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I startblocken för Sprint


Sprint Bioscience är fokuserat på att utveckla nya och
innovativa cancerläkemedel. Speciellt inriktat på
cancerformer där resistensutveckling är ett allvarligt
problem.



Sprint Bioscience har sin styrka i utveckling av
läkemedel i de tidiga faserna. Bolaget vill tidigt knyta
en partner till sina projekt. Närmaste året är siktet
inställt på minst ett partneravtal. Vi bedömer att
Vps34 är det projekt som ligger närmast ett avtal.
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I vårt basscenario uppgår vårt motiverade värde för
Sprint Bioscience till 32 kronor per aktie, där vi
räknar med en 50-procentig chans att bolaget ingår
ett avtal kring Vps34-projekt inom 12 månader.
Aktuell aktiekurs anser vi bygger på en överdriven
försiktig syn på bolagets framtidsutsikter.
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Sprint Bioscience
Redeye Rating: Bakgrund och definition
Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv
värdering.
Company Qualities
Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt.
Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5
– Finansiell styrka (Financial Strength).
Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel.
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng.
Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna.
Ledning
Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet.
Ägarskap
Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande.
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden.
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet.
Tillväxtutsikter
Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 –
Konkurrenskraft.
Lönsamhet
Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT).
Finansiell styrka
Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt.
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 –
Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 –
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser.
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Investeringssammanfattning

Fokus på utveckling av
nya innovativa läkemedel

Halvera tidsåtaganden för
att ta projekt upptäckt fram
till läkemedelskandidat

Sprint Bioscience AB (Sprint) är ett bioteknikbolag med fokus på utveckling
av nya och innovativa läkemedel, främst inom onkologi. Fokus ligger på
cancerformer där resistensutveckling är ett allvarligt problem. Bolaget
grundades 2009 och bedrev under de första åren en CRO-verksamhet för
att finansiera uppstarten av verksamheten. Utöver CRO-verksamheten har
Sprints ledning visat prov på kommersiellt fokus då bolaget tidigare lyckats
sälja ett projekt och utlicensiera ett projekt.
Med en effektiv organisation av erfarna läkemedelskemister förväntar sig
Sprint att kunna halvera tidsåtgången till tre år för att ta ett projekt från
upptäckt fram till läkemedelskandidat, jämfört med dagens
industristandard på 6-7 år. Bolaget siktar på att årligen kunna ta fram ett
eller två projekt som är redo för licensavtal. Bolaget avser inte att i egen
regi driva utvecklingen av enskilda projekt in i klinik, utan målsättningen är
att ingå licensavtal för projekten redan i en tidig utvecklingsfas. Sprint har
idag två läkemedelsprojekt i portföljen som är redo för att licensieras ut
inom en tolvmånadersperiod, vilka också är de projekt vi har valt att
fokusera på i vår analys av Sprint. Vi beskriver dessa två projekt kortfattat
nedan:
Vps34-projektet

Målprotein som blockerar
autofagi

Projektet syftar till att utveckla småmolekylära hämmare av Vps34proteinet, dels för att hindra resistensutveckling och dels för att öka
effekten av existerande cancerbehandlingar. Målproteinet blockerar
autofagi som är en viktig process för att tumören ska kunna överleva och
spridas i kroppen. Flera typer av tumörer kan vara beroende av Vps34,
däribland cancer i bukspottkörteln. För närvarande pågår effektstudier för
att få en bred förståelse för behandlingens effektivitet i olika tumörer och
hitintills har Sprints projekt lyckats presentera lovande data från en
djurmodell på trippelnegativ bröstcancer. Parallellt med dessa effektstudier
söker Sprint en kommersiell samarbetspartner för den fortsatta
utvecklingen av projektet.
MTH1-projektet

MTH1 attraktivt ur ett
licensaffärsperspektiv

Projektet syftar till att utveckla småmolekylära substanser som blockerar
MTH1, vilket leder till att cancerceller inte kan skydda sig från att ingå
programmerad celldöd (apoptos). MTH1 förekommer generellt i
cancerceller oberoende av vilka genetiska förändringar cellen har.
Dessutom saknar MTH1 en funktion i friska celler, vilket minskar risken att
MTH1-blockerande substanser medför biverkningar. Detta gör att
målproteinet är extra intressant ur ett kommersiellt perspektiv. Måltavlan
hamnade i strålkastarljuset i början av förra året då forskare vid Karolinska
Institutet redogjorde för den biologiska mekanismen och än så länge har
inga stora läkemedelsbolag dykt upp med egna MTH1-projekt i patent- eller
forskningslitteraturen, något som gör projektet väldigt attraktivt ur ett
licensaffärsperspektiv. Bolaget uppger att samtal förs med ett antal bolag
om utlicensiering av projektet sedan sex månader tillbaka.
Bolaganalys
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Samarbetsavtal i fokus
Aktiemarknadens ögon kommer att rikta sig mot bolagets förmåga att
uppfylla utsatta mål, i första hand ett partneravtal. Siktet är inställt på att
ingå minst ett partneravtal under den kommande 12-månadersperioden. Vi
tror att chanserna för Sprint att hitta en partner är goda med tanke på
projektens innovationshöjd, ca 50 procent vardera för de två ledande
projekten.
Underskott på innovativa
forskningsprojekt

I grund och botten menar vi att ett bra projekt säljer sig själv, då det råder
ett underskott på innovativa forskningsprojekt inom industrin. FoUkostnaderna för de stora globala läkemedelsbolagen har stigit väsentligt
under det senaste decenniet. Detta har drivit på affärsaktiviteten och skapat
en trend av ett allt högre inslag av externa projekt i läkemedelsbolagens
projektportföljer. Nästan samtliga av de globala läkemedelsbolagen är i dag
aktiva inom cancerområdet och har en uttalad förvärvs- och
inlicensieringsstrategi. Efterfrågan på läkemedelskandidater för förbättrad
cancerbehandling är och förväntas därmed vara fortsatt stor bland de
globala läkemedelsbolagen.

Sprints styrka ligger i tidig
fas av läkemedelsutveckling

I Sprints fall så är det i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen som
bolaget har sin styrka. Det är också i de tidiga utvecklingsfaserna (Upptäckt
till fas I) som de flesta licensaffärer görs. Omkring 70 procent av alla
licensaffärer som gjorts de senaste fem åren inom onkologiområdet har
omfattat projekt i de tidiga utvecklingsfaserna, enligt Recap.com.
Medianvärdet för dessa licensaffärer uppgick till 334 miljoner USD varav 6
miljoner USD i kontantbetalning (eng. upfront payment) för projekt i tidig
forskningsfas till preklinisk utvecklingsfas. Siffror som skvallrar om vilka
värden vi kan vänta oss i det fall Sprint lyckas i sitt uppsåt med att hitta en
partner till något av sina huvudprojekt.

Värderingsansats
I vår värdering av Sprint använder vi oss av en scenarioanalys för att
underlätta förståelsen av riskerna så väl som möjligheterna med en
investering i Sprint. För att komma fram till ett värde för respektive
scenario har vi räknat fram ett nuvärde på de milstolpsbetalningar och
royaltyintäkter som en godkänd produkt skulle kunna generera och sedan
riskjusterat dessa intäktsströmmar. I figuren nedan illustreras det
värderingsintervall som vi bedömer att Sprint-aktien borde handlas inom
baserat på tre olika scenarion; ett pessimistiskt scenario (’Bear Case’), vårt
huvudscenario (’Base Case’) och ett optimistiskt scenario (’Bull Case’).
Antagandena för respektive scenario presenteras på sidorna 6-10 nedan.
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Bilden nedan illustrerar våra tre värderingsscenarier i ett
värderingsintervall.

Aktien handlas till nära Bear
case

Aktien handlas i nivå till vårt Bear case, vilket innebär att marknaden inte
förväntar sig att bolaget lyckas infria sin målsättning om att teckna ett
samarbetsavtal under 2015. I händelse av ett sådant scenario ligger det
också i korten att bolaget tvingas göra en nyemission runt kommande
årsskifte 2015/16.
Vi tycker att detta är en överdrivet försiktig syn på bolagets framtidsutsikter, inte minst när vi jämför värderingen av Sprint med andra svenska
noterade bioteknikbolag inom onkologiområdet, se tabell nedan.

Grundantaganden i vår scenarioanalys

Högt avkastningskrav om
17,4 procent

Avgörande för värdering av de framtida intäktsströmmarna blir den
diskonteringsränta, eller avkastningskrav, som ska tillämpas när ett
nuvärde räknas fram för bolagets olika projekt. Liksom för alla bolag i
denna tidiga fas, där risken att misslyckas är en ofrånkomlig del av
affärsmodellen, hamnar avkastningskravet högt, i detta fall på 17,4 procent,
klart över genomsnittet för etablerade och kassaflödespositiva börsbolag.
Våra antaganden om avtalsvärden, så väl som sannolikheter och
utvecklingstider för ett marknadsgodkännande, baseras på hur branschen
historiskt sett har lyckats inom onkologiområdet. Därmed tar vi hänsyn till
vilken utvecklingsfas varje enskilt projekt befinner sig i, men också hur
väldokumenterade respektive projekt är i förhållande till vad som kan
förväntas av ett projekt i den aktuella utvecklingsfasen.
Med tanke på att det rör sig om projekt som ännu befinner sig i tidig
utvecklingsfas och saknar en tydligt definierad patientgrupp, så väljer vi att
uppskatta försäljningspotentialen för samtliga projekt utifrån hur ett
Bolaganalys
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genomsnittligt cancer-läkemedel säljer för i dag (ca 600 miljoner USD).
Samtidigt justerar vi för en årlig prisinflation på tre procent och kommer då
fram till en toppförsäljning på cirka 1 miljard USD om 15-16 år, när
försäljningen för Sprints båda huvudprojekt förväntas nå sin
försäljningstopp.
Vps34 ett mer
väldokumenterat målprotein
än MTH1

När det gäller avtalsvärden, så räknar vi med att MTH1-proteinets generella
roll vid ett flertal större cancertyper motiverar ett högre avtalsvärde jämfört
med Vps34-projektet. Men det faktum att Vps34 är ett mer
väldokumenterat målprotein än MTH1 gör att vi räknar med att det
kommer att krävas mer omfattande effektdata i olika djurmodeller för
MTH1-projektet innan det är i ett säljbart skick.
Base Case: Tecknar ett partneravtal under 2015
I vårt huvudscenario räknar vi med att bolaget ingår ett partneravtal kring
bolagets Vps34-projekt inom 12 månader. Vps34-hämmare är ett nytt och
tidigt forskningsfält där ännu inga läkemedelskandidater nått kliniska
prövningar. Aktiviteten inom området är dock tilltagande med flera
konkurrenter bland de större läkemedelsbolagen, exempelvis Novartis,
Sanofi och Takeda, vilket får ses som en validering av läkemedelsklassen.

50-procentig chans att Sprint
lyckas ingå partneravtal
inom 12 månader

Vi räknar med en 50-procentig chans att Sprint lyckas ingå ett
licensavtal under de kommande 12 månader, vilket också utgör
sannolikheten för vårt Base Case. Skulle sedan någon av de större
konkurrenterna ta beslut om att inleda kliniska studier med en egen Vps34hämmare, så ökar sannolikhet för ett licensavtal kring Sprints projekt.
Läkemedelsindustrin visar i dessa sammanhang ofta prov på en
flockmentalitet där ett initiativ av ett större bolag snabbt får efterföljare på
annat håll. Nedan redogör vi kortfattat för de antaganden som vi använder
oss av i vårt huvudscenario:


Vps34-projektet ingår ett samarbetsavtal under 2015 där
totalvärdet uppgår till 260 miljoner USD, varav 5 miljoner USD i
kontantbetalning (eng. upfront payment)



MTH1-projektet ingår ett samarbetsavtal under 2016 där
totalvärdet uppgår till 310 miljoner USD, varav 6 miljoner USD i
kontantbetalning



PIP4-projektet eller något annat nytt projekt ingår ett
samarbetsavtal under 2017 där totalvärdet uppgår till 200 miljoner
USD, varav 6 miljoner USD i kontantbetalning

I tabellen på nästa sida har vi sammanställt de antaganden vi har gjort i vår
kassaflödesvärdering av Sprint utöver de ovan nämnda.
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Bull Case: Steget från tidigt forskningsbolag till klinik på tre år

Stark kassa och möjlighet att
exploatera nya måltavlor

I vårt optimistiska scenario fäster vi blicken bortom själva avtalet och
fokusera på 3 års horisont, när projekten potentiellt skulle kunna vara redo
att gå in i kliniska prövningar. Det är vid denna tidpunkt som de stora
värdena i aktien skapas. Chansen för vårt Bull Case, det vill säga att
åtminstone ett av Sprints båda huvudprojekt befinner sig kliniska
prövningar med en partner år 2018, anser vi är en på fyra (eller 25
procent). Bolaget kommer då att vara i ett helt nytt läge med en stark kassa
och möjlighet att exploatera nya måltavlor. Nedan redogör vi kortfattat för
de antaganden som vi använder oss av i vårt optimistiska scenario:


Vps34-projektet ingår ett samarbetsavtal under 2015 och avancerar
till klinik där totalvärdet uppgår till 260 miljoner USD, varav 20
miljoner USD betalats ut till Sprint i prekliniska milstolpsbetalningar samt kontantbetalning vid avtalets undertecknande



MTH1-projektet ingår ett samarbetsavtal under 2016 där
totalvärdet uppgår till 310 miljoner USD, varav 11 miljoner USD
betalats ut till Sprint i prekliniska milstolpsbetalningar samt
kontantbetalning vid avtalets undertecknande



PIP4-projektet eller något annat nytt projekt ingår ett
samarbetsavtal under 2017 där totalvärdet uppgår till 200 miljoner
USD, varav 6 miljoner USD i kontantbetalning

I tabellen på nästa sida har vi sammanställt de antaganden vi har gjort i vår
kassaflödesvärdering av Sprint utöver de ovan nämnda.
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I vår ’bull case’-värdering är det viktigt att vara medveten om att värdena i
tabellen ovan är diskonterade till nuvärde. Med hänsyn tagen till att vårt
optimistiska scenario först infaller om tre år och att vi använder oss av en
diskonteringsränta (avkastningskrav) på 17,4 procent, så skulle allt annat
lika ett värde på 374 miljoner SEK motsvara 605 miljoner SEK om tre år.
Kort sagt så säger vi att en investering i Sprint till dagens kurs är en
potentiell tiotaggare på tre år, där vi anser att chansen att lyckas är en på
fyra.
Bear Case: Misslyckade partnerförhandlingar och nyemission

Nyemission runt kommande
årsskifte i Bear case

I vårt pessimistiska scenario utgår vi från att Sprint inte lycktas licensiera ut
Vps34-projektet, vilket läggs ned till förmån för andra projekt. Det placerar
bolaget i en situation där en nyemission runt kommande årsskifte blir
nödvändig. Samtidigt antar vi att Sprint lyckas ingå ett licensavtal för
MTH1-projektet under 2016, men till betydligt sämre villkor än vad
industrin har visat på historiskt. Risken för att vårt Bear Case inträffar
anser vi är en på fyra (eller 25 procent). Nedan redogör vi kortfattat för de
antaganden som vi använder oss av i vårt pessimistiska scenario:


Vps34-projektet skrotas efter att ha misslyckas med att attrahera en
partner



MTH1-projektet ingår ett licensavtal under 2016 där totalvärdet
uppgår till 208 miljoner USD, varav 4 miljoner USD i
kontantbetalning



PIP4-projektet eller något annat nytt projekt ingår ett
samarbetsavtal under 2017 där totalvärdet uppgår till 200 miljoner
USD, varav 6 miljoner USD i kontantbetalning



Nyemission runt kommande årsskifte 2015/16 som medförande en
utspädning på 35 procent och tillför bolaget 20 miljoner SEK

I tabellen på nästa sida har vi sammanställt de antaganden vi har gjort i vår
kassaflödesvärdering av Sprint utöver de ovan nämnda.
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Läkemedelsutveckling i tidig fas

Ambition att korta ledtider

Processen för läkemedelsutveckling liknas ofta vid en tratt. Stora mängder
projekt stoppas ned i den rymliga öppningen men endast en bråkdel rinner
efter åratal av forskning ut genom pipen. För ett börsnoterat bolag som
Sprint Bioscience blir tidsåtgången en avgörande framgångsfaktor. Bolagets
ambition är att korta ledtiderna för att gå från ett utvalt målprotein , till att
faktiskt ha en färdig förening att testa i biologiska modeller. För att snabbt
ta ett projekt vidare från ett lovande koncept till verklig ”hårdvara”
använder Sprint Bioscience en relativt ny och effektivare teknologi,
fragment-baserad läkemedelsdesign.

Sprint och den tidiga läkemedelsutvecklingen
Den traditionella screeningteknologi som dominerar i tidig
läkemedelsutveckling kallas High-Throughput Screening ( HTS). HTS var
länge det stora modeordet inom industrin och dominerar fortfarande inom
upptäcktsfasen eller drug discovery-processen. Varje dag kan en HTSapparat testa stora mängder interaktioner mellan en substans och en
måltavla, mer än 10.000 substanser per dag. Grunden för denna mycket
kapacitetskrävande övning är de stora bibliotek innehållande miljontals
färdiga kemiska substanser som kan radas upp i HTS-apparaten. När en
stark signal registreras i interaktionen substans-måltavla utgör det ett slags
utgångspunkt för vidare utveckling mot en färdig läkemedelskandidat som i
förlängningen ska testas på människa.
Optimera de bästa
molekylerna

Sprint Bioscience använder
sig av en nyare
screeningteknologi

Måltavlan i screeningprocessen är i regel ett receptorprotein, ett enzym, en
jonkanal eller andra typer av proteiner, som forskarna tror kan vara centralt
i regleringen av någon sjukdomsprocess. Från de resultat som HTS-testerna
kastar fram kan kemisterna sedan gå vidare och optimera de bästa
molekylerna. HTS-teknologin har dock fått utstå kritik för att den inte är så
effektiv som siffrorna kan låta påskina. En tumregel för sannolikheten att
en träff (’hit’) i ett screeningsystem ska leda till ett färdigt läkemedel brukar
anges till en på tiotusen.
Sprint Bioscience använder sig av en nyare screeningteknologi, som kallas
för fragment-baserad läkemedelsdesign (FBDD) eller Fragment-Based Lead
Discovery (FBLD). För att ge en uppfattning om skillnaden mellan de olika
teknologierna kan sägas att de ligander som testas i HTS har en molekylvikt
på 500 dalton eller mer. I fragmentbaserad screening är de ligander som
testas i storleksordningen 150 dalton och kan ändå ge avgörande
information om hur substansen binder vid sin måltavlan, som ofta är 201000 gånger större. För att få en bra bild av den tredimensionella
strukturen av substans-måltavla används i nästa steg röntgenkristallografi,
som ger tredimensionella skisser av hur komplexet ser ut. Till skillnad från
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den mer tidskrävande och storskaliga HTS-teknologin menar Sprintledningen att FBDD ger mer information om liganden 1.
Tufts beräkningar av R&D-kostnader/nytt läkemedel

Tufts University, Center for the Study of Drug Development, November 2014

Bolaget kan ta sig från
projektstart till en färdig
läkemedelskandidat på 3-4 år

Vår uppfattning är att Sprint Bioscience behärskar denna teknologi väl och
att den förhållandevis lilla organisationens fördelar gör att bolaget kan ta
sig från projektstart till en färdig läkemedelskandidat på 3-4 år, en process
som traditionellt kan ta upp till 6-7 år. En minskad tidsåtgång kan visa sig
vara en kritisk framgångsfaktor för bolaget. Men lika viktigt för att bolaget
ska nå framgång är kvaliteten på projektet. Fokus på denna tidiga fas av
läkemedelsutvecklingen har också kommit att öka efter senare års insikter:


Svagheter i läkemedelssubstanser byggs in tidigt i projekten och
kan, till mycket höga kostnader, leda till projektets död i senare
kliniska studier, 2



Den tidiga fas som Sprint verkar i är extra dyrbar i ett
investerarperspektiv eftersom tidpunkten för pay-back ligger längre
bort i framtiden,



Fokus på kostnaderna har legat på de stora fas III-studierna i
människa, men faktum är att ca 30 procent av de pengar som direkt
läggs ned i ett lyckat läkemedelsprojekt förbrukas i preklinisk fas3,



De stora läkemedelsbolagen har valt att alltmer inrikta sina
resurser på den sena kliniska fasen, fas 2-studier och framåt. De
tidigare faserna i läkemedelsutvecklingen överlåts i ökande
omfattning till mindre och specialiserade bolag.

1

En substans som binder till och påverkar måltavlan
Moreno et al, Expert Opinion Drug Discov, 2013
3
Cost of Developing a New Drug, November 18, 2014, Tufts Center for the Study
of Drug Development
2
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Utvecklingskejdan under preklinisk forskning

Sprints verksamhet startar i
target validation

Sprints verksamhet startar i en av de tidigaste faserna av
läkemedelsutveckling, target validation. Dessförinnan finns den rena
grundforskningen, som oftast görs akademiskt. Grundforskningen
framkastar teorier kring olika biologiska funktioner i kroppen och ofta
handlar det om att spåra proteiner som är involverade i sjukdomsprocesser.
När ett protein har spårats och kopplats till en sjukdomsprocess uppstår
snabbt ett industriellt intresse, som ställer sig frågan om det är möjligt att
påverka proteinets roll i sjukdomsprocessen, t ex stänga av proteinet genom
en blockerande substans.
Här kommer de screeningsverktyg in som tidigare beskrivits. Bolaget måste
även skaffa sig kapacitet att uttrycka måltavlan/proteinet i tillräckliga
mängder för forskningsändamål. Under screening testas stora mängder av
olika substanser och de substanser som bäst binder vid måltavlan plockas
ut för fortsatta studier. Ofta genereras flera hundra träffar men det mest
tidskrävande arbete tar vid när dessa klasser av substanser i olika steg ska
optimeras för att komma fram till den enskilt mest lämpade substansen,
läkemedelskandidaten (eng, Candidate Drug). En CD är den substans som i
förlängningen ska testas på människa. Under optimeringsarbetet för att nå
en läkemedelskandidat utvinns stora mängder data från djur- och
cellmodeller. Biologisk data är central i ett läkemedelsprojekt och för ett
bolag av Sprints typ finns möjlighet att anlita externa specialiserade
laboratorier där djurstudierna görs. Parallellt med djurmodellerna pågår en
fortsatt optimering av substansen

Traditionell modell för tidig läkemedelsutveckling

Primary
screening
for hits

Hit
identification

’Hit-to-Lead’
optimization

Lead
optimization

Candidate
Drug
selection

IND enabling
studies

Animal models (biology/toxicity)
High throughput
screening

Structure-based medicinal
chemistry

Pharmacokinetic studies (ADME)
Källa: Redeye Research

Under de två sista stegen av den prekliniska utvecklingen, Candidate Drug
Selection och IND (eng, Investigational New Drug) enabling studies, ökar
fokus på att hitta en substans som också ska funngera i människa.
Substansens farmakokinetiska4 effekter studeras i så kallade ADME-studier
4

Farmakokinetik – vetenskapen om hur kroppen påverkar ett läkemedel
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Target
validation

Sprint Bioscience
Krav från myndigheter att ta
fram djurdata på toxicitet

(Adsorption, Distribution, Metabolism and Excretion). Bolaget måste också
försäkra sig om att formuleringen av substansen, ofta i ett piller eller en
injektionsvätska, kommer att fungera på ett praktiskt sätt i människa. I
slutet av denna kedja kontaktas läkemedelsmyndigheterna för att tillstånd
till studier på människa ska utfärdas. Dialogen med myndigheterna på detta
stadium kretsar ofta kring substansens giftighet och särskilda krav ställs på
bolaget att ta fram djurdata på toxicitet.
Om det statistiskt sett behövs 10.000 träffar för att nå ett godkänt
läkemedel när projektet befinner sig i screeningsfas, kan man grovt säga att
det behövs 10-15 IND-godkända substanser i det sista förberedande
prekliniska steget för att ett godkänt läkemedel statistiskt sett ska uppnås.

Djurdata som visar att
konceptet med hämning av
Vps34 är testat och att
principen är styrkt (’proof-ofprinciple’).

Sprint Bioscience placerar sig i dagsläget på den första halvan av figuren på
föregående sida, dock med undantag för Vps34-projektet. Bolagets djurdata
på Vps-34-projektet, som publicerades i slutet av förra året, visar att
konceptet med hämning av Vps34 är testat och att principen är styrkt
(’proof-of-principle’). I övriga projekt är den mesta aktiviteten inriktad på
att utveckla och optimera flera kemiska serier för att nå fram till en en ’lead
compound’. De två avslutande stegen före studier på människa, val av
läkemedelskandidat och IND-grundande studier, är de mest tids- och
kostnadskrävande och Sprint Bioscience avser inte att ge sig in på det utan
att först ha ett partneravtal. Sprint Biosciences’ fokus ligger på faserna fram
till ’Candidate Drug selection’, val av läkemedelskandidat.

Sprint Bioscience modell för läkemedelsutveckling

Källa: Sprint Bioscience

Outsouring av innovationsprocessen
Sprints ambition är att korta
ner ledtider

Av bilden ovan framgår att Sprints ambition är att korta ledtiderna i
preklinisk läkemedelsutveckling. Den process som Sprint anger ska ta 2-3
år har historiskt sett kunnat pågå i upp till 6-7 år. Den stora tidsåtgången
och de många nedlagda projekten förklarar de beräkningar som kommer
fram till att hela 42 procent av industrins F&U-kostnaden uppstår i den
prekliniska fasen5. Industrins svar på dessa utmaningar har varit att säga
5

Cost of Developing a New Drug, November 18, 2014, Tufts Center for the Study
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upp personal i de tidiga faserna av forskningen och utlicensiera forskningen
till en CRO, Contract Reserach Organisation.
Outsourcing av
innovationsprocessen

Höga krav på verksamheten

I ett större perspektiv uppfattar vi Sprints vision om tidig utlicensiering
som nyskapande. För industrin öppnar sig möjligheten att outsourca själva
innovationsprocessen. Den gängse normen för forskningsbolag har varit att
behålla projekt så länge som möjligt för få ut så mycket värde som möjligt
av dem. Sprint Bioscience framstår som en idé- och molekylspruta i den
tidiga läkemedelsutvecklingen. Idétorkan på storbolagens tidiga
forskningsavdelningar är ombevittnad och här öppnar sig en möjlighet för
de små bolagen. De flesta forskningsbolag som är verksamma inom
onkologi inriktar sig till i regel på att ta fram substansen till de första
studierna på människa, men ambitionsnivån styrs främst av tillgången på
kapital.
Rollen som idéspruta till de stora läkemedelsbolagens
forskningsavdelningar kommer att ställa höga krav på verksamheten. Detta
kommer att ställa höga krav på bolagets personal, men samtidigt lanserar
bolaget sin tjänst i en period av nedskärningar på de stora bolagens kemioch forskningsavdelningar. Fokus ligger på att med läkemedelskemi,
validera biologiska koncept. De biologiska koncept som Sprint fört in i
forskningen är visserligen nya områden, även om andra aktörer redan tittat
på dem i olika omfattning. Poängen i våra ögon är dock att fokus på
läkemedelskemi borgar för att projektet som tas vidare faktiskt är
’drugable’, alltså proteinstrukturer som lämpar sig för att angripa med ett
läkemedel.
Partneravtal för projekt i tidig utvecklingsfas

Så fort som möjligt sälja sina
resultat

När bolaget identifierat ett projekt som ”drugable” och har föreningar av
sådan kvalitet att ledningen ser en god chans att projektet kan avancera till
en läkemedelskandidat, då startar säljprocess i projektet. Kulturen i bolaget
är att så fort som möjligt sälja sina resultat, inte fila vidare på ett projekt
där de första värdena blivit tydliga. Denna säljprocess kan till exempel
initieras på de partnermöten för life science-industrin som hålls
regelbundet i USA, Europa och Asien. Alternativt kan bolaget välja att gå via
redan upparbetade kontakter. Sprint Bioscience blir i detta skede beroende
av att dra till sig intresse och föda entusiasm hos en eller flera experter på
något av de stora läkemedelsbolagens licensavdelningar. Vår uppfattning är
att det handlar om 20-30 potentiella kunder per projekt. I denna fas gäller
det att Sprints ”kontakt” på kundsidan, ofta kallad ”the champion”, kan
lägga orden tillräckligt väl för att den högsta ledningen ska bli intresserad.
Det yttersta ansvaret för att ta beslut om en licensieringsaffär ligger i regel
hos högsta chefen för antingen hela forskningsavdelningen eller för den
tidiga forskningen. I denna avslutande fas av säljprocessen spelar en rad

of Drug Development
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yttre faktorer in, t ex hur Sprint-projektet passar in i det stora bolagets
strategi och befintliga projektportfölj.

Sprint Biosciences affärsmodell
Sökning i litteratur och
akademi efter nya
måltavlor för
läkemedelsutveckling

A. 10 - 20 projekt på idéstadiet/år

Projekt

Målstruktur vald

B. 3-6 projekt tas vidare
C. 1-2 projekt når affärsdiskussioner i ett senare skede

Molekylserier
framtagna

Tester i
djurmodell

Framtagande av
läkemedelskandidat

MTH1
Vps34
Lipidkinas PI4
Aminosyremetabolism

Källa: Redeye Research

Sannolikhet för framgångsrik utveckling av cancerpreparat
Ett av de svåraste fälten för
att ta fram nya läkemedel

Äldre läkemedel förknippade
med svåra biverkningar

Läkemedelsutveckling inom cancer anses vara ett av de svåraste fälten av
alla när det gäller att ta fram ett nytt läkemedel. Ändå fortsätter detta fält
mer än något annat att locka till investeringar. I den senaste rapporten från
Nature Biotechnology uppgavs att 31 procent av alla läkemedelsprojekt som
inledde prövningar under perioden 2003-2011 var cancerpreparat. Om
någonting tror vi att denna siffra kan ha stigit på senare år. Den stora
läkemedelsindustrin har med få undantag pekat ut onkologi som det
strategiskt viktigaste området. Vi ser ett par olika skäl till svårigheten att
utveckla nya cancerläkemedel:


Cancerpreparat måste vara toxiska eftersom de ska döda en sjuk
cell. Baksidan av det myntet är att även friska celler kan drabbas
och ge upphov till svåra biverkningar;



De biologiska signalvägarna i cancer är komplexa, vilket ställer
stora krav på den biologiska hypotesen som ligger till grund för
utvecklingen;



En något mindre ”sträng” syn på cancerpreparatets biverkningar,
eftersom många av patienterna är så svårt sjuka.

Den aggressivt växande cancercellen ställer mycket stora krav på
förståelsen av den grundläggande biologin. Äldre tiders cellgifter, som
fortfarande dominerar behandlingspraxis för flera cancerformer, är
förknippade med svåra biverkningar och ett brett register av celldödande
egenskaper, som också slår hårt mot friska celler. För att komma bort från
dessa negativa sidor av cancerbehandling och selektivt slå mot just
cancercellen har under senare tid fokus i läkemedelsutvecklingen inom
cancer inriktats på genmutationer eller proteinuttryck som är unika för en
viss cancertyp. Många av dessa projekt har i ett första steg sett mycket
lovande ut, men har sedan stött på patrull i form av nya mutationer som
varit okänsliga för läkemedlet.
Bolaganalys
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6,7 procent sannorlikhet för
godkännande av
cancerläkemedel i fas I

Sannolikheten för att lyckas utveckla ett nytt cancerläkemedel är bland de
lägsta inom alla större indikationer. Enligt Nature Biotechnology är
sannolikheten för ett godkänt läkemedel 6,7 procent bland de
cancerläkemedel som inleder fas I. Det kan jämföras med sannolikheten för
en substans utanför onkologi, som har 12,1 procents chans att lyckas bli ett
nytt läkemedel. Dessa siffror kan tyckas nedslående, men en stor del av
förklaring ligger på ett området som inte berör Sprint, nämligen biologiska
läkemedel. Biologiska läkemedel, t ex antikroppar, har betydligt högre
’success rates’ inom alla områden utom cancer. Om dessa preparat lyfts ut,
sjunker sannolikheten för icke-cancer till nivåer som ligger endast strax
över cancer, 7,9 procent.
Sannolikhet att lyckas utveckla ett nytt läkemedel

Källa: Nature Biotechnology, vol 32, 2014

Sprint Bioscience och patentstrategi
Avser att inte söka patent
förrän partner är med i båten

Den verksamhet som Sprint driver baseras helt på att bolagets upptäckter
kan patenteras. Sprint-ledningen har i samband med börsnoteringen på
First North varit tydlig med att bolaget som regel inte avser att söka patent
på sina upptäckter förrän en partner finns med i båten. Denna filosofi
baserar sig på att små forskningsbolag har sämre förutsättningar att erhålla
starka och förutseende patent än de stora bolagen, som besitter hela
avdelningar specialiserade endast på immaterialrätt.
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Fördelen med denna ”ha-is-i-magen”-strategi är att en partner inte kommer
att avskräckas i en avtalsförhandling av att Sprints patent inte håller måttet.
Det är också lätt att dela Sprints uppfattning att patentprocessen bäst
handhas av de stora bolagens egna specialister. Dessutom är det en
värderingsmässig fördel att vänta så länge som möjligt med patentansökan,
då det framtida värdet i produkten i regel är begränsat till patents 20-åriga
livstid.
Ytterligare en fördel med att ”ha is i magen” och inte patentsöka för tidigt är
den inlärningskurva som bolaget befinner sig på. Ofta är kunskaperna i ett
projekts tidiga skede mer fragmentariska och osäkra. Ett tidigt patent kan
därför försvåra framtida och snarlika patentsökningar i projektet.
Svårigheter att gardera sig
mot att företagshemligheter
läcker ut

Svagheten med Sprints strategi är att bolaget måste ägna tid åt att förvissa
sig att företagshemligheter som kan komma att uppdagas under
partnerförhandlingarna inte läcker ut, vilket brukar kunna lösas med
standardmässiga sekretessavtal. Ytterligare en svaghet är att bolaget kan få
svårt att tala om och presentera starka data i sina projekt utan att först
försäkra sig om att den substans bolaget forskar på är patentskyddad. Ur ett
börsperspektiv kan det uppfattas som ett underläge om de tillgångar som
börsvärdet vilar på inte är patentsökta. Risken är då att bolaget under en tid
får leva med en patentrabatt.

Likheter med Karo Bio

Sprints agerande i patentfrågan är på inget sätt unikt. Ett annan exempel är
Karo Bio som inte hade patentsökt sitt RORgamma-projekt när det viktiga
avtalet med Pfizer tecknades 2011. Detta avtal betraktar vi som starkt,
inkluderande både forskningsfinansiering och milstolpsbetalningar på 217
miljoner dollar, och möjligen bidrog Karo Bios patentstrategi till det
förmånliga avtalet. Eftersom skyddsomfånget för ett läkemedelspatent
mycket bottnar i läkemedelskemisterna fackkunskap tror vi dessutom att
ett bolag grundad av läkemedelskemister är väl införstått och agerar
rationellt i denna fråga. Ett exempel på komplexiteten i dessa avgöranden
är Kanceras agerande tidigare i år, då bolaget valde att dra tillbaka sin
första patentansökan för bolagets ROR-1 substans. I tredje kvartalet
lämnade bolaget i stället in en ny patentansökan.
En annan missuppfattning bland investerare är annars att ett speciellt
målprotein, till exempel MTH1, skulle vara möjligt att patentera. Att på
detta sätt stänga ute och monpolisera forskning kring nya proteiner anser vi
vara i praktiken omöjligt. Varje patentansökan måste innehålla
innovationshöjd, ofta i form av en kemisk substans som påverkar proteinet
på ett oväntat sätt.
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Måltavlorna i Sprints forskning
I detta avsnitt beskriver vi måltavlorna för de projekt i Sprint Biosciences
forskning som har avancerat längst. I bolagets prospekt räknas fyra av dessa
måltavlor eller forskningsområden upp. Vi kommer att fokusera på de två
måltavlor som är längst hunna och som är mest centrala i vår värdering av
bolaget, MTH1-proteinet och Vps34-proteinet. Det är också för dessa två
projekt som Sprint Bioscience har inlett en process med att hitta en
licenstagare. För Vps34 är målsättningen att ha ett avtal färdigt inom en 12månadersperiod.
En översikt av MTH1
MTH1 är ett enzym som
agerar städpatrull bland
oxiderade, därigenom
skadade, nukleotider inuti
cellerna.

Defekta nukleotider riskerar
att skada DNA

MTH1 är ett enzym som fungerar som städpatrull bland oxiderade,
därigenom skadade, nukleotider inuti cellerna. Nukleotider är de
byggstenar baserade på kväveföreningar som bygger upp cellernas
nukleinsyror, alltså DNA och RNA. DNA är i sin tur byggsten för
kromosomernas gener och är i förlängningen bärare av den information
som styr det biologiska livet. Innan de fria nukleotiderna inkluderas i nytt
DNA under celldelningscykeln, förvaras dessa kväveföreningar på lager, så
kallade pooler, i väntan på att cellcykeln sätter i gång. Den höga
förekomsten av aggressiva oxidativa ämnen i cancercellen, så kallade fria
syrelradikaler (eng, reactive oxygen species), gör att olika beståndsdelar i
cellen oxideras, bland annat dessa nukleotider på lager.
När dessa defekta nukleotider inkluderats i en ny cells DNA riskerar de att
på olika sätt skada DNA, antingen genom felparning av nukleotidbaserna,
mutation eller celldöd. DNA-skada orsakad av oxiderade nukleotider kan
utlösa cellåldrande (senesens) och celldöd, beroende på omfattningen av
skadan och vilka påföljande svar som aktiveras. Ett av cancercellens många
svar på defekta nukleotider är att öka uttrycket av proteinet MTH1 för att
undvika att denna skada permanentas. Innan den oxiderade nukleotiden,
antingen en guanin- eller adeninförening, hinner komma till användning i
DNA-syntesen omvandlas den till en harmlös förening av MTH1. Den nya
föreningen, en monofosfat av guanin eller adenin, kan inte inkluderas i
genomet.
Det intrikata i denna balans är att fria syreradikaler i sig anses vara
cancerframkallande. Trots det bidrar alltså MTH1 till att öka cancercellens
överlevnadschanser genom att neutralisera de skadliga syreföreningarnas
effekt på genomet!
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Bilden ovan visar effekten av att hämma MTH1-proteinet, den lilla gula
ovala formen inuti cellen. Låg förekomst av MTH1 i friska celler (till
vänster) talar enligt forskarna för att hämning av MTH1 kan innebära
begränsade risker för biverkningar. Långtidsstudier på djur har i något fall
visat på en svagt förhöjd frekvens av cancer6. De röda cellstrukturerna till
höger i bilden är cancerceller. MTH1-proteinet, den gula ovalen, är mer
frekvent förekommande i cancercellen, som stressas av höga nivåer av fria
syreradikaler. Syreradikalerna (ROS) angriper och oxiderar de pooler av
nukleotider (prickarna) som ska användas som byggstenar i DNAmolekylens baspar. Om MTH1-enzymet blockeras kommer defekta
nukleotider (röda och gröna prickar) att inkluderas i DNA-sprialen och
orsaka celldöd. Endast små mängder defekta baspar inkluderas i den friska
cellen till vänster.
MTH1 är ett protein som
hjälper sjuka och stressade
cancerceller

Enzymet MTH1 är alltså ett protein som hjälper den sjuka och stressade
cancercellen att överleva genom att stabilisera genomet under de kaskader
av celldelning och mutation som är typiska för cancer. Genom att hämma
eller blockera MTH1, t ex genom inbindning av en kemisk förening, tappar
enzymet sin funktion och den önskade uppstädningen av nukleotidpoolen
uteblir. Det medför en ackumulering av toxiska nukleotider som senare i
cellcykeln sätts samman till baspar i DNA. En intressant egenskap hos
MTH1 är att detta enzym tycks närvara i de flesta tumörtyper och att det
inte är en genetisk specialitet endast hos en viss typ av cancerceller. Denna
icke-onkogena måltavla skiljer sig därför från de ”personalized, targeted”
måltavlor som dominerat cancerforskningen på senare tid, men som lider
6
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av svagheten att nya mutationer kan göra dem verkningslösa. Dessa
måltavlor kallas onkogener, eftersom de uttrycks av gener som driver på en
cancer.
Tumörspecifika
biomolekylära måltavlor har
visat sig leda till mutation

Läkemedelsbehandling baserad på tumörspecifika (”personalized”)
biomolekylära måltavlor (onkogener) har visat sig leda till mutation och
resistens mot behandlingen, vilket på senare tid ökat intresset för mer
traditionella icke-onkogena angrepspunkter inom cancerforskningen.
Förhoppningen är att dessa inte bär på lika hög risk för mutation och
transformation. Ett onkogen-baserat angreppssätt har varit framgångsrikt
vid behandling av olika cancerformer, t ex kronisk myeloisk leukemi, där en
enskild genmutation identiferats. Men i de mer omfattande
cancerformerna, t ex bröst och lunga, har cancern i regel övervunnit
behandlingen genom att mutera. Mycket starka initiala responser i
patientens tumör har över tiden klingat av när tumören hittat nya protein,
oåtkomliga för läkemedlet, att driva tillväxten med. Forskarna talar om att
tumören ”dopar” sig med nya medel (addiction).
Bakslagen för målsökande läkemedel i de mer prevalenta cancerformerna
har lett till ett ökat intresse att hitta mer allmängiltiga angreppspunkter
(eller fenotyper) för nya cancerbehandlingar. Ett brett terapeutiskt fönster
som tillåter tillräckligt höga koncentrationer för att avdöda cancerceller
utan att skada friska celler. MTH1 beskrivs som ett sådant ’non essential
protein’, som inte verkar ha en central effekt för den friska cellen, men en
viktig roll i många cancercellers överlevnadsstrategi. En fördel med ett
sådant protein är att det skulle kunna undgå den resistensbildning som de
onkogena måltavlorna lätt drabbas av.

Förhoppningar att MTH1
visar sig vara en generell
verkningsmekanism

Förhoppningen är att MTH1 ska visa sig vara en generell
verkningsmekanism som är livsnödvändig för cancercellen men som saknar
stor betydelse i friska celler, där förekomsten av oxiderade nukleotider är
betydligt lägre. Kemisk hämning av MTH1 skulle då kunna destabilisera
den redan stressade cancercellen och tvinga cellen att självdö.

Andra projekt inom MTH1-hämning
MTH1-proteinet och delar av dess funktion har varit känt sedan tidigt 90tal men har helt nyligen hamnat på cancerforskningens radarskärmar. Det
stora genombrottet kom i början av året när forskare på Karolinska
Institutet publicerade starka data på anti-cancereffekt i tidskriften Nature,
vilket markant ökade intresset för området 7.
Den främsta konkurrenten till Sprint Bioscience är just det forskarlag på
Karolinska Institutet ledda av professor Thomas Helleday som dragit igång
ett eget läkemedelsprogram. Enligt professor Helleday leder utslagning av

7

Helleday et al; Nature, vol 508, 215-221
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genen för MTH1 till att mutationsfrekvensen i bakterier ökar 10 000faldigt8.
En av deltagarna i projektet, Dr Roger Olofsson Bagge, kirurg vid
Sahlgrenska universistetssjukhuset, uppgav i samband med Naturepublikationen att behandling med en MTH1-hämmare på celler från en
melanoma-patient med resistens mot alla godkända läkemedel gav goda
resultat. De två substanser som KI-laget nämner i Nature-artikeln, TH588
och TH287, är föremål för patentansökan. Målsättningen verkar vara att
inleda kliniska prövningar redan nästa år.
Österrikiska forskare
potentiella konkurrenter

En andra möjlig konkurrent till Sprint Bioscience är de österrikiska
forskare som i samma nummer av Nature pulblicerade en annan artikel om
MTH1 som måltavla för cancerbehandling 9. Med hjälp av forskarna på KI
kunde de österrikiska forskarna visa att stereioisomeren av ett redan
godkänt läkemedel, crizotinib (Xalkori, Pfizer), är en inhibitor av MTH1.
Stereoisomerer är molekyler som är identiska men spegelvända
molekyleroch i fallet med Xalkori är det den spegelvända tvillingen som
visade stark bindning till proteinet MTH1. Samma forskare har lämnat in
patentansökan på sin upptäckt.
Sammantaget bedömer vi att konkurrensen inom MTH1-området måste
betraktas som låg med tanke på hur potentiellt intressant måltavlan är.

Autofagi och tumörtillväxt
Autofagi10, eller autofagocytos, är en fysiologisk process som reglerar
nedbrytningen av olika cellkomponenter inne i cellens cytoplasma.
Överflödiga proteiner eller andra dysfunktionella komponenter inuti cellen,
t ex uttjänta organeller11, bryts ned i beståndsdelar som återvinns i andra
processer. Cellens använder även autofagi för att bekämpa
kroppsfrämmande patogener som bakterier och virus som ett led i
immunförsvarets reaktion på infektioner.
Autofagi är en välbevarad
evolutionistisk reaktionen på
självsvält

Självsvält eller fasta är exempel på tillstånd som aktiverar autofagiska
signalvägar i cellen. Autofagi är en välbevarad evolutionistisk reaktionen på
självsvält. Den aktiverar signalvägar för lysosomal nedbrytning.
Autolysosomer (se bilden på sid 22) är specialiserade organeller,
självständiga enheter inne i cellen, som innehåller enzymer ansvariga för
nedbrytningen av stora och skrymande molekyler, t ex långa
sockermolekyler, defekta proteiner eller organeller som skadats eller på
annat sätt spelat ut sin roll.
8

www.wallenberg.com/kaw/en/research/common-achilles-heel-cancer
Huber et al; Nature, vol 508, 222-227
10
Från grekiskans auto, ’själv’, och phagein, ’att äta’
11
Cellens motsvarighet till organ, exempelvis mitokondrier som ansvarar för
cellens energiproduktion
9

Bolaganalys
22

Sprint Bioscience
Central biologisk funktion
som antas gynna hälsa och
långt liv

Självförtärande genom autofagi är en central biologisk funktion som antas
gynna hälsa och långt liv. Men endast till en viss gräns. På samma sätt som
andra celler är programmerade för apoptos eller nekros vid omfattande
stress kan celler med omfattande autofagi hamna i svår biologisk stress och
celldöd. Men till skillnad från apoptotiska celler har det visat sig att
autofagiceller som överlever stressfasen kan återuppta den hög tillväxten
genom att tömma reservoarer på nedbrutet återvinningsavfall. Så fort cellen
befrias från stressignalerna kan en exponentiell tillväxt återupptas. Denna
dubbelsidiga natur hos autofagi tillåter cellen att vända den nedbrytande
processen till en överlevnadsmekanism.

Autofagi fyller två viktiga
funktioner

Under normala förhållanden fyller alltså autofagi två viktiga funktioner i
cellen. Dels är den en förutsättning för att celler effektivt ska kunna
återvinna skräp och avfall i cytoplasman och därigenom spara energi till
nyproduktion. Dels är autofagi ett biologiskt svar utlöst av olika former av
stress eller självsvält, då ett underskott på näringsämnen måste hävas.
I första hand uppträder autofagi när cellen är stressad av näringsbrist, men
funktionen antas vara bredare än så. För att ytterligare komplicera bilden
av autofagi finns det forskare som menar att autofagi under normala
näringsförhållanden, alltså inte under självsvält och cancer, kan spela en
tumörhämmande roll. Autofagi tros också ha en roll vid utvecklande av
vissa vävnadstyper och vid uppstädning av neurokemiska transmittorer.
Scematisk bild av autofagi-processen, inklusive Vps 34

Leone et al, Trends in Endoc and Metab; 2013, vol 24
Bilden visar olika stadier av autofagi. Första steget på bilden a) är
initieringen av processen genom ULK1-komplex, som i ett tidigare skede
aktiverats genom fosforylering av andra proteiner, t ex mTOR. b) och c)
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visar första stegen av inkapslingen genom att fetter och proteiner sluter sig
till ett membran runt skräp och rester. I detta steg deltar Vps34, måltavlan
för Sprint Biosciences utvecklingsarbete. Dessa komplex sväljes i nästa steg
(d) av cellens autofagosomer, de säckar som genom en fusion med ett
lysosom (e) skapar säcken där nedbrytningen och uppspjälkningen tar vid.
Det uppspjälkade materialet vandrar därefter tillbaka ut i cellvätskan (f)
för att återanvändas i nya biologiska processer.

Läkemedelsindustrin tar sikte på autofagi
Sprint inriktade på ett protein
längre fram på signalvägen,
som leder till augofagi

Läkemedelsindustrin har skjutit in sig på ett par olika måltavlor i försök att
utveckla cancerläkemedel baserade på autofagi. Två av måltavlorna
hämmar autofagi, det tredje området, där Sprint Bioscience är aktivt, deltar
i den signalkedja som leder till autofagi. De två första måltavlorna, mTOR
och Klass I Fosfatoinositol-3 kinase (PI3K), befinner sig tidigare i
signalvägen och har redan resulterat i ett godkänt preparat, mTORhämmaren Afinitor från Novartis. Sprint Bioscience och ett par andra
forskarlag har inriktat sig på ett protein längre fram på signalvägen, som
leder till augofagi. Proteinet kallas Vps34 och dess funktion är bland annat
att hjälpa till att bygga upp de dubbelväggiga membran som omger
autofagosomerna.

Introduktion till Vacuolar protein sorting 34 (Vps34)
Det humana proteinet Vacuolar Protein Sorting 34 (Vps34) spelar en viktig
roll i cellernas autofagiprocess. Proteinet är involverat i intracellulära
förflyttningar av olika inneslutande cellkomponenter (’vacuolar sorting’)
och i just autofagi-processen är proteinets roll att försee de säckar som
fångar upp skräpet i cellen med material till säckarnas dubbelväggiga
membran. Vps34 är det enda proteinet som ingår i Klass III PI3K
(phosphoinositide 3-kinase) och upptäcktes först i jästceller som en del i
cellens degradering när tillgången på födoämnen tryter.
Hög forskningsaktivitet

Forskningsaktiviteten inom området är hög och flera bolag har signalerat
att de bedriver prekliniska forskningsprogram. I ett screeningexperiment
publicerat av Sanofi-forskare, där 250 000 substanser testades, utpekades
just Vps34 som ett av de två mest intressanta träffarna bland redan kända
måltavlor för autofagi-modulation12.
Vps34-proteinet befinner sig i mitten av den kaskad av reaktioner som leder
fram till att autofagosomen spjälkar upp och spottar ut de återanvändbara
resterna av defekta proteiner och organeller. Dess funktion är central för
bildandet av de dubbelväggiga membran som omger olika intracellulära
säckar, kallade vakuoler, endosomer, lysosomer och autofagosomer. Vps34kinaset utför dessa sysslor genom att fosforylera lipider (fosfatidylinositol)
som bygger upp membranen i intracellulära säckar. Genom att hämma
12

Identifying Small Molecules which Inhibit Autophagy, Peppard et al; Curr Chem
Gen and Transl Med, 2014
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Vps34 är det bevisat att den proteinsortering som enzymet utför uteblir 13.
Läkemedelsutvecklingen syftar till att utveckla en substans som hämmar
proteiner och därigenom stryper tillgången på näringsämnen för
cancercellen. Denna typ av stressmoment för cancercellen kan inducera
celldöd.

Första data på Sprint-substans
Sprint visar djurdata

Sprint Bioscience presenterade nyligen djurdata från bolagets program
inom Vps34-hämning. I en djurmodell visade forskare att Sprints två
substanser krympte tumörens storlek med i snitt 40 procent efter tio dagars
behandling vid jämförelse med obehandlade djur. Djurmodellen var
uppbyggd med inplanterade celler med trippel-negativ bröstcancer (TNBC),
en mycket svår form av bröstcancer där patienten inte svarar på behandling
av de läkemedel som i dagsläget finns på marknaden. Ytterligare en viktig
observation i studien var att behandlade djur uppvisade en lägre frekvens
av metastasering i lunga, magsäck och lemmar. Själva metastaseringen är
som regel den verkliga dödsorsaken hos TNBC-patienter.
Det som gör denna cancerform så svår är att tumören inte uttrycker gener
för vare sig östrogen, progesteron eller HER2, alla tre centrala måltavlor för
dagens läkemedelsbehandling av bröstcancer. TNBC är en aggressiv
cancerform som drabbar ca 15 procent av de 600 000 kvinnor som varje år
får diagnosen bröstcancer. Den utgör också en potentiell framtida marknad
för en läkemedelskandidat från Sprint Bioscience.
Liknande projekt inom autofagi-hämning

Nya substanser inom
autofagi-hämning

På sistone har en rad nya substanser inom autofagi-hämning dykt upp i den
vetenskapliga litteraturen. De bolag som utmärker sig med aktiviteter inom
detta område är Novartis, Sanofi, Takeda (genom sitt amerikanska
cancerbolag Millenium) samt AstraZeneca. De tre förstnämnda bolagen har
alla dykt upp i patentsökningsärenden.
Novartis har nyligen publicerat en artikel där forskare visar att en ny
testsubstans, PIK-III, effektivt hämmar Vps34-proteinet genom att binda
till ferritin, ett protein ansvarigt för deponering av järnjoner i cellen. Av
artikeln framgår inte om Novartis har för avsikt att ta fram eller redan har
en läkemedelskandidat för vps34-hämning. Författarna spekulerar i att
denna signalväg kan ha tillämpning på neurodegenerativa sjukdomar och
rörelsestörningar. Den substansklass som Novartis patenterat för hämning
av vps34 kallas för bi-heteroaryla substanser och i detta sammanhang pekas
cancer ut som en möjlig tillämpning (WO2012085815A1). Patentet pekar ut
flera olika cancerformer som särskilt känsliga för oreglerat Vps34-uttryck,
t ex äggstockscancer, huvud- och halscancer, blåscancer och småcellig
lungcancer. Intressant nog räknas inte bröstcancer upp i just detta

13

Backer Biochem J 2008
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sammanhang, men här har Sprint Bioscience redan visat att Vps-34
hämning har effekt.
Milleniums patentaktiviteter berör en substansklass som kallas heteroaryla
substanser (WO212021615A1). Sanofis försök inom vps34-hämning visar
att bolaget kommit relativt långt och verkar ha identifierat en
läkemedelskandidat. Sanofi har också publicerat resultat av ytterligare en
substans, SAR405, i kombination med mTOR-hämmaren everolimus
(Afinitor, Novartis).
Sanofis patent (WO2012085244A1) beskriver Vps34 som en central
komponent i autofagiprocessen. I patentet knyter författarna autofagi till
tumörens resistensutveckling mot en rad läkemedel. Autofagi uppges också
hjälpa tumören att utstå den stress som kemoterapeutisk behandling
framkallar.
Andra fält inom autofagi-forskningen
Kan vara en bra lösning att
kombinera en Vps34hämmare och en Klass Ihämmare eller en mTORhämmare.

Några av de enzymer som deltar i styrningen av signalvägen mot aktivering
av autofagi har hunnit längre inom forskningen än Klass III PI3K, där
Vps34 är den enda medlemmen. PI3K-gruppen indelas i tre klasser, Klass I,
II och III. Inom Klass I PI3K finns ett flertal läkemedelsprojekt som hunnit
till prövningar på människa. Bland andra AstraZeneca driver en hämmare
av Klass I PI3K, AZD8186, som har inlett fas 2-studier på solida tumörer.
Denna klass av substanser har stimulerande effekt på autofagi och står
alltså i rak motsats till den typ av substanser som beskrivits ovan och som
Sprint Bioscience inriktar sig på. Ett problem med Klass I substanser är att
de verkar ge upphov till resistensbildning. Det gäller för övrigt också
mTOR-hämmare som Afinitor. Det har framhållits att det kan vara en bra
lösning att kombinera en Vps34-hämmare och en Klass I-hämmare eller en
mTOR-hämmare. Dualiteten hos dessa två klasser kan bero på att Klass Ienzymet är mest aktivt under näringsrika förhållanden, då autofagi ska
hämmas, medan Klass III-enzymet är aktivt under svält- eller
cancerframkallad autofagi, då varje källa till extra näring är livsviktig.
Ett annat centralt enzym i denna signalväg är mTOR, mammalian TargetOf-Rapamycin. Afinitor (everolimus) från Novartis är just en hämmare av
detta enzym och är godkänt på data som visar att substansen kan bromsa
celltillväxt i ett par olika cancerformer, t ex vissa former av njur- och
bröstcancer. mTOR antas, precis som Klass I PI3K, tros vara ett enzym som
bromsar autofagi-signalen. Att hämma dessa enzymer skulle alltså vara
stimulerande för autofagiprocessen, raka motsatsen till den verkan som
hämning av Vps34 leder till.

Lipidkinaser – Ett tredje fokus för Sprint
Den enzymklass som kallas lipidkinaser innehåller både PI3-kinaser, t ex
Vps34, och PIP4-kinaser. Sprint intresserar sig för båda grupperna, som på
var sitt håll spelar viktiga roller i produktionen av de signalmolekyler som
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styr cellernas metabolism och tillväxt. PI4-kinaserna testas i forskning både
kring cancer- och diabetesläkemedel. Inom detta område kan Sprint dra
extra nytta av sitt kunnande inom Vps-34-området. Sprint uppger i sitt
prospekt att bolaget inom ett år, alltså före nästa års utgång, ska ha tagit
fram molekyler och tillräcklig data kring måltavlan för att kunna inleda
förhandlingar om utlicensiering.
Aktiviteten inom detta område är mindre än inom Klass I och Klass III PI3kinas-området.

Delägandet i IOMET Pharma projekt
Sprint Bioscience äger 10 procent i det projekt som 2012 såldes till det
brittiska forskningsbolaget IOMET Pharma.
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Appendix - Cancerns kännetecken
Olika försök har gjorts för att ringa in de kännetecken som gruppen av
cancersjukdom bär på och som på olika sätt lämpar sig att exploatera i vid
utveckling av läkemedel mot cancer. De sex första kännetecken som
presenterades i slutet av 90-talet av Hanahan och Weinberg14 återfinns på
den övre halvan av figuren nedan. Dessa sex områden har i varierande
omfattning tjänat som utgångspunkter vid läkemedelsutveckling inom
cancer under långa tider.
Nya kännetecken har radats
upp

Denna indelning i sex olika kännetecken för cancerceller bär har på senare
tid upplevts för snäv. Nya kännetecken har radats upp och i cirkelns undre
halva finns nytillkomna kännetecken uppräcknade. Cancercellernas
förmåga att undvika immunförsvarets T-celler har på kort tid seglat upp
som ett centralt området i läkemedelsutveckling inom det fält som benämns
immuno-onkologi. De övriga fem tårtbitar som radas upp i cirkelns under
halva handlar alla om olika stressfenotyper, alltså olika synliga former av
stress som cancerceller utsätts för. Denna utökade indelning har vi hämtat
från ett försök till systematisering av cancerforskare vid Harvard Medical
School15.
Schema över kännetecken för cancersjukdom

Ovanstående schema är ett försök att visa de olika kännetecken som
inducerar cancer och lanserades ursprungligen av Hanahan och
Wienberg16. De listade sex kännetecken för en cancer och dessa
kännetecken utgör övre halvan av figuren (färgad bakgrund och vita
14
15

Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000;100:57, 70
Luo et al, Principles of Cancer Therapy, Cell 2009
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symboler). I olika etapper har ytterligare sex kännetecken adderats till de
sex ursprungliga. Bland dessa märks de olika stresstillstånd som utgör
måltavlor för Sprint Biosciences läkemedelsprojekt.
Grundläggande kriteriet för
oxidativ stress är närvaro av
fria syreradikaler

De beskrivna projekten i Sprint Bioscience passar in på denna under halva.
MTH1-programmet kan passas in i den tårtbit som heter DNA damage
stress. Det angränsande fältet Oxidative stress har också kopplingar till
MTH1-projektets anti-oxidativa profil. Det grundläggande kriteriet för
oxidativ stress är närvaro av fria syreradikaler (en; reactive oxygen species,
ROS). Det är klarlagt att snabbväxande cancerceller i allmänhet genererar
fler syreradikaler än normala celler. Två olika processer har utpekats som
viktiga i produktionen av fria syreradikaler i tumörvävnad 17:


Onkogena signaler genom genuttryck skapar fria syreradikaler
o



Mitokondrisk dysfunktion och nedreglering
o

Fria syreradikaler bildas som
biprodukter under cellens
metabolism

Ras-genen har utpekats som en av de mest aggressiva
onkogenerna, alltså gener som kodar för proteiner med
viktiga funktioner i cancercellens tillväxt.
Typiskt för cancerceller är att cellens mitokondrier
kringgås eftersom cellen behöver mer energi än vad
mitokondrien kan producera, en process som leder till
ROS-produktion

Fria syreradikaler bildas som biprodukter under cellens metabolism, ofta
genom elektrontransport i mitokondrien eller via andra vanliga metabola
processer. Den vanligaste syreradikalen, superoxid (O2-), bildas genom så
kallad syrereduktion eller redox, innebärande att en extra elektron tillförs
molekyärt syre (syrgas).
Flera olika komponenter i cellen löper risk att oxideras av dessa reaktiva
föreningar, till exempel fettsyror, proteinter och nukleinsyror. ROSföreningarnas roll är inte enbart skadlig. De har också viktiga funktioner
som ett slags katalysatorer vid en mängd centrala biologiska processer, som
immunförsvar, överförning av nervimpulser, kärlvidgning och
signaltransduktion.
I normala celler antas en måttlig nivå av ROS gynna tillväxt och överlevnad
hos en cell. Så länge jämvikten för ROS-nivåerna, homeostasen, inte rubbas
är effekten av syreradikalerna övervägande positiv, men när nivåerna stiger
över en viss tröskel ökar risken för att ROS frambringar celldöd och
sjukdomar som cancer. Den interna balanskontroll av cellernas nivåer av
ROS kallas redox-reglering, eller redox homeostasis, och spelar en viktigt
roll i friska såväl som sjuka tillstånd.

16
17

Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell 2000;100:57, 70
Luo et al, Principles of Cancer Therapy, Cell 2009
Bolaganalys
29

Sprint Bioscience
För att hålla mängderna av ROS på kontrollerade nivåer har cellerna ett par
enzymatiska och icke-enzymatiska system för att neutralisera ROS. Dessa
anti-oxidanter spelar en stor roll i kroppens homesostas, strävan efter
jämvikt. Genetiskt instabila celler kan anpassa sig till hög oxidativ stress
genom att moderera ROS-nivåerna just så mycket som behövs för att
befrämja överlevnad och framväxt av cancer18.
Genom att blockera MTH1enzymet inkluderas skadliga
och oxiderade nukleotiderna i
cellens DNA.

Det MTH1-blockerande projekt som drivs av Sprint Biosciences tar i stället
fasta på anticancer-effekten hos höga ROS-nivåer. Genom att blockera
MTH1-enzymet inkluderas skadliga och oxiderade nukleotiderna i cellens
DNA. Studier har också visat att ROS-nivåerna är högre i metastaser än i
modertumören, vilket kan göra detta till ett intressant target för
bekämpande av själva metastaseriongen, den mest dödliga effekten av en
cancer. Ca 90 procent av all mortalitet i cancer hänförs till metastaseringen
av modertumöreren (primärtumören).
Tidigare studier visar att ackumulering av oxiderade nukleotidbaser i
cellkärnans DNA eller mitokondrie-DNA utlöser celldödande processer som
mutagenes, programmerad celldöd eller senesese. Samma forskare visade
att i celler med MutT homolog-1 (MTH1), minskade ackumulationen av
oxiderade baser i cellens DNA, vilket ledde till ökad cellöverlevnad 19.
Utveckling av anti-cancer substanser

Tumörmetastaser är det
allvarligaste hotet mot en
patients överlevnad.

Cancer kännetecknas av okontrollerad tillväxt hos ”urspårade” celler i
kroppen. Cellerna invaderar kroppens viktiga organ och förloppet leder ofta
till döden. Till skillnad från normala celler, som växer endast genom
noggrant reglerad signalering, kan cancerceller föröka sig i stort sett utan
signaler från cellens omgivning. Cancercellerna har uppnått denna förmåga
som ett resultat av genetiska förändringar som påverkar cellens
proteinuttryck och proteinfunktioner. När modertumören växer når den ett
stadium där den börjar metastatsera, alltså sprida sig till andra
kroppsdelar. Tumörmetastaser är det allvarligaste hotet mot en patients
överlevnad. Dessa celler har ofta flera mutationer, utslagningar (eng,
deletions) och förstärkningar av de gener som styr viktiga proteiner för
reglering av cellväxt. Genförändringarna tillåter cancercellen både att växa
och invadera andra vävnader samtidigt som de undgår upptäckt och
bekämpning av kroppens immunförsvar.
De första försöken till läkemedelsbehandling av cancer utgjordes av
cellgiftsbehandlingar som var ospecifika och angrep alla celler med
delningscykler, även normala celler. Dessa cellgifter har tumörbekämpande
effekt men deras användning begränsas av allvarliga biverkningar. I takt
med att förståelsen av proteiner och signalvägar för celltillväxt har ökat har
18

Trachootham et al, Redox Regulation of Cell Survival, Antioxidants&Redox
Signaling, 2008
19
Nakabeppu et al, Mutation research, 2010 Nov 28;703(1):51-8
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mer precisa läkemedelsbehandlingar (eng, ’targeted therpies’) utvecklats
för att blockera just dessa onkogener/ måltavlor. Ett exempel är imatinib
(Gleevec, Novartis) för behandling av kroisk myeloid leukemi hos patienter
med en speciell mutation, Philadelphia-chromosome positiv mutation.
Dessa substanser är ofta mycket effektiva för att behandla ett specifikt
muterat protein, så kallad ’driver mutation’. Däremot har det visat sig
svårare att tillämpa ’targeted therapies’ mot tumörer som bär på flera
skadliga mutationer. Dessutom har vissa onkogena proteiner, till exempel
Ras och Myc, inga aktiva behandlingar ännu, trots att de är bland de
vanligaste mutationerna i cancer.
När en cancercell upphör att
uttrycka det protein som
mutationen skapat, upphör
också effekten av läkemedlet

Denna obalans har skapat ett behov av att identifiera nya grundläggande
skillnader mellan cancerceller och normala celler för att utveckla mer
generella substanser som påverkar tillväxt och överlevand hos cancer med
många olika mutationer. Flera exempel på senare tid visar hur läkemedel
som siktar in sig på en särskild mutation föder hopp om bot men efter en
kort tid på marknaden tappar terapeutisk effektivitet genom nya
genförändringar. När en cancercell upphör att uttrycka det protein som
mutationen skapat, då upphör också effekten av läkemedlet. Ett exempel är
PAPR-enzymet som är ett reparationsenzym vid DNA-tillverkning. Genom
att blockera detta enzym ökar skadefrekvensen i cancercellens DNA och
celldöd infinner sig. Särskilt mottagliga för PARP-enzymet är celler med
mutationerna hos proteinerna BRCA1, BRCA2 och PALB2. När
cancercellerna muterar på nytt och upphör att uttrycka dessa proteiner, då
mister läkemedlet sin effekt och behandlingsresistens inträder.

Sprint aktivt inom
tumörmetabolism

Upprepade fall av behandlingsresistens mot läkemedel inriktade på en viss
mutation har fått forskarna att leta efter mer generella angreppsvinklar. Två
framväxande, nya områden som dykt upp på senare tid är
tumörmetabolism och tumörimmunologi, som båda passar in på
beskrivningen som generella angreppspunkter i cancertyper med flertaliga
mutationer eller med mer svårbehandlade signalvägar. Vad gäller
tumörmetabolism, det området där Sprint Bioscience är aktivt, har
forskarna påvisat förändringar i signalvägarna som är generella och
gemensamma för olika cancertyper med olika mutationer i bakgrunden.
Läkemedel som angriper dessa förändringar i metabolismen har därför
möjlighet att slå brett mot flera vanliga cancertyper, vilket ökar den
kommersiella potentialen.
Termen cellmetabolism avser ett antal livsnödvändiga kemiska
förändringar som äger rum i den levande cellen. Förvandligen av
födoämnen till energi via enzym-katalyserade (-medierade) reaktioner låter
organismen växa och föröka sig, behålla sin struktur och reagera korrekt på
omgivningens signaler. De kemiska reaktionerna som utgör cellmetabolism
brukar indelas i olika metabola signalvägar, där en kemikalie via ett antal
enzymatiska steg förvandlas till en ny kemikalie. Enzymer katalyserar, eller
utlöser, snabba och energieffektiva reaktioner. De fungerar därigenom som
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regulatorer av de metabola signalvägarna, bland annat i cancercellen, men
även som mottagare av signaler från andra celler.
Cancercellen utvinner energi
genom att också låta jäsa
socker (glukos) till mjölksyra

Den utvecklade förståelsen av de metabola signalvägarna hos normala celler
kommer förhoppningsvis förbättra förståelsen för tumörmetabolism, de
avvikande metabola signalvägarna hos cancersjuka celler. Forskare arbetar
med att kartlägga de grundläggande skillnaderna hos metabolismen i sjuka
och normala celler. Redan för mer än 80 år sedan visade den sedemera
Nobelpris-belönade tyske professorn Otto Warburg att cancerceller, som
behöver stora mängder energi, använder sig av andra signalvägar än
normala celler. Cancercellen utvinner energi genom att också låta jäsa
socker (glukos) till mjölksyra, en process som kallas anaerobisk (syrefattig)
glykolys. Normala, mindre energikrävande, celler använder sig av en annan
process, citronsyrecykeln, som omvandlar näringsämnen till energi i
syrerik, frisk miljö.
Mjölksyreprocessen gör att cancercellen klarar att generera de byggstenar
som behövs för att växa snabbt. Denna förmåga hos cancercellen att
omprogrammera de metabola signalvägarna för elda på tillväxten har gett
upphov till det nya fält inom cancerbiologi som kallas cancermetabolism
eller tumörmetabolism. Under det senaste årtiondet har forskare lyckats
utveckla tillräckligt förfinade verktyg för att studera denna metabolism hos
cancer eller hos andra snabbdelande celler.

Cancerväxten tilltar med
förändrat genuttryck av nya
enzymer som upprätthåller
hög energiproduktion

Cancermetabolism erbjuder ett i grunden nytt sätt att hitta angrepspunkter
på sjukdomen. Cancercellen är ”dopad” (eng, addicted) på vissa
bränsleämnen och ställer helt om sitt biologiska maskineri för att på
effektivaste sätt förbruka detta bränsle. Den ökar införseln av
näringsämnen 200-400 gånger jämfört med normala celler samtidigt som
enzymer som ingår i signalvägarna muterar och bildar metaboliter som
eldar på tillväxten och mutationskedjan ytterligare 20. Cancerväxten tilltar
med förändrat genuttryck av nya enzymer som upprätthåller den höga
energiproduktionen. Tillsammans skapar dessa förändringar
förutsättningar för cellen att skapa tillräckligt rikliga mängder av de
byggstenar som ytterst driver på tumörväxten. Genom att hämma de
nyckelenzymer som ingår i de sjukdomsspecifika signalvägarna uppstår
möjligheten att störa och rubba cellens växt och överlevnad utan att
påverka normala celler. Denna möjlighet utgör en ny och intressant
utgångspunkt för upptäckt och utveckling av nya målsökande läkemedel. En
god indiktator på intresset för detta fält är att följa antalet vetenskapliga
citat som området genererar per år. Grafen nedan visar antalet citat
innehållande ”tumor metabolism” på den medicinska databasen Pubmed
under åren 2013-1970:

20

Agios Pharmaceuticals, 10-K filing
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Källa: Pubmed

Forskning kring tumörmetabolism sker genom bruket av en ny teknologi,
PET eller positronemissionstomografi, som avbildar den metabola
aktiviteten i tumören. Denna medicinska bildteknologi registrerar upptaget
av närningsämnen, just socker, i kroppens celler. En radioaktivt märkt form
av socker injiceras i patienten och omsätts snabbare i celler med hög
metabolism, vilket bildar en kontrast till omsättningen i normala celler.
PET-bilden avbildar med stor precision det lokala läget för cancerhärder i
kroppen och har blivit ett viktigt diagnostiskt redskap inom cancervård i
framfört allt USA , men även i andra utvecklade sjukvårdssystem.
Den metabola omprogrammeringen av cancercellen kan kopplas till
särskilda genetiska förändringar antingen hos onkogener, gener som
omvandlar normala celler till cancerceller, eller hos turmörsuppressorgener, gener som hämmar tillväxt och som ansvarar för funktionella
signalvägar. Mutationer hos gener ansvariga för cellens signalvägar
resulterar i regel onaturligt högt upptag av näringsämnen och förändrade
metabola signalvägar, vilket slutligen får cancer att utvecklas.
Vps34 ett viktigt protein i
jakten på nya måltavlor inom
onkologi

Enligt Agios Therapeutics, ett amerikanskt bolag aktivt inom
cancermetabolism, innehåller det metabola maskineriet i cancerceller, även
kallat ”metabolomet”, 2 000-3 000 metabola enzymer och Agios uppskattar
att mellan 50-100 av dessa kan bli nya måltavlor för cancerläkemedel. Det
är i denna klass av enzym som Sprint Biosciences Vps34 återfinns. Det gör
också denna klass av proteiner till en av de viktigaste klasserna i jakten på
nya måltavlor inom onkologi. Agios uppger att de studerat mer än 50 olika
metabola enzymer i jakten på möjliga måltavlor för anti-cancer läkemedel.
Fokus är på måltavlor som är unika för cancerceller jämfört med normala
celler. Bolaget delar in denna typ av måltavlor i tre grova kategorier:


En mutation som leder till ett enzym med förekomst endast i
cancerceller;



Unika isoformer av metabola enzym som återfinns i cancerceller
och som skiljer sig från isoformerna i normala celler;



En urspårning av en hel metabol signalväg (kidnappning) för att
förse cancerväxten med en särskild metabolit eller ett näringsämne.
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Appendix – Ledning och styrelse
VD Anders Åberg har en bakgrund i Life Science-industrin och som
forskare inom molekylärbiologi. Han var en av de fem grundarna till
bolaget 2009 och tillträdde då också VD-rollen. Övriga grundare är
professor Pär Nordlund, Dr Martin Andersson, Jessica Martinsson och
Kenth Hallberg.
Anders Åberg (född 1958), grundare och verkställande direktör sedan 2009.
Tidigare erfarenhet: Chief Scienctist Officer Sidec AB (2005-09),
AstraZeneca: Director Structural Chemistry 2001-05, Senior Scientist 19972001, Research Scientist Lund University 1996-97, Research Scientist
European Molecular Biology Laboratory 1993-96
Utbildning: doktorsexamen i molekylärbiologi 1993, Stockholms
Universitet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Miterovia AB, styrelseledamot
Kancera 2010-11
Egna och närståendes aktieinnehav: 377 368 aktier
Rune Nordlander (född 1956), styrelseledamot och –ordförande sedan
2010.
Erfarenhet: Grundare av Första Entreprenörsfonden 2006; grundare och
VD för IT-företaget Endevo AB, uppköpt 2008; chefspositioner i ITkonsulten Frontec (numera Acando).
Utbildning: civilingenjör KTH, executive MBA från Uppsala Universitet
Andra pågående uppdrag: styrelseordförande Neodev AB och Shootitlive
AB. Styrelseledamot HumanCap Nordic AB, B3 IT Management AB, Första
Entreprenörsfonden i Norden AB, CombiQ AB, Bilpro Sverige AB,
Speedment AB.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 509 020 aktier
Pär Nordlund, grundare och styrelseledamot sedan 2009.
Erfarenhet: professor i biofysik, avdelningen för medicinsk biokemi och
biofysik, Karolinska Institutet, professor Nanyang Technical University.
Vetenskaplig koordinator Structural Genomics Consortium, Karolinska
Institutet
Utbildning: Doktorsexaman i strukturbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Andra pågående uppdrag: styrelseordförande och vetenskaplig rådgivare i
Evitraproteoma AB och Pelago AB
Egna och närståendes aktieinnehav: 380 000 aktier
Jessica Martinsson (född 1972), styrelseledamot 2014, grundare och
ledande befattningshavare
Tidigare erfarenhet: SOBI (2000-07), Pharmacia (1995-2000)
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Utbildning: magisterexamen i kemi, Uppsala universitet
Andra pågående uppdrag:
Egna och närståendes aktieinnehav: 251 000 aktier
Claes Post (född 1950), styrelseledamot 2014
Erfarenhet: Investment manager, ALMI Invest; gästprofessor
neurofarmakologi, Linköpings universitet; bred bakgrund inom life science
med bland annat chefspositioner inom AstraZeneca och Pharmacia; har
även arbetat med riskkapitalinvesteringar hos Danske Life Science, Nordic
Biotech och HealthCap.
Andra pågående uppdrag: styrelseledamot AddBio AB, Denator AB,
Gradientech AB, Xintela AB och CT Post AB.
Utbildning: Apotekare från Uppsala universitet; Farmacie doktor inom
klinisk farmakologi, Linköpings universitet
Egna och närståendes aktieinnehav: 0 aktier
Claes Wenthzel (född 1962), CFO på konsultbasis sedan 2014
Erfarenhet: ledande befattningar inom flera life science-bolag och
erfarenhet av börsnoteringar. Tidigare befattningar inkluderar CFO på
Perbio Science AB (publ), Louis Gibeck AB (publ), Sandblom&Stohne AB
(publ).
Andra pågående uppdrag: styrelseordförande i PeWe International AB,
styrelseledamot WenCon AB och Observe Medical International AB. CFO i
Bayn Europe AB (publ) och Pricer AB (publ).
Utbildning: civilekonom, Stockholms universitet
Egna och närståendes aktieinnehav: 0 aktier
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Sammanfattning Redeye Rating
Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel
består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en
betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng.
Ratingförändringar i denna rapport:
Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max
3 rader
Ledning 5.5p

VD Anders Åberg tillträdde 2009 i samband med bolagets grundande.
Anders är även en av Sprints fem grundare. Genomgående för bolagets
ledning är en omfattande erfarenhet av läkemedelskemi. Bolaget har
fortfarande bevisbördan hos sig när det gäller att kommersialisera sina
tillgångar, något som väger in som ett litet minus.
Ägarskap 8.0p

Bolagets fem grundare kontrollerar fortfarande 21 procent av bolaget
vilket ger uppsida för ägandet. Vi bedömer att huvudägaren Första
Entreprenörsfonden med 23 procent av aktierna har finansiella resurser
att stötta bolaget om ytterligare en kapitalanskaffning skulle bli
nödvändig.
Tillväxtutsikter 4.5p

Sprint Bioscience är beroende av att något av bolagets två mest
framskjutna projekt lyckas ta sig till inledande kliniska prövningar.
Utvecklingen av projekten sker i en konkurrensutsatt miljö där mer eller
mindre liknande projekt utvecklas av andra företag och organisationer. Vi
anser att bolaget positionerat sig väl för att om tre år nå ett läge med
självfinansierad tillväxt. Nya projekt kan då med målmedvetenhet inledas
och minska den risknivå som bolaget i dagsläget befinner sig på.

Lönsamhet 0.0p

Bolagets historiska förluster har löpande finansierats av ägarna. Det svaga
utfallet i Redeyes rating för bolagets lönsamhet baserar sig på dessa
historiska underskott. Den intäktsström från andra läkemedelsbolag som
rollen som Contract Research Organisation har bidragit med sedan
grundandet 2009 förväntas nu att försvinna när bolaget dedikerar sina
resurser till egen forskning.
Finansiell styrka 0.5p

Bedömningen av bolagets finansiella styrka baserar sig på de historiska
resultat som Sprint Bioscience har uppvisat. Bolagets möjlighet att
undvika ytterligare en nyemission har vi satt till 50 procent, motsvarande
sannolikheten för att ett licensavtal ingås i år.
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Resultaträkning
Omsättning
Summa rörelsekostnader
EBITDA

2012
2
-7
-5

2013
2
-6
-4

2014E
1
-9
-8

2015E
30
-10
20

2016E
63
-11
52

Avskrivningar materiella tillg
Avskrivningar immateriella tillg.
Goodwill nedskrivningar
EBIT

0
0
0
-5

0
0
0
-4

0
0
0
-9

0
0
0
19

0
0
0
52

Resultatandelar
Finansnetto
Valutakursdifferenser
Resultat före skatt

0
2
0
-4

0
0
0
-4

0
0
0
-9

0
0
0
19

0
0
0
52

Skatt
Nettoresultat

0
-4

0
-4

0
-9

-4
15

-11
40

2012

2013

2014E

2015E

2016E

0
1
0
1
2

1
0
0
0
1

15
0
0
0
16

25
0
0
0
26

59
0
0
0
60

0
0
0
0
0
2
0
3
0

1
0
0
0
0
6
0
7
0

1
0
0
0
0
8
0
9
0

2
0
0
0
0
13
0
14
0

3
0
0
0
0
17
0
21
0

Summa tillgångar

4

7

25

40

80

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kort. skuld
Räntebr. skulder
L. icke ränteb.skulder
Konvertibler
Summa skulder
Uppskj. skatteskuld
Avsättningar
Eget kapital
Minoritet
Minoritet & E. Kap.

1
0
2
3
1
0
0
3
0
0
1
0
1

1
0
1
2
2
0
0
4
0
0
3
0
3

0
0
2
2
0
0
0
2
0
0
23
0
23

0
0
2
2
0
0
0
2
0
0
38
0
38

0
0
2
2
0
0
0
2
0
0
78
0
78

Summa skulder och E. Kap.

4

7

25

40

80

2012
2
-7
0
-5
0
-5
0
-5
1
-3

2013
2
-6
0
-4
0
-4
0
-4
0
-4

2014E
1
-9
0
-9
0
-9
0
-8
0
-3

2015E
30
-10
0
19
-4
15
0
15
0
-5

2016E
63
-11
0
52
-11
40
0
41
0
-7

-7

-8

-11

10
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Kapitalstruktur
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Nettoskuld
Sysselsatt kapital
Kapit. oms. hastighet

2012
26%
46%
1
2
0.4

2013
45%
74%
2
5
0.3

2014E
92%
0%
-15
7
0.0

2015E
95%
0%
-25
13
0.8

2016E
98%
0%
-59
19
0.8

Tillväxt
Försäljningstillväxt
VPA-tillväxt (just)

2012
0%
0%

2013
49%
0%

2014E
-58%
-42%

2015E
2,900%
-277%

2016E
110%
167%

Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångr
Kassa och bank
Kundfordringar
Lager
Andra fordringar
Summa omsättn.
Anläggningstillgångar
Materiella anl.tillg.
Finansiella anl.tillg.
Övriga finansiella tillg.
Goodwill
Imm. tillg. vid förväv
Övr. immater. tillg.
Övr. anlägg. tillg.
Summa anlägg.
Uppsk. skatteford.

Fritt kassaflöde
Omsättning
Sum rörelsekost.
Avskrivningar
EBIT
Skatt på EBIT
NOPLAT
Avskrivningar
Bruttokassaflöde
Föränd. i rörelsekap
Investeringar
Fritt kassaflöde

Bolaganalys
37

DCF värdering
WACC

Kassaflöden, MSEK
17.4% Motiverat värde MSEK

181

Motiverat värde per aktie, SEK
Börskurs, SEK

Lönsamhet
ROE
ROCE
ROIC
EBITDA-marginal
EBIT-marginal
Netto-marginal

27.7
11.2

2012
0%
-655%
0%
-326%
-330%
-223%

2013
-197%
-111%
-260%
-162%
-175%
-185%

2014E
-65%
-59%
-162%
-810%
-850%
-850%

2015E
50%
64%
204%
65%
64%
50%

2016E
69%
89%
321%
83%
82%
64%

Data per aktie
VPA
VPA just
Utdelning
Nettoskuld
Antal aktier

2012
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2013
-2.25
-2.25
0.00
0.97
1.95

2014E
-1.30
-1.30
0.00
-2.37
6.54

2015E
2.30
2.30
0.00
-3.88
6.54

2016E
6.15
6.15
0.00
-9.07
6.54

Värdering
Enterprise Value
P/E
P/S
EV/S
EV/EBITDA
EV/EBIT
P/BV

2012
0.5
0.0
0.0
0.3
-0.1
-0.1
0.0

2013
1.9
0.0
0.0
0.8
-0.5
-0.5
0.0

2014E
57.5
-8.6
73.0
57.5
-7.1
-6.8
3.2

2015E
47.6
4.8
2.4
1.6
2.4
2.5
1.9

2016E
13.6
1.8
1.2
0.2
0.3
0.3
0.9

Aktiestruktur %
Första Entreprenörsfonden
Almi Invest Stockholm
Aktieinvest
Anders Åberg
Kudu AB
Jessica Martinsson
Martin Andersson
Kenth Hallberg
Roosgruppen AB
WTS Invest AB
Aktien
Reuterskod
Lista
Kurs, SEK
Antal aktier, milj
Börsvärde, MSEK
Bolagsledning & styrelse
VD
CFO
IR
Ordf
Nästkommande rapportdatum
FY 2015 Results

Analytiker
Ulrik Trattner

Röster
26.1 %
16.8 %
10.6 %
5.3 %
4.9 %
3.9 %
3.9 %
3.9 %
3.7 %
2.9 %

Kapital
26.1 %
16.8 %
10.6 %
5.3 %
4.9 %
3.9 %
3.9 %
3.9 %
3.7 %
2.9 %

First North
11.2
6.5
73.0

Anders Åberg
Claes Wenthzel
Rune Nordlander

February 26, 2015

Redeye AB
Mäster Samuelsgatan 42, 10tr
114 35 Stockholm
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Omsättning & Tillväxt (%)

EBIT (justerad) & Marginal (%)

70

3500%

60

60

3000%

50

50

2500%

40
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Verksamhetsbeskrivning

Ulrik Trattner äger aktier i bolaget: Nej
Klas Palin äger aktier i bolaget: Nej

Sprint Bioscience grundades 2009 av fyra forskare med bakgrund från
AstraZeneca och SOBI. Affärsidén var att skapa förutsättningar för
mer effektiv läkemedelsutveckling. Bland bolagets tidigare tjänster
märktes Contract Research, forskningstjänster åt externa
uppdragsgivare. Detta ben har kapats och bolaget driver nu tidig
läkemedelsutveckling kring egna måltavlor-proteiner, alltså en mer
riskexponerad verksamhet. Ambitionen är att snabbt ta ett projekt
från första träff i screening-system till stadiet före utnämnande av
läkemedelskandidat, då avsikten är att hitta en partner.

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit
ersättning från bolaget i samband med detta.
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DISCLAIMER
Viktig information
Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på
sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer..
Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye
grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007.
Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel
med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende
finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd).
Ansvarsbegränsning
Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande i nformationen i analysen
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet
av analysen.
Potentiella intressekonflikter
Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande:





För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument
för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter,
bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum.
En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är
direkt kopplad till sådan verksamhet.
Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen.

Angående Redeyes analysbevakning
Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument.
Rating/Rekommendationsstruktur
Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare.
Redeye Rating (2014-06-10)
Rating
7,5p - 10,0p
3,5p - 7,0p
0,0p - 3,0p
Antal bolag

Ledning

Ägarskap

22
43
1
66

28
32
6
66

Tillväxtutsikter
11
54
1
66

Lönsamhet
4
30
32
66

Finansiell
styrka
16
26
24
66

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut.
Mångfaldigande och spridning
Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Copyright Redeye AB.
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