

Idag leds bolaget av Magnus Christensen som är CFO och tillförordnad vd fram tills dess att nya vd:n
Jens Lindberg tillträder, vilket väntas ske under H1 2022. Jens kommer från Sedana Medical, där han är
kommersiell direktör. Han har ett för*utet om mer än 25 år inom läkemedelsindustrin och framför allt från
AstraZeneca, där han bland annat arbetat med investerarrelationer och olika roller inom kommersialisering.

Bolagets aktier är sedan 1996 listade på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och Bnns på Small cap-listan.
Organisationen per den sista september uppgick till nio personer och bolaget hade en kassa på 225,9 mkr.
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Värdering

Vi värderar Medivir utifrån en sum-of-the-parts (SOPT)-modell, där vi väger in risker, kostnader och potential
för vartdera projekt över dess patenttid. Framtida kassa*öden diskonteras med en WACC på 15 procent.
Fokus i analysen är riktad på de kliniska projekten MIV-818 och birinapant. Vi har även inkluderat förväntade
kassa*öden för Xerclear.

Utifrån våra antaganden uppgår vårt motiverade värde till 15-16 kr.

Risker i våra antaganden

Att investera i läkemedelsutvecklande bolag innebär en hög risk och nedan belyser vi några viktiga risker
som bör betänkas vid en investering.

Fördröjningar i studier: För bolagets projekt i klinisk fas Bnns många konkurrerande projekt där
det parallellt pågår kliniska studier och som kan begränsa tillgången på relevanta patienter. Ett annat
osäkerhetsmoment i dessa tider är Covid-19 som kan begränsa patienters vilja att delta i studier, men även
begränsningar på hårt belastade kliniker.

Negativt utfall i studier: Den mest uppenbara risken vid investering i läkemedelsutvecklande bolag är att
resultaten från de kliniska studierna blir negativt. Utifrån den tidiga utvecklingsfas MIV-818 och birinapant
ännu beBnner sig i är utvecklingsrisken betydande, vilket vi synliggör med en låg sannolikhet för att projekten
når marknaden.

Finansiering: Att bedriva klinisk utveckling är kostsamt och ett bolag som Medivir har ett återkommande
kapitalbehov. Vi ser möjligheter att Medivir kan generera intäkter från beBntliga partners, men även lyckas
knyta nya till sina projekt och därmed generera kassa*öden redan innan produkterna Bnns på marknaden.
Nuvarande Bnansiering bedömer vi tar bolaget in i 2024, vilket vi baserar på de planer som vi känner till
i dagsläget.
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Bolagsintroduktion

Medivir är idag helt inriktat på att utveckla nya eHektiva behandlingar av cancer och har en växande portfölj inom
området. Bolaget har två aktiva kliniska program i MIV-818 (levercancer) och birinapant (solida tumörer), där
MIV-818 utvecklas på egen hand och birinapant via partner.

En viktig del i bolagets aHärsstrategi för att utveckla och kommersialiseras sina läkemedelsprojekt går via samarbeten
och partnerskap. Här Bnns en lång historik i bolaget att leverera på detta och genom åren har Medivir ingått ett antal
samarbeten och partnerskap med stora såväl som mindre bolag inom läkemedelsområdet. Exempelvis har Medivir
levererat tre licensavtal och ett optionsavtal sedan 2020, där det mest betydelsefulla var avtalet för birinapant med
IGM Bioscience (mer om det längre fram).

Idag leds bolaget av Magnus Christensen som är CFO och tillförordnad vd fram tills dess att nya vd:n Jens Lindberg
tillträder, vilket väntas ske under H1 2022. Jens kommer från Sedana Medical, där han är kommersiell direktör. Han
har ett för*utet om mer än 25 år inom läkemedelsindustrin och framför allt från AstraZeneca, där han bland annat
arbetat med investerarrelationer och olika roller in kommersialisering.

Medivir grundades 1988 som en avknoppning av Astrazenecas antivirala verksamhet, vilket länge var det område
där bolaget hade sitt fokus. Sedan mitten av tiotalet har inriktningen *yttats mot cancerområdet där det medicinska
behovet hos patienter fortsatt är stort. Fram till 2018 bedrevs en omfattande forskningsverksamhet, där det tagits
fram många lovande molekyler, däribland simeprevir (hepatit C) och Xerclear (munsår) som bägge tagits hela vägen
till marknadsgodkännande. För att öka den kommersiella inriktningen på bolaget genomfördes under 2018 och 2019
en omstrukturering av verksamheten för att minska kostnaderna. Grundforskningen lades ned och organisationen
fokuserade på de kliniska projekten, med målet att hitta partners till prekliniska projekt.
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Tabell - Bolagshistorik

År Händelse

1988 Medivir grundas

1996 Bolagets aktier listas på Stockholmsbörsen

2004 Avtal tecknas med Tibotec/Jansen (dotterbolag till Johnson & Johnson) för simeprevir 

2006 Fas 3-studier inleds med Xerclear inom munherpes

2009 Xerclear når marknadsgodkännande på vissa marknader i Europa och USA

2010 Xerclear licensieras till Meda och GlaxoSmithKline

2011 Fas 3-studier för simeprevir inleds inom hepatit C. Biophausia köps för att bygga en egen 

kommersiell plattform

2012 Positiva fas 3-resultat för simeprevir

2013 Olysio (simeprevir) når marknadsgodkännande i Japan, Kanada och USA

2014 Olysio godkänns i EU och lanseras på ett antal marknader 

2015 Bolaget överför 601 mkr till aktieägarna via ett återköpsprogram

2016 Läkemedelskandidat MIV-818 väljs och inriktningen för projektet är mot levercancer. Bolaget 

förvärvar birinapant och remetinostat från Tetralogic Pharmaceuticals. Biophausia avyttras till 

Karo Pharma AB

2017 Positiva fas 2-resultat för MIV-711 inom osteoartrit och tilldelas fast track-status av FDA. För 

remetinostat visas lovande resultat i en fas 2-studie inom kutan T-cellslymfom

2018 Efter en framgångsrik preklinisk utveckling avancerar MIV-818 till en första klinisk studie i 

patienter med levercancer. Omstrukturering av verksamheten inleds. Uli Hacksell utses till 

tillförordnad vd

2019 Fas 1a-studie för MIV-818 genomfördes framgångsrikt som motiverade fortsatt utveckling och en 

fas 1b-studie inleds. Magnus Christensen utses till CFO

2020

MIV-818 erhåller särläkemedelsstatus av EMA (EU). Licensavtal tecknas med Shijazhuang 

Yuanmai Biotechnology för Xerclear som omfattar den kinesiska marknaden. Licensavtal tecknas 

även med Tango Therapeutics för ett av Medivirs prekliniska forskningsprogram samt för ett 

annat prekliniskt forskningsprogram med ett icke namngivet USA-baserat forskningsbolag.

Yilmaz Mashid utses till vd och efterträder Uli Hacksell

Avtalet för birinapant med Tetralogic omförhandlas för att göra det mer attraktivt med syfte att 

förbättra villkoren för Medivirs aktieägare vid tredjepartslicens

2021 Exklusivt licensavtal tecknas för birinapant med amerikanska IGM Biosciences. Totalt värde cirka 

USD 350 m i milstolpsbetalningar plus royalty (vi uppskattar till 5-16 procent). Bolaget tar över 

utvecklingsansvaret och inleder in fas 1-studie i kombination med IGM-8444. 

Tecknar licensavtal med Ubiquigent för det prekliniska forskningsprogrammet USP7

Magnus Christensen utses som tillförordnad vd

Bolaget rappoerterar positiva fas 1b-resultat för MIV-818 och lägger fram en ny 

vidareutvecklingsplan. För att finansiera den fortsatta utvecklingen genomförs en 

företrädesemission och en riktad som tillför bolaget 223 mkr

Villkoren för remetinostat omförhandlas med Tetralogic samt The Leukemia & Lymphoma 

Society, från en milstolpes/royalty-modell till en modell som nu är baserad på delning av framtida 

intäkter 

Källa: EPB, Bolaget
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Projektportfölj

Medivir har en relativt omfattande klinisk projektportfölj. Det är dock enbart MIV-818 som bolaget på egen hand
driver framåt. För övriga kliniska projekt är målet att Bnansieringen ska komma från en partner. Det vi lagt tonvikten
på i analysen är MIV-818 och birinapant, där vi ser att det Bnns en Bnansiering för att driva projekten framåt och
tydliga utvecklingsplaner.

Av nedanstående kliniska projekt är alla egenutvecklade förutom birinapant och remetinostat som är licensierade
av Tetralogic Pharmaceutical (ett bolag som inte längre bedriver aktiv verksamhet). Medivir har framgångsrikt
lyckats omförhandla avtalsvillkoren, vilket skapat bättre incitament för att kunna teckna avtal för tillgångarna.
För birinapant tecknades ett licensavtal med IGM Biosciences tidigare i år och vi tror det Bnns anledning att vara
optimistisk även för remetinostat.

Projektportfölj Medivir

Projekt Indikation Preklinisk utv. Fas 1 Fas 2 Fas 3 NDA/Marknad Partner

MIV-818 HCC

Projekt för partnerskap

MIV-711 OA

Remetinostat CTCL

BCC

SCS

Licensierade projekt

Birinapant Solida tumörer IGM Bioscience

Xerclear Munsår GlaxoSmithKline
Shijiazhuang 

Yuanmai 

Biotechnology

Pågående

Genomförd

SCS=Skivepitelcancer, BCC= Basalcellscancer, HCC=Primär levercancer, CTCL=Kutan T-cellscancer och OA=Artros

Jakten efter en partner som kan ta utvecklingen av MIV-711 framåt har pågått i *era år utan framgång. Vi bedömer
att det framför allt handlar om utmaningar inom indikationen som ligger bakom svårigheten i att attrahera en tagare.

Xerclear (Zoviduo) är bolagets enda kommersiella produkt och är godkänd i bland annat EU och USA. Därtill pågår
en process för att få krämen godkänd i Kina. Rättigheterna i Nordamerika har avyttrats, men i Europa får Medivir
en royalty baserad på försäljning av partnern GlaxoSmithKline. Här Bnns en möjlighet till milstolpsbetalning om
produkten godkänns som receptfri produkt. I Kina, efter ett marknadsgodkännande, kommer bolaget få en royalty
på varje såld enhet

Utöver ovanstående kliniska projekt har Medivir en omfattande portfölj av molekyler i olika prekliniska
utvecklingsstadier. Även här har bolaget lyckats knyta partners till ett antal av forskningsprogrammen och senast i
raden var Ubiquigent för forskningsprojektet USP-7. Avtalet bygger på intäktsdelning.

Bolaget har även slutit ett avtal med Tango Therapeutics kring den prekliniska substansen USP1. Avtalet inkluderar
utvecklings- och kommersiella milstolpsbetalningar samt låg ensiHrig royalty på nettoförsäljning. Tango har indikerat
att kliniska studier kan inledas under 2022.

Under 2019 tecknades ett avtal med Vetbiolix kring substansen MIV-701. Utvecklingen av MIV-701 är inriktad mot
veterinärområdet. Avtalet inkluderar möjlighet till milstolpsbetalningar och royalty på försäljning.
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MIV-818 - ett nytt angreppssätt vid levercancer

MIV-818, utvecklas som en ny behandling av primär levercancer. Projektet har visat lovande resultat i en inledande fas
I-studie och nu förbereds nästa steg för MIV-818, vilket är i kombination med etablerade läkemedel inom indikation,
uppbackat av en prekliniska data. MIV-818 har en unik verkningsproBl inom HCC, där det fortsatt råder stora
medicinska behov av säkra och mer eHektiva behandlingar. Vi bedömer att potentialen överstiger 1 md USD vid
framgångsrik utveckling och ser en möjlighet att projektet kan nå marknaden under 2027.

En cancersjukdom vanlig i Asien

Levercancer är den sjätte vanligaste cancerformen i världen, men den tredje dödligaste (Globocan 2020).
Hepatocellulärt karcinom (HCC), som står i fokus, utgör cirka 80–90 % av alla primära levertumörer. Levercancer är
mer frekvent i Asien och Afrika än i Europa och USA, då riskfaktorer som hepatit B eller C är vanligare förekommande.
Förutom hepatit B och C så anses alkoholism och fettlever vara riskfaktorer för att utveckla HCC. Kirurgisk resektion
och levertransplantation är potentiellt botande, men det ställer krav på diagnos i tidigt stadium (stadie I och II).
För en betydande andel av patienterna upptäcks dock sjukdomen i ett sent skede när behandlingsalternativen är
begränsade och överlevnadsutsikterna dåliga med en femårsöverlevnad på 7 procent (Astrazeneca).

På de största läkemedelsmarknaderna i Europa och USA uppskattar vi att antalet nya fall uppgår till cirka 70 tusen
per år och att indikationen i dessa regioner därför är klassad som en särläkemedelsindikation. Incidensen förväntas
öka till drygt 80 tusen per år från 2027, då vi bedömer att MIV-818 kan nå marknaden. I Japan beräknas antalet nya
fall per år uppgå till knappt 35 tusen och ligga relativt konstant över tid. På global nivå beräknas antalet nya fall
närma sig 700 000 per år med en dödlighet på över 600 000 per år, varav kanske så mycket som hälften av fallen
Bnns i Kina. Att hitta en partner för den asiatiska marknaden framstår därför extra viktigt.

Etablerade produkter

Som vi nämnde ovan är det endast en mindre del av patienterna vars levercancer upptäcks i ett tidigt skede och
har möjlighet att genomgå en potentiellt botande behandling. För huvuddelen av patienterna upptäcks tumören
sent och då återstår enbart läkemedel för att förlänga överlevnaden. Behandlingsresultaten för dessa patienter
har förvisso förbättrats under de senaste åren med nya produkter som godkänts, men trots det är de långsiktiga
överlevnadsutsikterna fortsatt mycket dåliga.

På nästa sida visas en sammanställning över hur antalet godkända läkemedel för behandling av HCC och hur antalet
produkter snabbt vuxit under de senaste fem åren från att dessförinnan enbart handlat om Nexavar. Som tabellen
tydliggör domineras de godkända läkemedlen av ett fåtal olika mekanismer. Tyrosinkinashämmare (TKI) är den klass
av läkemedel där det Bnns *est godkända produkter, men på senare år har vi sett *era immunterapier som godkänts.
Gemensamt för TKIer är att de hämmat tumörtillväxt via att blockera intracellulära signaler så som exempelvis VEGF.
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Godkänd läkemedelsbehandlingar i USA inom HCC

Läkemedel (genriskt namn) Bolag Klass Målstruktur Godkänd i USA

Nexavar                         

(sorafenib)
Bayer TKI

CRAF, BRAF, KIT, FLT3, RET, VEGFR, 

PDGFR
2007

Stivarga (regorafinib) Bayer TKI
RET, FGFR, VEGFR, TIE-2, TRK, RAF, 

PDGFR, KIT
2017

Opdivo    (nivolumab) BMS MAb PD-1 2017

Lenvima                         

(lenvatinib)
Eisai TKI VEGFR, FGFR, PDGFR, KIT, RET 2018

Keytruda (pembrolizumab) Merck MAb PD-1 2018

Cometriq (cabozantinib) Exelixis TKI
MET, VEGFR, AXL, RET, ROS1, TYRO3, 

MER, KIT, TRK, FLT3, TIE-2
2019

Cyramza (ramucirumab) Eli Lilly MAb VEGFR 2019

Tecentriq + Avastin 

(atezolizumab/bevacizumab)
Roche MAb PD-L1 & VEGF 2020

Opdivo, Opdivo + Yervoy    

(nivolumab/ipilimumab)
BMS MAb PD-1 & CTLA-4 2020

Källa: EPB

Immunterapier har även blivit godkända inom HCC. De verkar genom att stimulera T-cellers attack på tumörer, då
de blockerar receptorer på tumörceller eller T-celler (PD-1/L1-hämmare eller CTLA-4). Som singelbehandling har
immunterapier endast visat blygsam eHekt och Keytruda är endast godkända i USA (inte i EU). Det har varit klart
bättre resultat för immunterapier i kombinationsstudier. Den senaste kombinationen att godkännas är Tecentriq
plus Avastin som utsetts till första linjens behandling i Europa och USA, efter att visat överlägsenhet jämfört med
Nexavar i IMbrave150-studien.

Behandlingsmatris vid framskrider primär levercancer i EU

Källa: EPB

Till skillnad mot andra solida tumörformer har systemiskt administrerad kemoterapi inte etablerats som behandling
av HCC. Resistensutvecklingen har varit ett problem samt höga biverkningar vid kliniskt relevanta doser. Dessutom
har patienter med avancerad HCC vanligtvis betydande underliggande leversjukdom som är associerad med dålig
tolerabilitet av kemoterapier.
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Nedan visas en sammanställning av de mest tongivande studierna för etablerade behandlingar

Källa: ESMO Treatment recommendations for HCC, Annals of Oncology 2021

Vi vill, från tabellen ovan, poängtera och uppmärksamma om den låga frekvensen av komplett tumörrespons (CR)
som historiskt visats för läkemedel godkända inom HCC. I exempelvis IMbrave150-studien, som ligger till grund för
dagens första linjens behandling med Tecentriq och Avastin uppvisade 8 procent av patienterna CR och 22 procent
partiell tumörrespons (PR). För Nexavar i den så kallade Sharp-studien uppvisade i princip ingen patient komplett
tumörrespons.

En unik verkningspro.l

MIV-818 är en oral leverinriktad prodrug av troxacitabin monofosfat. Prodrug-teknologin leder till att MIV-818
metaboliseras i levertumörcellerna till dess aktiva form, troxacitabin trifosfat, vilket ligger bakom en hög
koncentration av substansen i levertumörceller medan systemiska biverkningar kan minimeras.

MIV-818 prodrug omvandlingssteg

Källa: Bolaget

Omvandlingen av MIV-818 till dess aktiva form sker i *era steg, se bild ovan. När väl den aktiva metaboliten bildats
tas den upp i levertumörcellernas DNA, där den orsakar dubbelsträngbrott i DNA som i sin tur leder till celldöd för
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snabbdelande tumörceller. Oraldosering och så kallad första passagenedbrytning gör att MIV-818 konverteras till
dess aktiva form i levern, vilket leder till en dess selektivitet.

Den aktiva substansen i MIV-818, troxacitabin, har tidigare utvecklats som ett anticancer läkemedel, men
utvecklingen avbröts 2008 efter en ofördelaktig systemisk biverkningsproBl. Prekliniska resultat ger stöd för att
MIV-818 är selektiv för levern, där en låg koncentration av substansen observerats i blodet men en högre i
tumörceller.

Prekliniska resultat visar bättre pro.l för MIV-818

Källa: Bolaget

Resultat från den första kliniska studien

Medivir har så här långt studerat MIV-818 som singelbehandling i en fas I-studie som var uppdelad i en fas a- och b-
del. Det primära målet har varit att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och substansens egenskaper i patienter, vilket
i sin tur ger en indikation om en lämplig dos för fortsatt utveckling. Eftersom studien genomförts på patienter har
bolaget även fått en första preliminär indikation på anti-tumöreHekt, som dock ännu visats vara relativt blygsam
i att minska tumörstorlek (uppgifter om överlevnad är ännu inte relevant). Med det sagt handlar det om mycket
svårt sjuka och svårbehandlade patienter som inkluderats i studie, vilket reducerar möjligheten att visa tydlig anti-
tumöreHekt med en singelbehandling. Därtill är det relativt ovanligt att se eHekt på tumören inom HCC, även för
etablerade läkemedel.

Det vi tar med oss är lovande signaler på eHekt som noterats och än viktigare är den data som ger stöd för mekanismen
om en lokal ansamling i levertumörceller medan frisk vävnad skonas.

Redan under intrapatient doseskalerings fasen, del Ia, så noterades tecken på leverselektivitet för MIV-818. I denna
del behandlades nio patienter med levercancer (merparten metastaser i levern sex, två med primärlevercancer och
en med gallgångscancer). Nivåerna av MIV-818 var högre i levern än i blodet. Leverbiopsierna ger stöd för en eHekt i
levertumörceller. I bilden nedan visas resultat från leverbiopsier där de bruna *äckarna visar på DNA-skada medan.
Här är viktigt att poängtera att bilder togs även före behandlingen inleddes då DNA-skada inte noterades i samma
omfattning.
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Leverbiopsier från patienter i fas Ia-studien

Källa: Bolaget

Patientdata fas Ia-delen, beräknad andel DNA-skada (pH2AX) i tumör
jämfört med i frisk levervävnad

Källa: Bolaget, ASCO GI Cancers Symposium 2021

SäkerhetsproBlen framstår som godtagbar, med huvudsakligen milda och övergående biverkningar. De allvarliga
biverkningar som noterades var framför allt reverserbara blodbildförändringar.

I fas Ib-delen av studien rekryterades tio patienter varav sju var utvärderingsbara, där fem hade primär levercancer
(HCC), levermetastaser (LM) från annan primärtumör eller intrahepatisk gallgångscancer (iCCA). Resultaten från
den avslutade doseskaleringsdelen presenterades på European Society of Medical Oncology (ESMO) i september
2021. MIV-818 uppvisade en acceptabel säkerhets- och tolererbarhetsproBl, samt gav stöd för den leverselektiva
mekanismen med indikationer om DNA-skada i levertumörvävnad.

Sekundärt mål i studien var utvärdering av tumörrespons (RECIST v1.1). Fyra patienter med HCC uppvisade stabil
sjukdom (SD) som bästa respons, medan övriga uppvisade växande tumörer (PD). En av HCC-patienterna fortsatte
behandlingen i över åtta månader, se bild nedan.
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Förändring i levercancer lesioner för patienter i fas Ib

Källa: Bolaget, ESMO 2021

Stabil sjukdom som bästa respons från behandlingen ger en indikation om eHekt, då dessa patienter är svårt sjuka
och en växande tumör är vad som kan förväntas. Resultaten, anser vi, ger stöd för den fortsatt utvecklingen av
MIV-818 med avgränsning mot patienter med HCC, åtminstone för stunden.

Nästa kliniska studie

Bolagets nästa steg är att inleda en fas 1/2a-studie för MIV-818, där substansen ges i kombination med etablerade
produkter. Studien delas in i två olika grupper, där en patientgrupp ges MIV-818 i kombination med immunterapi
och den andra med tyrosinkinashämmare. Valet har fallit på de produkter där det Bnns bäst data, Keytruda
(pembrolizumba) från Merck och för TKI har valet fallit på Lenvima (lenvatinib) från Eisai.

Studien inleds med en doshöjningsfas för att identiBera en lämplig dos av MIV-818 som kan ges i kombination med
ovanstående nämnda läkemedel. Doshöjningen sker i steg som omfattar grupper om tre patienter på varje dosnivå.
När en lämplig dos valts övergår studien i en fas 2a-del där patienter kommer att ges upprepad behandling med målet
att utvärdera säkerhet och eHekt för kombinationerna.
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Utformning av genomförd fas 1-studie och kommande
kombinationsstudie

Källa: Bolaget

Från att i den inledande studien haft ett relativt brett inklusionskriterie av patienter med levercancer, vilket även
inkluderat tumörer som spritts till levern, kommer fokus i denna del av studien riktas på HCC. Det kommer handla
om HCC-patienter vars tumörer framskrider efter att ha genomgått första linjens behandling, Avastin och Tecentriq.
I fas 2a-delen av studien kommer upp till 30 patienter med HCC att rekryteras. För att säkerställa god patientström
sker rekryteringen på *era kliniker parallellt i Storbritannien och successivt expandera till Spanien och Sydkorea (för
att få med asiatiska patienter). Studien kommer att vara öppen, vilket gör det möjligt för Medivir och prövningsledare
att löpande studera säkerhet och eHekter.

Prekliniska data ger stöd för kombinationerna

Bolaget har utfört prekliniska studier för att studera MIV-818 i kombination med andra läkemedel som visat eHekt
inom HCC. Den prekliniska datan indikerar att MIV-818 har synergistisk eHekt med immunterapier så som PD-1-
hämmare, men även med tyrosinkinaskämmare som Lenvima och Nexavar

Preklinisk studie där MIV-818 kombineras med TKI:n Lenvima (lenvatinib) från Eisai visade på en signiBkant förstärkt
anti-tumöreHekt i att hämma tumörtillväxt vid relevanta doser.
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Prekliniska resultat med MIV-818 och Lenvima

Källa: Bolaget

Den kliniska logiken bedömer bolaget grundas i att Lenvima-behandling inducerar syrebrist i tumören, vilket i sin tur
ökar uttrycket av enzymet PKG1 i tumörcellerna. PKG1 har en roll i omvandlingen av MIV-818 till en aktiv metabolit.

Medivir har även gjort studier där MIV-818 kombineras med Keytruda (pembrolizumab) från Merck, PD-1-hämmare.
Även i dessa studier ses en förstärkt hämning av tumörtillväxten.

Prekliniska resultat med MIV-818 och Keytruda

Källa: Bolaget
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Den förstärkta eHekten kan ha sin förklaring av att MIV-818 ger DNA-skada och att tumörceller dödas. Under
processen frisätts tumörantigen och en ökning av tumörantigen stimulerar immunrespons.

Vi anser att möjligheten att visa starkare och kliniskt relevanta resultat för MIV-818 kommer att förbättras genom
att komma in tidigare i behandlingsparadigmet. Att därtill utvärdera MIV-818 i kombination med mekanistiskt skilda
läkemedel kommer att förbättra chanserna ytterligare inom denna utmanande cancerindikation.
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Birinapant har fått en nytändning

En ny gnista av hopp tändes tidigare i år (2021) för birinapant när ett exklusivt globalt licensavtal slöts med
IGM Biosciences (IGM). För oss framstår IGM som en idealpartner och dess projekt IGM-8444 en lovande
kombinationsmöjlighet för birinapant. IGM visar på dedikation och har nyligen inlett en fas 1-studie för birinapant
i kombination med IGM-8444. Utvecklingsrisken är hög, men det är även potentialen som vi bedömer åtminstone
uppgår till 1 mdr USD.

Medivir kastade in handduken 2019

Birinapant förvärvades under 2016 av dåvarande Tetralogic Pharmaceuticals (bolaget nedlagt men ersättning utgår
till tidigare ägare). Projektet togs över helt och i augusti 2017 inleddes en fas I/II-studie för att studera substansen i
kombination med immunterapin Keytruda (pembrolizumab) från Merck i patienter med kolonrektalcancer. Studien
avbröts dock i förtid efter att resultaten vid en interimsavläsning i slutet av 2019 inte motiverade att gå vidare.
Då valde Medivir att inte längre försöka ta birinapant framåt på egen hand och i stället försöka hitta en partner.
Parallellt pågick en forskarinitierad studie som inte påverkades av Medivirs beslut. Den studien pågår fortsatt och
här utvärderas birinapant i kombination med strålbehandling, resultat väntas H2 2022.

En ideal friare dyker upp och tar vid

Licensavtalet som slöts i januari 2021 är exklusivt för IGM Biosciences som ger de globala rättigheterna för birinapant.
Avtalet innebär att IGM helt tar över ansvaret för den fortsatta utvecklingen, där avsikten är att utveckla birinapant
i kombination med deras egen antikropp IGM-8444 (riktad mot målstruktur Death Receptor 5 (DR5)). Bakom
beslutet Bnns stöd från interna prekliniska studier som indikerar synergistiska eHekter mellan de två molekylerna.
Vi konstaterar även att det från fristående forskargrupper noterats intressanta möjligheter med att kombinera
birinapant med DR5 stimulerande molekyler.

IGM framstår som en idealpartner för att driva utvecklingen vidare av birinapant, både utifrån sin storlek och
mekanistiskt, mer om det nedan. IGM är listat i USA på Nasdaq, har i skrivande stund (november 2021) ett
marknadsvärde på över 1,8 mdr USD och en kassa på över 250 m USD.

Det totala avtalsvärdet uppgår till cirka 350 m USD i potentiella milstolpesersättningar, där 1 m USD utgick
vid signering. Medivir Bck nyligen ytterligare 1,5 m USD när en fas 1-studie i IGMs regi inleddes. Utöver
milstolpsbetalningar Bnns möjlighet till försäljningsroyalty som vi uppfattar spänner mellan 5-16 procent av
nettoförsäljningen. Utifrån vad vi sett så här långt framstår avtalet baktungt och vi bedömer att merparten av
milstolpesbetalningarna är försäljningsrelaterade.

Förutsättningarna för avtalet med IGM var en omförhandling av de initiala villkoren med Tetralogic så att i stället
för att omfatta milstolpsbetalningar och royalty baseras de nya villkoren på delning av intäkter från tredje part.
Detaljerna kring det nya avtalet är inte oHentliggjorda, men vi bedömer att Tetralogic kan vara berättigad till omkring
25-30 procent av intäkterna.

Verkar inne i tumörcellen

Ett av kännetecknen vid cancer är dess motståndskraft mot programmerad celldöd, vilket bidrar till bildandet
av tumörer såväl som till behandlingsresistens. Apoptos regleras av olika mekanismer för att undvika oavsiktlig
aktivering, som exempelvis en familj proteiner i cellerna som kallas hämmare av apoptosproteiner (IAP). I
cancerceller är IAP-proteiner typiskt högt uttryckta, vilket håller tillbaka programmerad celldöd. Ett högt uttryck
av IAP-proteiner har också kopplats till behandlingsresistens och dålig prognos, vilket gör dessa proteiner till
intressanta mål i utvecklingen av anti-cancerterapier.
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Birinapant är en syntetisk bivalent, småmolekyl av SMAC (second mitochondria-derived activator of caspase) som
selektivt binder till och främjat nedbrytning av IAP, vilket bidrar till att återskapa en mer naturlig miljö i cancerceller
och därmed stimulerar programmerad celldöd. Prekliniska studier indikerar att birinapant även kan ha en positiv
eHekt på immunceller, vilket ger en förstärkt immunförsvarsattacken på tumören.

Den kliniska utvecklingen av birinapant har varit relativt omfattande med över 400 patienter som har fått substansen
antingen som singel- eller kombinationsbehandling. Studierna har bidragit till att bygga upp en relativt god kunskap
om säkerhetsproBlen och eHektiv dosering. Detta tror vi varit en viktig faktor för IGM, då det snabbar upp ledtiden
till kliniska studier.

Omfattande klinisk historik för birinapant inom cancerområdet

Patier behandlade Genomförda kliniska studien inom cancerområdet Kombinationer i kliniska studier

440
Kemoterapi, målinriktade läkemedel, 

strålbehandling och immunterapier
10+

Källa: Bolaget

Det som Bnns i den negativa vågskålen är att resultaten från de kliniska studierna ännu inte varit tillräckligt starka
för att motivera vidareutveckling efter fas II.

IGM-8444 med licens att döda tumörceller

Genomgående för IGM Biosciences-projekt är att deras antikroppar är baserade på isotyp IgM, vilket skiljer sig från
de mer etablerade monoklonala antikroppar, som bygger på isotyp IgG, se bildbeskrivning nedan.

Jämförelse av strukturen för IgG- och IgM-antikroppar

Källa: IGM Biosciences

IGM kan med sin unika teknologiplattform utveckla IgM-antikroppar som har en starkare bindningsförmåga mot
målstrukturer än naturligt förekommande IgM-antikroppar. Därutöver Bnns det data som indikerar fördelar med
IgM över IgG-antikroppar, att de kan ha en starkare och kraftfullare bindning till målstrukturer på cellytor. IgM
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antikroppar kan på samma gång binda till *er receptorer än IgG-antikroppar, vilka enbart har två bindnings-domäner
medan IgM har tio.

IgM-antikroppar ger starkare signaler

Källa: IGM Biosciences

Birinapant har visat synergier med IGM-8444

IGM-8444 är riktad mot Death Receptor 5 (DR5), en målstruktur som Bnns på celler och som vid bindning leder till
apoptos aktiveras i cellen. DR5 ingår i tumörnekrosfaktorreceptor-superfamiljen (TNFR-SF) och uttrycks i högre grad
på cancerceller och mindre frekvent på normala celler. DR5 har sedan en tid varit i ropet och *era läkemedelsbolag
har försökt ta fram behandlingar riktade mot målstrukturen. Deras eHekt har varit blygsam och därtill har de
hämmats av biverkningar, så som levertoxicitet.

Prekliniska studier som IGM utfört indikerar att IGM-8444 starkare binder till DR5 än monoklonala antikroppar,
vilket i sig ger en eHektivare aktivering av apoptossignaler och därmed cancercelldöd. IGM-8444 har dessutom
optimerats för att ha en lägre risk för allvarliga biverkningar.

Att aktivera programmerad celldöd i cancerceller är trots det en utmaning och avsikten med att kombinera IGM-8444
med birinapant är att stimulera apopotos från cellytan och samtidigt ta bort försvarsmekanismerna via IAP inne i
cellen. Prekliniska studier visar på kraftfull synergistisk eHekt, modell för trippelnegativ bröstcancer, för IGM-8444
och birinapant i kombination.
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Verkningsmekanismer

Källa: Bolaget, IGM Biosciences

Preklinisk kombinationsstudie visar på synergier
för birinapant och IGM-8444

Det är på sin plats att poängtera att Tetralogic genomfört en fas I-studie och startat och avbrutit en
kombinationsstudie med birinapant och conatumumab. Conatumumab är en monoklonal antikropp som togs fram
av Amgen och riktar sig mot målstrukturen Death Receptor 5 (DR5). Den oQciella utvecklingen av conatumumab
lades ned 2011 efter att behandlingen inte visat relevant klinisk eHekt i cancerpatienter. Studien som Tetralogic
ansvarade för startades därefter och visade lovande resultat i fas I, där kombinationen var tolerabel vid doser upp till
11 mg/m2. En fas II-del följde därefter, men vi har inte hittat några resultat, vilket vi tolkar som att positiva signaler
om eHekt uteblev. Utifrån det vi sett för IGM-8444 framstår dock det som en bättre lämpad kandidat och därmed
stärker vår tro på att kombinationen med birinapant ska kunna visa positiv eHekt. Vi tror även att det är viktigt att
identiBera rätt patienter för att lyckas, där IGM framstår ha mer på benen än vad vi kunnat hitta från Tetralogic.

Första kliniska studien påbörjad

IGM har inlett ett relativt omfattande kliniskt program för IGM-8444, där molekylen studeras som singelbehandling
och i kombination med andra läkemedelssubstanser. Inledningsvis är det patienter med framskriden solid cancer som
rekryteras. Studien genomförs på ett antal center i USA, den är öppen och syftet är att studera säkerhet, tolerabilitet
och farmakokinetik vid olika doser.

De kommentarer som framkommer från IGM är att doseskaleringen hittills varit fördelaktig och att data indikerar
en bra biverkningsproBl utan doslimiterande biverkningar och därmed inte heller problem med levertoxicitet. Några
av patienterna har hunnit få upprepad behandling med IGM-8444 som överskrider fem månader, vilket är lovande.
Den första patienten i kombinationsdelen mellan birinapant och IGM-8444 har behandlats framgångsrikt utan några
kliniskt signiBkanta biverkningar observerats.
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Hög aktivitet inom cancerområdet

Cancerområdet är ett av de snabbast växande fälten inom läkemedelsindustrin, vilket drivs av betydande framsteg
i att behandla denna mycket komplicerade sjukdom. Det har handlat om immunterapier som förstärker kroppens
egna försvar mot cancer och nya eHektiva målinriktade läkemedel som introducerats under det senaste decenniet.
Den starka utvecklingen inom området väntas bestå och analys- och marknadsdataföretaget IQVIA indikerar att
försäljningen inom cancerområdet kommer växa med 106 miljarder dollar från dagens 167 miljarder dollar för att
uppgå till 273 miljarder dollar 2025. Tillväxten väntas drivas av dels nya läkemedel som lanseras, dels av en snabb
ökningstakt på tillväxtmarknader så som exempelvis Kina.

Prognos globala utgifter för cancerläkemedel, (md USD)
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Källa: IQVIA, Global Medicine Spending and Usage Trends, April 2021

Cancerområdets storlek gör det attraktivt och de *esta stora läkemedelsbolag har i dag verksamhet inom fältet. Det
är det största och där det görs *est aHärer. Extra intressant inom området är att även mindre nischade bolag kan
ta produkter hela vägen till marknaden, vilket bidrar till en hög konkurrens kring lovande cancerprojekt och som
driver upp priserna.

Fördelning av licensaAärer under 2020 mellan olika
indikationsområden
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Källa: Nature Reviews of Drug Discovery, Februari 2021

Kostnader för cancerprojekt har ökat

Källa: Evaluate Vantage, Augusti 2021
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Trots det stora fokuset på att utveckla Covid-19 vacciner och behandlingar under 2020 så stod sig cancerfältet starkt
och värdena på lovande projekt fortsatte uppåt. Vi ser *est aHärer i tidig utvecklingsfas och småmolekyler är fortsatt
den vanligast teknologin.

Licenserade cancerprojekt - teknologier

Källa: Nature, Oncology dealmaking in 2020, mars 2021

Antal aAärer och kostnader för licenser av
cancerprojekt under 2020

Källa: Nature, Oncology dealmaking in 2020, mars 2021

De aHärers som gjordes under 2020 för cancerprojekt indikerar att genomsnittliga totala avtalsvärden låg på mellan
400-600 m USD efter fas II-studier och en initial betalning på 50-100 m USD.

HCC-marknaden växer med nya produkter

Länge dominerades HCC-marknaden av Nexavar, vilket har bidragit till att hålla tillbaka marknadensstorleken.
Därtill är det en begränsad patientpopulationen i EU och USA. HCC-marknaden beräknas ha uppgått till knappt
1 bn USD under 2019. De många nya läkemedel som lanserats och etableras, samt att överlevnaden för patienter
förbättrats, förväntas driva tillväxten inom HCC-omårdet. SiHror från Globaldata (2021) indikerar att försäljningen
kommer att växa kraftigt på de åtta största marknaderna (inkluderat Kina) under kommande decennium och öka
till 5,3 bn USD i slutet av 2020-talet. En annan faktor som kan komma att bidra till tillväxten inom området är att
läkemedelsbehandlingar kan komma att expanderas tidigare i behandlingen av HCC-patienter, som tillägg vid kirurg
och lokal kemoterapi.
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Projektantaganden

Vi ser en betydande potential om 1,4 mdr USD för MIV-818 utifrån projektets unika potential och möjlighet att
kombineras med existerande behandlingar. Prognosen bygger på ett godkännande och lansering 2027 inom andra
linjens (2L) behandling av HCC, som två år senare expanderas till att även inkludera första linjen (1L). Vi bedömer att
MIV-818 kan nå en marknadspenetration i Europa, Japan och Europa på 20-30 procent och i Kina på 15-20 procent.
På de största marknaderna i Europa räknar vi med 35.000 patienter inom 1L & 2L, för USA beräknas antalet till
20.000 patienter, i Japan 22.000 patienter och för den kinesiska marknaden 67.000 patienter.

I vår patientbaserade modell använder vi ett pris per patient på 100.000 USD i USA, 50.000 USD i Europa och Japan
samt 20.000 USD i Kina. Här lutar vi oss mot läkemedel så som Tecentriq, Avastin och Lenvima som prisreferenser.
Prognosen sträcker sig över patenttiden som löper till 2035.

Prognos försäljning MIV-818 (mUSD)
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Källa: EPB

Trots de lovande resultaten vi sett för MIV-818 är utvecklingsrisken fortsatt hög och vi sätter sannolikheten för
projektet till 13 procent att det når marknaden. I vår riskbedömning har vi vägt in sannolikheter baserat på historiska
branschsnitt för cancerläkemedel som sammanställts i rapporten, Clinical Development Success Rates and Contributing
Factors 2011–2020, (BIO, OLS Advisors och Informa, 2021). Positiva resultat från fas I-studien, vad gäller säkerhet och
tecken på eHekt, anser vi tar ned riskerna i fas I-delen i kombinationsstudien och ger visst stöd för optimism för
att visa eHekt i fas II.

Utvecklingsrisk och sannolikhet per utvecklingssteg

Fas I Fas II Fas III NDA Summa

MIV-818 HCC 95% 30% 48% 92% 13%

Branschstandard Solida tumörer 49% 25% 48% 92% 5%

Källa: EPB, BIO - Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–

2020, 2021

Tidsplanen för en lansering 2027 utgår ifrån positiva, i förestående fas, I/II-kombinationsstudie, som följs av en
registreringsgrundande fas II/III-studie som inleds 2024. Våra estimat inkluderar att Medivir kommer att söka en
asiatisk partner för MIV-818 efter positiva resultat i fas I/II-kombinationsstudien, med ett totalt avtalsvärde om
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150 m USD, med en kontantersättning 2024 på 20 mUSD och royalty om 15 procent. För Europa och USA har vi
räknat med att bolaget driver utvecklingen till ett marknadsgodkännande för att därefter sälja läkemedlet via en
marknadspartner. Här bedömer vi att bolaget kan få en royalty på 35 procent. En registreringsgrundande studie
bedömer vi kommer att kosta omkring 500 mkr, som till en tredje del kan täckas av en asiatisk partner.

Klarare inriktning väntas under 2022 för birinapant

Den inledande studien som IGM igångsatt för birinapant är bred i sitt anslag och vi räknar med att det dröjer till
2022 innan vi får mer kött på benen om en mer speciBk indikationsinriktning för birinapant. IGM har identiBerat
ett högt uttryck av DR5 inom kolonrektal-, magsäcks-, pankreas-, lung-, bröst- och prostatacancer samt vid leukemi
och lymfom, vilket indikerar en omfattande potential.

Det tidiga utvecklingsstadiet innebär dock att utvecklingsrisken är hög för birinapant. Sannolikhet för att nå ett
godkännande sätter vi till 10 procent och ligger därmed över branschstandard för genomsnittsprojektet som äntrar
fas I inom cancerområdet. Vi motiverar detta med den omfattande historik som Bnns för birinapant, som tar ned
utvecklingsrisken i framför allt fas I och i viss mån i fas II.

Utvecklingsrisk och sannolikhet per utvecklingssteg

Fas I Fas II Fas III NDA Summa

Birinapant Solida tumörer 90% 25% 48% 92% 10%

Branschstandard Solida tumörer 49% 25% 48% 92% 5%

Källa: EPB, BIO - Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–

2020, 2021

I våra antaganden har räknar vi med att birinapant kan nå ett marknadsgodkännande 2027, utifrån att IGM inleder
in registreringsgrundande studie 2024. Vi bedömer att potentialen för birinapant uppgår till 1 md USD. Det är
en grovhuggen prognos som kommer att behöva justeras i takt med att indikationsinriktningen blir tydligare. Vår
prognos sträcker sig över patenttiden som är till 2034 i USA och juni 2035 i Europa.

Prognos försäljningsintäkter för birinapant (m USD)
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Finansiella prognoser

Xerclear är bolagets enda godkända produkt som genererar löpande intäkter i form av royalty. De senaste åren,
uppskattar vi, har försäljningen legat på strax under 10 mkr per år, men den har under de senaste tolv månaderna
minskat ordentligt och ligger nu under 5 mkr. Vi förväntar oss ingen remarkabel förändring i närtid, men det
kan Bnnas uppsida när försäljningen i Kina kommer igång. Utöver intäkter för Xerclear har Medivir redovisat
partnerintäkter, vid såväl ingångna avtal och från milstolpsbetalningar, under de senaste åren. I vår prognos för 2021,
utöver Xerclear-royalty, inkluderas kontantersättning om 1,0 m USD från IGM för birinapant och milstolpsbetalning
på 1,5 m USD från initieringen av fas 1-studien.

Medivir har genomgått en omfattande omstrukturering under de senaste åren från att vara ett bolag med relativt
omfattande interna resurser för forskning och utveckling av läkemedel, till dagens virtuella organisation med starkt
fokus på att driva prioriterade kliniska projekt och aHärsverksamhet kring övriga projekt. Kostnadskostymen har
krympts väsentligt till strax över 80 mkr, från att 2017 legat på över 400 mkr. Med en förväntad ökad klinisk aktivitet
för MIV-818 räknar vi med att få se en viss uppgång i kostnaderna under de närmaste åren.

Prognos resultaträkning (MSEK)

2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e

Nettoomsättning 36,6 23,9 8,7 13,9 25,5 17,0 31,6

Övriga intäkter 9,9 5,5 2,7 27,3 9,4 4,0 6,2

Total försäljning 46,5 29,4 11,4 41,3 34,9 21,0 37,8

Övriga kostnader -282,8 -235,1 -91,1 -52,9 -58,4 -71,5 -86,0

Personalkostnader -104,9 -118,2 -35,0 -24,9 -21,0 -25,8 -29,0

Av- och nedskrivningar -20,3 -24,5 -7,1 -4,4 -2,6 -2,5 -2,6

Övriga rörelsekostnader -1,4 -2,5 -4,2 -1,9 0,0 0,0 0,0

Operativa kostnader -409,3 -380,4 -137,4 -84,1 -82,1 -99,8 -117,6

EBITDA -342,6 -326,5 -118,9 -38,4 -44,5 -76,3 -77,2

EBIT -362,8 -351,0 -126,0 -42,9 -47,2 -78,8 -79,8

Finansnetto 3,1 0,6 2,6 0,3 -0,4 0,0 0,0

EBT -359,7 -350,5 -123,3 -42,6 -47,6 -78,8 -79,8

Tax -0,5 0,2 -0,1 0,0 -0,5 0,0 0,0

Nettoresultat -360,2 -350,3 -123,4 -42,6 -48,1 -78,8 -79,8

EPS -17,7 -14,4 -5,1 -1,8 -0,9 -1,4 -1,4

Antal aktier 20,3 24,3 24,3 24,3 55,7 55,7 55,7

Per den sista september i år uppgick bolagets likvida medel till 225,9 mkr (82,7). För årets första nio månader
uppvisade bolaget ett negativt kassa*öde från den löpande verksamheten på -43,3 mkr, varav 20 mkr under Q3
2021. Vi beräknar att bolaget är Bnansierat in i 2024, när vi inkluderar ytterligare milstolpsbetalning från IGM om
3 mUSD under 2023.

Från prospektet i början av året framgår att bolaget räknar med att kombinationsstudien för MIV-818 kommer att
kosta 97 mkr samt ytterligare 18 mkr för att förbereda en fas II/III-studie. Som vi redan nämnt beräknar vi att
kombinationsstudien kan avslutas under 2023.
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Värdering och aktien

Vår värderingsapproach av Medivir utgår i från en sannolikhetsjusterad kassa*ödesmodell, där vi var och en för sig
värderar varje projekt som sedan läggs samman i en sum-of-the-parts (SOTP)-modell. Vi anser att modellen är den
bästa för forsknings- och utvecklingsbolag inom läkemedelsområdet och som ännu saknar en löpande verksamhet, då
den tydliggör potential och risker i de enskilda projekten. Dessa projekt värderas över deras kommersiella potential,
oftast lika med deras patenttid.

Fokus i vår analys och värdering ligger på MIV-818 och birinapant, där vi ser att det Bnns en tydlig väg framåt med
stöd av Bnansiering. Utifrån den lovande utveckling vi sett i år för remetinostat och de oförhandlade villkoren har vi
även inkluderat projektet, då vi ser en möjlighet för partneravtal (se vidare beskrivning av våra antaganden i appendix
- övriga projekt). Vi har även inkluderat nuvärdesberäknade kassa*öden för Xerclear.

Samantaget får vi ett NPV om 17,4 kr per aktie. Vi väljer dock i vårt motiverade värde att exkludera remetinostat i
väntan på att en friare visar sig, vilket ger ett oss ett motiverat värde som uppgår till 15-16 kr.

Sum-Of-the-Parts Värdering - Medivir

Projekt Indikation Sannolikhet Peak sales Lansering NPV* NPV per

för godkännade (MUSD) aktie

Birinapant Solida tumörer 10% 1 000 2027 171 3,1

MIV-818 HCC 13% 1 400 2027 496 8,9

Remetinostat CTCL, BCC, SCS 44% 150 2026 120 2,2

Teknologivärde 787 14,1

Xerclear (Munsår) 45 0,8

Nettokassa 226 4,1

Gemensamma kostnader admin -86 -1,5

NPV 972

Antal aktier 56

NPV per aktie 17,4

* MSEK

Känslighetsanalys per projekt

För att synliggöra hur värdet per aktie i projekten påverkas av ändrade grundantaganden har vi gjort en
känslighetsanalys. Vi riktar fokus mot MIV-818 och birinapant, där vi ser de största värdena och de projekt som
kommer ha störst betydelse på vår värdering.

MIV-818 - LOA / WACC - värde per aktie

13% 14% 15% 16% 17%

7% 5,9 5,3 4,8 4,3 3,9

10% 8,4 7,6 6,8 6,2 5,6

13% 10,8 9,8 8,9 8,1 7,3

16% 14,0 12,7 11,5 10,4 9,5

19% 16,9 15,3 13,9 12,6 11,5

Birinapant - LOA / WACC - värde per aktie

13% 14% 15% 16% 17%

4% 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2

7% 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9

10% 3,7 3,4 3,1 2,8 2,6

13% 4,8 4,4 4,1 3,7 3,4

16% 5,9 5,4 5,0 4,6 4,2

MIV-818 - Försäljning (MUSD) / WACC - värde per
aktie

13% 14% 15% 16% 17%

600 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0

1000 6,1 5,5 5,0 4,5 4,0

1400 10,8 9,8 8,9 8,1 7,3

1800 15,2 13,8 12,5 11,4 10,4

2200 19,1 17,4 15,8 14,3 13,1

Birinapant - Försälj. (MUSD) / WACC - värde per
aktie

13% 14% 15% 16% 17%

400 2,1 1,9 1,8 1,6 1,5

700 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1

1000 3,7 3,4 3,1 2,8 2,6

1300 4,4 4,0 3,7 3,4 3,1

1600 5,2 4,7 4,4 4,0 3,7
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Värdering av jämförbara bolag

Eftersom att Medivir ännu inte nått lönsamhet i sin verksamhet anser vi att vedertagna nyckeltal inte är särskilt
användbara vid en relativvärdering. Istället använder vi oss av teknologivärdet (EV) för att bedöma värderingen av
Medivir i relation till liknande bolag som är listade i Sverige och i ett liknande utvecklingsskede.

Urval av relevanta noterade jämförbara bolag

(MSEK) Marknads-

värde

Aktiepris Netto-

kassa

Teknologi-

värde (EV)

Utvecklings-fas Antal aktiva 

kliniska projekt

Antal 

partners

Listade jämförbara Onkologi-bolag

Active Biotech 272 1,25 68 204 Fas 1-2 2 1

Alligator Bioscience 495 2,31 309 186 Fas 1-2 2 0

Bioinvent 2 690 46,0 1 445 1 245 Fas 1 3 1

Cantargia 1 676 16,7 668 1 008 Fas 2 1 0

Medivir 563 10,1 226 337 Fas 1-2 2 1

Medel 1 139 596

Median 563 337

Ovanstående relativvärdering är ett trubbigt instrument, men vi tycker inte att värderingen av Medivir framstår
utmanande mot jämförbara bolag, utan snarare som relativt modest. Att Medivir redan har en partner för birinapant
anser vi är något som snarare borde motivera en premie mot de andra på listan, där endast Active Biotech lyckats
få till ett globalt partneravtal. Vi kan även lägga till att för oss framstår villkoren till IGM klart bättre än det Active
Biotech har för sitt projekt naptumomab med NeoTX.

Scenarioanalys

Nyhets*öde är en viktig drivkraft för aktien och vi räknar med att bolaget kommer kunna leverera *era signiBkanta
besked under de kommande två åren, där studieresultat för MIV-818 har potential att bli det som kan ha störst
påverkan på värderingen. Vi räknar med att bolaget under H2 2021 kommer att kunna ge de första beskeden kring
utvecklingen i doseskaleringsfasen för MIV-818. Därtill förväntar vi oss data för birinapant-studien som genomförs
av IGM.

Det är troligt att vi även kommer att få se nyheter från den prekliniska portföljen, där exempelvis Tango Therapeutics
indikerat att de under 2022 ska ansöka om att starta kliniska studier för USP1. Det är ett intressant projekt
med potentiellt stort potential. Dock bedömer vi att villkoren innebär att Medivir får en låg ersättning i form av
milstolpsbetalningar och royalty, vilket håller tillbaka värdeuppbyggnad.

En annan möjlig överraskning från projektportföljen är ett licensavtal för remetinostat.

Vi har skissat på ett scenario där förestående fas I/II-kombinatiosstudie för MIV-818 är framgångsrik och som ligger
till grund för vidareutveckling och ett asienavtal. I ett sådant scenario, allt annat lika, ser vi en potentiell uppsida
i värderingen mot 40-50 kr.
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Risker i våra antaganden

Att investera i läkemedelsutvecklande bolag innebär en hög risk och nedan belyser vi några viktiga risker som bör
betänkas vid en investering.

Fördröjningar i studier: För bolagets projekt i klinisk fas Bnns många konkurrerande projekt där det parallellt pågår
kliniska studier och som kan begränsa tillgången på relevanta patienter. Ett annat osäkerhetsmoment i dessa tider
är Covid-19 som kan begränsa patienters vilja att delta i studier, men även begränsningar på hårt belastade kliniker.

Negativt utfall i studier: Den mest uppenbara risken vid investering i läkemedelsutvecklande bolag är att resultaten
från de kliniska studierna blir negativt. Utifrån den tidiga utvecklingsfas MIV-818 och birinapant ännu beBnner sig
i är utvecklingsrisken betydande, vilket vi synliggör med en låg sannolikhet för att projekten når marknaden.

Finansiering: Att bedriva klinisk utveckling är kostsamt och ett bolag som Medivir har ett återkommande
kapitalbehov. Vi ser möjligheter att Medivir kan generera intäkter från beBntliga partners, men även lyckas knyta
nya till sina projekt och därmed generera kassa*öden redan innan produkterna Bnns på marknaden. Nuvarande
Bnansiering bedömer vi tar bolaget in i 2024, vilket vi baserar på de planer som vi känner till i dagsläget.
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Appendix - ESG-analys

ESG-pro.l:

Medivir är ett läkemedelsföretag som utvecklar innovativa cancerläkemedel. Medivir fokuserar på ett kliniskt projekt,
MIV-818, med ett tydligt terapeutiskt mål, där de medicinska behoven är stora. Samtidigt arbetar bolaget med att
hitta möjliga partners för utlicensiering av bolagets projekt för partnerskap. Medivir arbetar efter de tio principerna
i FN:s Global Compact program och strävar att bedriva verksamheten i enlighet med etiska regler och riktlinjer och
att alltid ta hänsyn till miljöpåverkan både i deras egen verksamhet och även hos deras leverantörer.

Environment

Eftersom bolaget är verksamt inom läkemedelsutveckling är deras största bidrag till att minska miljöpåverkan att
ta fram läkemedelskandidater med minimal påverkan på miljön, sett ur ett livscykelperspektiv. Deras vision om
hållbarhetsarbete innebär att minska resursanvändning i den mån det går - att använda material som går att återvinna
och hantera avfall på ett korrekt sätt enligt gällande riktlinjer och rutiner. Generellt strävar bolaget efter att minska
miljöpåverkan genom att medvetet välja färdmedel och att undvika onödiga aHärsresor. Hållbarhetsarbete sträcker
sig dock inte enbart över deras interna verksamhet - samtliga leverantörer och partners ska uppfylla alla tillämpliga
miljöbestämmelser innan ett avtal ingås.

Social

Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom
(HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Läkemedelskandidaten MIV-818 har potential att
bli det första leverinriktat oralt administrerat läkemedel som kan hjälpa patienter med olika cancerformer i levern.
Behandling med perorala läkemedel medför mindre risk för sjukhusförvärvade infektioner i och med möjligheten
att behandlas hemma och mindre behov av hantering av sidoeHekter förknippade med intravenös administrering av
kemoterapi. Allt detta leder till kostnadsbesparingar i och med kortare sjukhusvistelse.

Governance

Moderbolag i koncernen är det svenska publika aktiebolaget Medivir AB, vars aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm. Bolagets bolagsstyrning förhåller sig till svensk lag och interna regler och instruktioner. Kliniska studier
kräver dessutom alltid myndighetstillstånd och genomförs inom ramen för de regulatoriska och etiska regler som
gäller i de olika länderna. Nödvändiga tillstånd från regulatoriska myndigheter och etikkommittéer utfärdas först då
Medivir kan uppvisa godkända risk och nyttobedömningar. Medivir strävar hela tiden efter att ha hög transparens
gentemot ägare, kapitalmarknad, anställda och samhället i övrigt. Styrelsen består av 5 styrelseledamöter varav 1
representant är kvinna. För det senaste räkenskapsåret uppgår styrelsens arvode till maximalt 1 675 000 SEK, där
ordföranden ersätts med 675 000 SEK och de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ersätts med vardera
250 000 SEK.
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Appendix – Övriga projekt (remetinostat och MIV-711)
Medivir har ett antal projekt där beslut har tagits om att inte driva deras utvecklingen vidare på egen hand, utan att
det ska ske med stöd och Bnansiering från en partner. De längst komna är remetinostat och MIV-711, vilka bägge
genomgått fas II-studier och sökandet efter en lämplig och villig partner har pågått sedan ett par år tillbaka.

Nya villkor - Nya förutsättningar för remetinostat

Där vi ser bäst potential för ett partneravtal är för remetinostat. I likhet med birinapant har Medivir lyckats
omförhandla avtalsvillkoren med Tetralogic samt The Leukemia & Lymphoma Society (TLLS), från en milstolpes/
royalty-modell till en modell som nu är baserad på delning av framtida intäkter. Den nya strukturer minskar det
närliggande kostnadstrycket och tar bort risken för Medivir att behöva göra stora betalningar före dess det skett
värdeuppbyggnad i projektet. I de tidigare villkoren fanns det väsentliga milstolpsbetalningar på 20 m USD kopplat
till utveckling och ytterligare 45 m USD vid ett godkännande, och därtill 31 m USD i försäljningsmilstolpar plus
royalty. Det nya avtalet ökar *exibiliteten i jakten på en partner för remetinostat, där även ett mycket baktungt
avtal kan motiveras, vilket breddar antalet möjliga tagare. En andra anledning till att känna ökad optimism för att
Medivir ska kunna få till ett licensavtal för remetinostat är det utökade kliniska underlaget under de senaste åren,
där positiva resultat från studier indikerar en bred potential i mildare former av hudcancer.

Remetinostat är en histondeacetylas (HDAC)-hämmare utvecklad som en lokalt verkande gelbehandling vid olika
former av hudcancer. Initialt har fokus varit inriktat mot särläkemedelsindikationen kutant T-cellslymfom (CTCL).
En fas II-studie har genomförts på 60 patienter i tidigt sjukdomsstadium med så kallad mycosis fungoides (MF)-CTCL
(den vanligast formen av CTCL) som visade lovande resultat för remetinostat. I studien uppvisades tumörrespons
(ORR) i 40 procent av patienterna och därtill en 80 procentig minskning av svårighetsgraden vid klåda (vanligt
förekommande problem för MF-CTCL-patienter). Nästa steg i utvecklingen är en fas III-studie, vilket bedöms
tillräckligt som underlag för att kunna nå ett marknadsgodkännande inom indikationen enligt de diskussioner
bolaget haft med FDA.

Utöver CTCL-studien har två forskarledda studier genomförts med lovande resultat, en inom basalcellscancer (BCC)
och en inom skivepitelcancer (SCS). Bägge studierna har genomförts vid Stanford University i USA, men SCS-studien
behövde stoppas i förtid till följd av att prövningsläkemedlet tog slut och innehåller därmed endast fyra patienter.

Prövarstudier ger ökat stöd för remetinostat

I BCC-studien Bck patienter remetinostat under åtta veckor, med syftet att reducera storlek före resektion av
tumörlesioner. En analys omfattande 33 tumörer från 25 patienter visade att 70 procent av fallen uppvisade
en minskad tumörvolym om minst 30 procent (deBnitionen av behandlingssvar). I 55 procent av tumörerna
visades en fullständig klinisk reduktion efter behandlingen. Ett viktigt besked var att inga systemiska biverkningar
rapporterades. Resultaten pekar på att remetinostat kan vara ett alternativ för patienter som vill undvika kirurgisk
resektion eller som ett komplement för att minska ingreppets omfattning. BCC är en stor indikation och den
vanligaste formen av hudcancer, utgör 75-80 procent av alla fall. Sjukdomen har ett långsamt förlopp och endast en
minoritet (cirka 0,5 procent) av patienterna utvecklar metastaser.

I SCS-studien inkluderades endast fyra patienter. Om än en ytterst begränsad mängd patienter är resultaten
genomgående positiva och pekar på behandlingseHekt med remetinostat. Resultaten för de fyra patienterna med fem
analyserade tumörer visade alla en fullständig klinisk reduktion och histologisk upplösning efter behandlingen med
remetinostat. Patienterna i studien behandlades under tre gånger per dag under åtta veckor. Vanligast förekommande
allvarlig biverkning var eksem, vilket var anledning till att en patient i förtid avbröt studien.

Det Bnns ett antal etablerade eHektiva lokala topikala behandlingar inom CTCL som höjer ribban för nya produkter.
Vi tror dock att en ny kompletterande verkningsmekanism med bra biverkningsproBl kan intressera en partner.
Vi bedömer även att de positiva signalerna från de två genomförda forskaledda studierna, om än begränsade i sin
omfattning, bidrar till ett stärkt intresse från potentiella tagare.
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I våra antaganden för remetinostat har vi skissat på ett partneravtal under 2022 om total 50 m USD i
milstolpsbetalningar, varav 1 m USD i kontantersättning, plus 12 procent i royalty. Vi bedömer att en vinstdelning om
30 procent till Tetralogic och TLLS. Vi bedömer att remetinostat kan kommersialiseras från 2026 i Europa och USA,
efter en framgångsrik fas III-studie inom CTCL (vi begränsar oss till den indikation där det Bnns tydligast resultat). Vi
ser en prissättning på 40.000 USD i USA och hälften i Europa och ett upptag om 20-30 procent i patienter med tidigt
stadie av CTCL. Vår prognos sträcker sig över patenttiden, som är till februari 2032 i Europa och till mars 2034 i USA.

Stor potential för MIV-711, men utmaningar i studier bromsar partners

En fas II-studie har genomförts för MIV-711, som är en så kallat selektiv cathepsin K-hämmare under utveckling
för behandling av folksjukdomen artros. I fas II-studien, som omfattande 244 artrospatienter som behandlades med
MIV-711 under sex månader, uppvisades positiva resultat med lägre skador på ben och brosk i leder jämfört med
placebo (dock ej statistiskt signiBkanta). En förlängning av den initiala studien gav liknande signaler om att MIV-711
potentiellt har sjukdomsmodiBerande egenskaper. Biverkningar har historiskt varit ett problem för cathepsin K-
läkemedel, men biverkningsproBlen för MIV-711 såg bra ut och bör inte vara ett hinder för potentiella partners.

Om än lovande resultat för MIV-711 i fas II, så har det visat sig vara svårt att få en partner intresserad. En förklaring
kan vara att resultaten i fas II-studien inte var tillräckligt starka och potentiella partners därför behöver överväga
att göra en kompletterande fas II-studie. En troligare förklaring är att artros är en utmanande indikation att ge sig
ann, med ett långsamt sjukdomsförlopp som är svårt att utvärdera i kliniska studier, utan att de behöver bli långa
och utdragna. FDA är medvetna om problemet har velat bidra till förenklingar med nya potentiella målvariabler att
studera för att kunna korta uppföljningen.

Utifrån att projektet varit ute för partners i över fyra år och de utmaningar som generellt Bnns i att utvärdera
substanser för artros, så väljer vi i nuläget att inte ta med MIV-711 i vår modell för Medivir.
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Appendix – Ägarbild
Medivirs aktier är listade på Nasdaq Stockholms Small cap-lista och per den sista september 2021 hade bolaget
9.125 aktieägare enligt Holdings. Det är ett relativt begränsat institutionellt ägande som understiger 30 procent.
Huvudägare Linc ökade väsentligt sitt ägande i samband med nyemissionen i inledningen av 2021 och gick från 4
procent till dagens nivå över 10 procent. I samband med nyemission kom även specialistinvesteraren Healthinvest
Partners in på ägarlistan.

Lista över de tjugo största ägarna i Medivir per den sista september
2021

Ägare MVIR B Kapital Röster

1 Linc AB 5 840 172 10,48% 10,48%

2 Avanza Pension 5 582 196 10,02% 10,02%

3 Nordea Fonder 4 775 296 8,57% 8,57%

4 HealthInvest Partners 4 281 546 7,68% 7,68%

5 Nordnet Pensionsförsäkring 1 072 950 1,93% 1,93%

6 Peter Lindberg 812 857 1,46% 1,46%

7 Jan Stefan Nydahl 699 954 1,26% 1,26%

8 Jonas Jonsson 568 583 1,02% 1,02%

9 Johan Thorell 500 000 0,90% 0,90%

10 Bo Öberg 447 744 0,80% 0,80%

11 Kjell-Åke Ruthström 445 220 0,80% 0,80%

12 Roger Nilsson 385 000 0,69% 0,69%

13 Handelsbanken Fonder 342 934 0,62% 0,62%

14 Nordea Funds (Lux) 331 344 0,59% 0,59%

15 Gunvald Berger 307 486 0,55% 0,55%

16 Futur Pension 303 653 0,54% 0,54%

17 Sören Jansson 300 000 0,54% 0,54%

18 Stefan Bengtsson 290 000 0,52% 0,52%

19 Våge Svensson 275 000 0,49% 0,49%

20 SEB Fonder 271 866 0,49% 0,49%

Övriga ägare 27 901 850 50,06% 50,06%
Totalt antal aktier 55 735 651 100,00% 100,00%

Källa: Holdings

Handeln i aktien har historiskt legat något över 100.000 omsatta per dag, vilket motsvarar 0,2 procent av kapitalet.
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Appendix - Ledning

Magnus Christensen, Tf Chief Executive OIcer och Chief Financial OIcer
Över 20 års erfarenhet inom ekonomi och Bnans. Tidigare CFO på O’Learys Trademark AB. Dessförinnan Interim
CFO på Rebtel och Head of Business Control på ICA Sverige AB. Tidigare ledande befattningar på Scan AB och SkiStar
AB. Erfarenhet av Bnans inom börsnoterade-, private equtiy- och privata bolag. Magnus har varit anställd sedan 2019.
Aktieinnehav: 15 000 av serie B, Antal teckningsoptioner: 172 500

Christina Herder, EVP, Chief Operating OIcer
Tidigare VD för Modus Therapeutics. Dessförinnan Director, Corporate Development på Sobi. Byggde upp och ledde
funktionen Project & Portfolio Management på Biovitrum. Även styrelseledamot i PCI Biotech och Idogen. Christina
har varit anställd sedan 2017.
Aktieinnehav: 10 000 av serie B, Antal teckningsoptioner: 54 630

Malene Jensen, VP Clinical Development
Mer än 15 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling i stora och små bolag som Sedana Medical, AQbody
och Astra Zeneca, samt akademiska innovationsmiljöer. Har lett utvecklingsprojekt för biologiska läkemedel,
småmolekyler och medicintekniska produkter inom *era indikationsområden. Över 20 års erfarenhet av projekt-
och portföljstyrning. Malene har varit anställd sedan 2021.
Aktieinnehav: 0, Antal teckningsoptioner: 0

Tom Morris, Interim Chief Medical OIcer
Mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsutveckling, största delen inom cancerområdet. Tidigare anställd på
AstraZeneca och dessförinnan på Medeval Ltd. Han har övervakat den kliniska utvecklingen av *ertalet globala
läkemedelsprogram, interagerat med regulatoriska myndigheter, utomstående kliniska experter och akademiska
grupper. Styrelseledamot vid Faculty of Pharmaceutical Medicine, där han tidigare var ordförande för den etiska
kommitteén och medlem av Professional Standards Committee. Tom har varit anställd sedan 2020.
Aktieinnehav: 0, Antal teckningsoptioner: 0

Fredrik Öberg, Chief Scienti.c OIcer
Mer än 25 års erfarenhet av cancerforskning. De senaste 10 åren inriktat på industriell läkemedelsutveckling
inom onkologi. Ledde dessförinnan en forskargrupp vid Uppsala universitet och har initierade *era innovativa
forskningsprojekt inom cancerbiologi. Han har publicerat mer än 50 vetenskapliga artiklar och innehar ett *ertal
patent. Adjungerad professor vid medicinska fakulteten på Uppsala universitet. Fredrik har varit anställd sedan 2011.
Aktieinnehav: 69 172 av serie B, Antal teckningsoptioner: 159 010

Medivir – 7 December 2021 32 Erik Penser Bank



Appendix - Styrelse

Uli Hacksell, Styrelseordförande
Över 25 år i ledande befattningar på stora läkemedels- och bioteknikföretag och över 10 års erfarenhet som vd
för publika bolag. Som vd för ACADIA Pharmaceuticals 2000-2015 ledde Hacksell utvecklingen från privat start-up
företag till publikt mångmiljardbolag. Innehade under 90-talet ledande befattningar inom Astra AB. Var dessförinnan
professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Uli har varit ledamot sedan 2018 och styrelseordförande sedan
2021. Tidigare vd Medivir AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Active Biotech, InDex Pharmaceuticals AB och Beactica AB.
Aktieinnehav: 200 000 av serie B

Lennart Hansson, Styrelseledamot
Bred erfarenhet i ledande befattningar av läkemedelsutveckling och aHärsutveckling i både biotech och pharmabolag
såsom KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Biovitrum AB och som vd i Arexis AB. Ansvarig för Industrifondens
life science verksamhet 2008-2016. Har arbetat i mer än 30 bolagsstyrelser och är även medgrundare av två
läkemedelsutvecklingsbolag. Lennart har varit ledamot sedan 2018
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och Calliditas Therapeutics AB.
Styrelseordförande i Cinclus Pharma Holding AB, Ignitus AB och Sixera Pharma AB.
Aktieinnehav: 20 000 av serie B

An van Es-Johansson, Styrelseledamot
An har en lång internationell erfarenhet inom life science-sektorn och har haft *era ledande positioner inom Clinical
Development, Medical AHairs, Business Development och Commercial på Pharmacia och Swedish Orphan Biovitrum
i Sverige, Eli Lilly i Holland och Roche i USA och Schweiz. Hon har även arbetat i biotek och start-up företag. An är
entreprenör och professionell coach. An har varit ledamot sedan 2019.
Övriga styrelseuppdrag: Hon är styrelseledamot i Lumos Pharma, Savara Pharmaceuticals Inc., PLUS Therapeutics
och Agendia BV.
Aktieinnehav: 0

Bengt Westermark, Styrelseledamot
Dekanus för medicinska fakulteten, Uppsala universitet 1996-2002, och vicerektor för medicin och farmaci
1999-2002. Ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd 2003-2013. Han har publicerat mer än 300 artiklar
i vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen om mekanismer för cancercellers okontrollerade tillväxt. Ledamot av
Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer
Sciences. Bengt har erhållit ett *ertal pris och utmärkelser för sin forskning och har citerats över 25 000 gånger av
andra forskare. Bengt har varit ledamot sedan 2017.
Övriga styrelseuppdrag: Han är ledamot av styrelsen för Hamlet Pharma AB och *ertalet rådgivningsgrupper för
Bnansiering av medicinsk forskning.
Aktieinnehav: 16 000 av serie B

Yilmaz Mahshid, Styrelseledamot
CFO på Egetis Therapeutics AB. Tidigare CFO på PledPharma och bl.a. ansvarig för noteringen av bolaget på
Stockholmsbörsen samt vd för Medivir AB. Dessförinnan Investment Manager & Controller vid Industrifonden
och health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Inledde sin karriär som forskare vid
Karolinska Institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo. Yilmaz har varit ledamot sedan 2021.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Mahshid Advisors samt Venaticus Capital.
Aktieinnehav: 25 000, Innehav av teckningsoptioner: 300 000
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Resultaträkning (MSEK)

2017A 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Nettoomsättning 36,6 23,9 8,7 13,9 25,5 17,0 31,6

Övriga intäkter 9,9 5,5 2,7 27,3 9,4 4,0 6,2

Totala intäkter 46,5 29,4 11,4 41,3 34,9 21,0 37,8

Övriga kostnader -282,8 -235,1 -91,1 -52,9 -58,4 -71,5 -86,0

Personalkostnader -104,9 -118,2 -35,0 -24,9 -21,0 -25,8 -29,0

Av- och nedskrivningar -20,3 -24,5 -7,1 -4,4 -2,6 -2,5 -2,6

Övriga rörelsekostnader -1,4 -2,5 -4,2 -1,9 0,0 0,0 0,0

Resultat (EBIT) -362,8 -351,0 -126,0 -42,9 -47,2 -78,8 -79,8

Finansnetto 3,1 0,6 2,6 0,3 -0,4 0,0 0,0

Resultat före skatt -359,7 -350,5 -123,3 -42,6 -47,6 -78,8 -79,8

Skatt -0,5 0,2 -0,1 0,0 -0,5 0,0 0,0

Nettoresultat -360,2 -350,3 -123,4 -42,6 -48,1 -78,8 -79,8

Balansräkning (MSEK)

2017A 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 112,8 96,9 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3

Övriga immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgångar 14,4 10,8 23,3 16,2 13,6 13,2 13,6

Övriga anläggningstillgångar 0,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 127,2 107,7 140,7 112,5 109,9 109,5 109,9

Varulager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kundfodringar och övriga omsättningstillgångar 21,2 25,4 18,3 8,9 5,8 7,2 8,8

Likvida medel och kortsiktiga placeringar 467,8 286,3 134,5 70,0 219,0 142,2 63,3

Summa omsättningstillgångar 489,0 311,7 152,8 79,0 224,8 149,4 72,1

SUMMA TILLGÅNGAR 616,2 419,4 293,5 191,5 334,7 258,9 182,0

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 514,1 307,6 184,5 141,9 294,7 216,2 136,5

Summa Eget Kapital 514,1 307,6 184,5 141,9 294,7 216,2 136,5

Långfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 0,0 14,8 54,0 14,9 13,5 14,2 15,0

Summa Långfristiga skulder 0,0 14,8 54,0 14,9 13,5 14,2 15,0

Kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga icke-räntebärande skulder 102,1 96,9 55,0 34,7 26,5 28,5 30,5

Summa kortfristiga skulder 102,1 96,9 55,0 34,7 26,5 28,5 30,5

Summa Eget Kapital och skulder 616,2 419,4 293,5 191,5 334,7 258,9 182,0

KassaLödesanalys (MSEK)

2017A 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring -346,9 -292,5 -132,6 -55,8 -45,9 -76,3 -77,2

Förändringar av rörelsekapital -11,6 -28,0 -15,7 -2,3 -4,4 0,6 0,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -358,5 -320,5 -148,3 -58,1 -50,3 -75,7 -76,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,5 -5,0 4,5 5,4 0,0 0,0 0,0

Fritt Kassaflöde -372,0 -325,5 -143,8 -52,7 -50,3 -75,7 -76,8

Utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -858,6 144,3 -6,7 -12,1 199,4 -1,0 -2,0

Kassaflöde -1230,6 -181,2 -150,4 -64,8 149,1 -76,7 -78,8
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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 veriBerade. 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 Bnansiella 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 Bnansiella instrument såsom till exempel kassa*ödesmodeller, 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 klassiBceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiBceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa*öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa*öde 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 riskklassiBceringen 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 Intressekon*iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon*ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon*ikter 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 Bnansiellt 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 aHärer. 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 Bnansiella 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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