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Oasmia Pharmaceutical
Ett nytt kapitel har inletts

Ett starkare bolag

Risken i Oasmia har reducerats väsentligt de senaste åren, något som vi anser inte vägs in på nuvarande
nedpressade kursnivåer. Första läkemedlet Apealea är godkänt i EU och en vittomfattande lansering är
förestående. Finanserna har stärkts och ett mer erfaret ledarskap har tagit vid, vars fokus är inriktat på att
påskynda utvecklingen av Oasmia till ett kassa"ödespositivt specialty pharma-bolag.

Partneravtal ger stöd

Apealea är en förbättrad formulering av paklitaxel, där förmedicinering med steroider kan undvikas och
infusionstiden förkortas, två viktiga konkurrensfördelar. Ett omfattande licensavtal tecknades i mars i år med
Elevar Therapeutics. Elevar är dock ett oprövat kort, men med en erfaren ledning, stark uppbackning och
bra engagemang ser vi potential för en framgångsrik lansering som successivt breddas till länder utanför EU.

Osäkerheten har tagit överhand

Vår SOTP-värdering indikerar ett motiverat värde på 6,3–6,7 kr. Risknivån bedömer vi som medelhög.
Värderingen vilar på bolagets två tillgångar Apealea och docetaxel micellar, där Apealea är främsta
värdedrivaren. Därutöver .nns ytterligare potentiella intäktsmöjligheter som kan ge uppsida till vår
värdering. Främsta risken är fördröjningar i lansering av Apealea, något vi bedömer redan börjat prisas in
i aktien.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e -0.38 -0.38 0.0%

EPS, just 21e -0.3 -0.3 0.0%

EPS, just 22e 0.13 0.13 0.0%

Kommande händelser
 
Q2 20/21 9 dec 2020

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 448.4m

Market cap 1,834

Nettoskuld (274)

EV 1,560

Free Float 75.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 7,800.0(k)

Reuters/Bloomberg Oasm.st/Oasm:ss

 
Prognos (SEK)

 
19 20e 21e 22e

 
Sales,m 202 2 21 226

Sales Growth 101.0% (1.0)% 877.8% 9.7%

EBITDA, m (10.1) (131.5) (101.1) 93

EBIT, m (30.0) (161.2) (129.1) 63.0

EPS, adj (0.02) (0.38) (0.30) 0.13

EPS Growth NA% NA% NA% NA%

Equity/Share 1.8 1.5 1.1 1.3

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal (0.1)% NA% -% 0.3%

ROE (%) (1.3)% (26.1)% (26.4)% 10.4%

ROCE (3.3)% (22.0)% (21.8)% 9.8%

EV/Sales 7.73x 722.81x 73.92x 6.90x

EV/EBITDA (155.2)x (11.9)x (15.4)x 16.8x

EV/EBIT (52.0)x (9.7)x (12.1)x 24.8x

P/E, adj (175.2)x (10.8)x (13.6)x 31.3x

P/Equity 2.2x 2.8x 3.6x 3.2x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (4.6)% (7.4)% (5.3)% 4.2%

Net Debt/EBITDA 35.3g 1.7g 1.2g (2.1)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 6.30 - 6.70
  
Current price SEK4.09

Risknivå Medium

Kurspotential High

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Ett nytt kapitel har inletts

Investment Case

Erik Penser Bank inleder bevakning av Oasmia Pharmaceutical, ett specialty pharma-bolag som nu tar steget
in i kommersiell fas. Bolagets första produkt Apealea har blivit godkänd i EU och ett omfattande licensavtal
för produkten har tecknats med amerikanska Elevar Therapeutics, som tagit över huvudansvaret mot royalty
och milstolpsbetalningar till Oasmia. Därutöver har en städning av bolaget genomförts, som tog vid efter
en ägarstrid 2018, och vi ser ett starkare Oasmia som tagit form med risk-reducerad projektportfölj, erfaret
ledarskap på plats, bra .nansiering och en tydlig vilja till förbättrad transparens mot marknaden. Vår
värdering av Oasmia indikerar ett motiverat värde om 6,3 – 6,7 kr och risknivån är medelhög.

Licensavtal har tydliggjort värden i Apealea

Apealea är godkänt i Europa för behandling av patienter med avancerad äggstockscancer som återfår
sin tumörsjukdom. Läkemedlet är en förbättrad formulering av väletablerade cellgiftet paklitaxel som
gör att förmedicinering med steroider kan undvikas samt att infusionstiden kan kortas ned, två viktiga
konkurrensfördelar. Potentialen kan dock vara betydligt större än så inom "er regioner och nya
cancerindikationer. Elevar framstår som en dedikerad partner med större muskler än Oasmia för att driva
denna utveckling. Utifrån ett konservativt angreppssätt bedömer vi potentialen till USD 200m, men rätt
navigerat kan den nivån ligga betydligt högre.

Samarbete kring nästa produkt reducerar kostnaderna

Oasmias andra produkt, docetaxel micellar, är redan godkänd i Ryssland, men för att nå ett godkännande på
"er marknader krävs ytterligare klinisk dokumentation. I likhet med Apealea är docetaxel micellar utvecklad
från bolagets XR-17-teknologi, som ger en bättre vattenlöslighet än originalsubstansen docetaxel, som gör
att förmedicinering med steroider kan undvikas. Via ett samarbete med Swiss Group for Clinical Cancer
Research ska en fas I-studie genomföras under nästa år i patienter med spridd prostatacancer. Vid positivt
utfall kan projektet hoppa direkt till en fas III-studie. Vi ser här goda möjligheter till betydande värdeökning
i projektet till begränsad risk.

Fokus på lönsamhet

För att påskynda utvecklingen till lönsamhet har nytillträdde vd Dr Francois Martelet sjösatt ett
besparingsprogram. Löpande kostnader ska ned med över 100 mkr per år för att hamna under 10 mkr
per månad, full eJekt väntas från och med Q4 2020. För att stärka intäktsbasen utöver Apealea pågår
aktiviteter för att hitta partners som kan licensiera XR-17-plattformen. Därtill utvärderas möjligheten att
sälja veterinärverksamheten (kan utgöra betydande värden) samt möjligheter till kompletterande förvärv.
Finansiellt är Oasmia i en stabil position med likvida medel på 354 mkr per den sista juli 2020.
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Värdering

Vår värdering Oasmia bygger på en så kallat sum-of-the-parts-modell i vilken vi har tagit med Apealea och
docetaxel micellar, bolagets två längst framskridna tillgångar där vi ser att det .nns en tydlig plan framåt
och .nansiering för att genomföra den.

Utöver de två tillgångarna, har Oasmia "er potentiella intäktsmöjligheter som ger en uppsida till vår
värdering, däribland en potentiell försäljning av veterinärverksamheten och licensavtal kopplat till XR-17-
plattformen.

Motiverat värde

Motiverat värde uppgår till 6,3–6,7 kr.
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Förväntat nyhets5öde

Ett besked om vad som krävs för ett godkännande i USA ser vi som en potentiellt största katalysator för aktien i år.
Den mest närliggande tror vi är ett avtal med en försäljningsdistributör för den europeiska marknaden. Ett sådant
avtal kommer ge trovärdighet för en framgångsrik lansering och minskad osäkerhet kring förseningar.

Förväntat nyhets5öde kommande 12 mån

Produkt Händelse Signifikans Tidpunkt

Apealea Europeisk försäljningspartner Hög Q3-Q4 2020

Apealea Besked USA-lansering Hög Q4 2020

XR-17-plattformen Partnerskap Hög Q4 2020 -Q2 2021

XR-17-plattformen Ny produktkandidat Medel Q4 2020 -Q2 2021

Docetaxel micellar Första patient fas Ib Låg Q1 2021

Risker till vår värdering

Långsammare lanseringstakt för Apealea

Vi har räknat med intäkter för Apealea från kalenderår 2021 i EU, 2022 i USA och 2023 i Japan. En utdragen process
i att .nna partners eller inkluderas i ersättningssystem kan skjuta på detta eller få upptaget att bli lägre än förväntat.

Kliniska bakslag

För att optimera potentialen för Apealea och ta docetaxell micellar till marknaden krävs kompletterande kliniska
studier och bakslag kan betyda lägre försäljningspotential eller avbruten utveckling.

Behov av att stärka 6nanserna

Med pågående kostnadsreduceringsprogram ser vi möjlighet till att bolaget kan klara sig utan ytterligare extern
.nansiering till dess att intäkterna för Apealea är tillräckligt stora för att täcka löpande kostnader. Bolaget kan dock
komma att välja en mer oJensiv utvecklingsplan där kapitalbehovet kan överstiga 10 mkr per månad.

Bakslag i pågående rättstvist

Bolaget är i tvist med bolag kopplade till tidigare ägare. Bakslag i dessa processer där bolaget krävs på skadeståndet
skulle leda till allvarliga .nansiella konsekvenser.
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Bolagsöversikt
Oasmia är ett svenskt Uppsala-baserat specialty pharma-bolag som nyligen tagit steget in i kommersiell fas och fokus
är att snabbt lyfta verksamheten till positiva kassa"öden. Huvudansvaret för att genomföra strategin vilar på vd Dr.
Francois Martelet som tillträdde posten i mars i år.

Bolaget grundades 1999 för att kapitalisera på sin teknologi XR-17, en teknologi som gör det möjligt att
förbättra vattenlöslighet för intravenösa (iv) läkemedel. Plattformen har framför allt använts för att ta fram
nya patenterbara cancerläkemedel, baserade på godkända läkemedelssubstanser som formulerats med XR-17-
teknologin. Oasmias huvudfokus är mot humanläkemedel med tre aktiva projekt, men bolaget har även en utvecklad
veterinärmedicinportfölj.

Portfölj humanläkemedel

Produkt Indikation Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 NDA Marknad Region

Apealea Äggstockscancer Ryssland/Kazakstan

Äggstockscancer EU

Äggstockscancer USA

Bröstcancer Global

Docetaxel Prostatcancer Global

XR-19 Solida tumörer Global

Portfölj veterinärmedicin

Produkt Indikation Preklinik NDA Marknad Region

Paccal Vet Juvercancer USA

Doxophos Vet Lymfom USA

Klinisk fas

Ett viktigt genombrott uppnåddes under 2018 när Apealea (paklitaxel micellar) blev bolagets första godkända
produkt efter positivt besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Därefter har bolaget tecknat ett
omfattande licensavtal i mars 2020 (698 MUSD + royalty) med amerikanska Elevar Therapeutics (Elevar) för Apealea.
Elevar har sin bas i USA och kommer ha huvudansvar för att kommersialisera och vidareutveckla Apealea globalt.

Med över 15 år som noterat bolag är Oasmia relativt välkänt bland investerare. Bolaget har dock en bitvis "äckad
historik kantad av kontroverser och otydlig marknadskommunikation, som inte sällan är det som förknippas med
Oasmia. För drygt två år sedan påbörjades dock en omfattande översyn av verksamheten efter en ägarstrid, där
"era av de tidigare ledande befattningshavarna .ck lämna bolaget och i samband med det avyttrade sitt ägande. En
uppstädning har följt som rett ut frågetecken kring ägande av dotterbolag och immateriella rättigheter.

Efter genomförd städning ser vi ett starkare Oasmia med ett mer erfaret ledarskap på plats som har ett tydligt fokus
på ökad transparens mot marknaden.

Ledande befattningshavare

Befattning Person Kommentar

CEO Francois R. Martelet Tillträdde mars 2020. Erfarenhet från läkemedels- och biotechbolag

CFO** Fredrik Järrsten Tillträdande CFO inom sex mån. Kommer närmast från Karolinska Development

CFO* Michael af Winklerfelt Avgående CFO, slutar den i november 2020

CTO Elin Trampe Lång erfarenhet från större bolag, närmast från General Electric Global Operations

CBO Peter Selin Nytillträdd. Kommer närmast från VP Pharma Business Operations at Inceptua Group

CMO Reinhard Koenig Över 25 års erfarenhet från branschen med positioner på mindre och större bolag

Vd Dr. Martelet har en lång erfarenhet från branschen, både från större läkemedelsbolag såväl som från
entreprenörsdrivna, små läkemedelsutvecklande bolag. Före sommaren 2020 introducerade DR. Martelet en ny
strategi för bolaget, där målet är att snabba på utvecklingen av Oasmia till ett lönsamt specialty pharma-bolag.
Huvudsaklig drivkraft för att ta bolaget till lönsamhet går via Apealea, där Oasmia kommer att aktivt bistå Elevar för
en lyckad global lansering. Därutöver .nns möjligheter att attrahera externa partners till sin XR-17-plattform och
bolagets mål är att teckna ett licensavtal på tolv månader.
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En översyn av veterinärverksamhet pågår med målet att synliggöra värden utan att behöva skjuta till interna medel.
Det .nns även ett uttalat intresse av att bredda verksamheten via kompletterande förvärv av produkter/bolag. Här
uppfattar vi att bolaget har en opportunistisk inställning och kan tänka sig verksamheter utanför cancerområdet.

Flera ben att balansera på för att nå lönsamhet

Källa: Erik Penser Bank

För att minska behovet från kapitalmarknaden har även en omstrukturering initierats, där personalstyrkan
dras ned och resurser för kommersiell produktion av läkemedel upphör. Sammantaget väntas detta leda till
kostnadsbesparingar på över 100 MSEK per år och löpande kostnader på under 10 MSEK per månad (~17 MSEK
senaste kvartalet). Full eJekt väntas nås i Q4 2020.

Nedan ges en bild över hur bolagets rörelsekostnader, kassa"öden och .nansiella position utvecklats de senaste åren,
vilket understryker det relativt starka läge bolaget nu är i, .nansiellt, jämfört med hur det sett ut historiskt.

Rörelsekostnader, kassa"öde från den löpande verksamheten och likvida medel plus korta placeringar

Källa: Oasmia, Erik Penser Bank
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Ägare och antal aktier
Som vi tog upp ovan har det skett betydande förändringar på ägarsidan senaste två åren. Huvudägare i bolaget är
Per Arwidsson som innehar knappt 25 procent av kapital och röster. Utöver Per Arwidsson saknas större ägare och
det institutionella ägandet är begränsat, varför free-"oat uppgår till 75 procent. Totalt .nns 448 miljoner aktier
utestående i bolaget fördelat på 23 670 aktieägare. Den dagliga handelsvolymen i aktien senaste tre månaderna
uppgår till omkring 8 miljoner aktier (1,7 procent per dag), vilket får betraktas som en hög likviditet.

Ägarlista - antal aktier och ägarandel

Per Arwidsson med närstående 111371238 24,84%

Avanza Pension 31421679 7,01%

Mastan AB (Håkan Lagerberg) 8000000 1,78%

Nordnet Pensionsförsäkring 7178968 1,60%

Swedbank Försäkring 6285086 1,40%

Christer Ericson 3861289 0,86%

Johan Zetterstedt 3000000 0,67%

Handelsbanken Fonder 2651595 0,59%

SEB Fonder 2534522 0,57%

Håkan Svanberg 2516000 0,56%

Kurssvängningarna har varit stora under året i Oasmia-aktien som nästan haft en spegelvänd utveckling till de
bredare marknadsindex vi jämför med nedan. Den stora kursuppgången under mars i år var driven av det licensavtal
som tecknades med Elevar. Kursutvecklingen senaste månaden har varit svag och vi upplever att det är drivet av en
tilltagande osäkerhet och otålighet i marknaden.

Kursutveckling Oasmia, OMXS30 och OMX Small Cap

Källa: Nasdaqomx Stockholm
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Cancerområdet en tillväxtmotor
Även om bolagets nya strategi inkluderar en möjlig breddning utanför cancerområdet, är det från detta vi ser bäst
möjligheter till betydande intäkter de närmaste åren. Cancer är det i särklass största läkemedelsområdet och under
2019 uppgick den globala försäljningen till knappt USD 150bn (ca 16% av total läkemedelsförsäljning). Det .nns
ett antal starka trender som fortsätter verka till dess fördel; stigande kunskap om sjukdomstillståndet, ökad andel
äldre i befolkningen, stärkta resurser till vården i tillväxtländer och en stark innovationskraft med nya produkter
som når marknaden.

Trots sin omfattning förväntas försäljningen av cancerläkemedel fortsätta uppvisa snabb tillväxt och växa med över
11 procent per år fram till 2026 (enligt EvaluatePharma). Därmed väntas försäljningen överstiga USD 300bn (ca 22%
av den totala läkemedelsmarknaden) under 2026.

Prognos försäljning cancerläkemedel

Källa: EvaluatePharma World Preview 2020

En viktig faktor bakom senaste årens snabba tillväxt inom området är intåget av immunterapier, som inom "era
indikationer lett till helt nya möjligheter att förlänga livet för cancerpatienter. Vi vill dock poängtera att dessa
behandlingar ofta behöver ges i kombination med traditionella cellgifter för att ge maximal eJekt. Därutöver är
cellgifter välbeprövade och relativt billiga alternativ till nyare behandlingar. Marknadsdata indikerar därför att
förskrivningen av cellgifter kommer att fortsätta öka, drivet av stigande patientantal från kombinationsbehandlingar,
men även mer frekvent användning i utvecklingsländer.

En fördel med de formuleringar som kan tas fram med hjälp av XR-17 är att behovet av förmedicinering
med steroider kan undvikas. Steroider har en hämmande eJekt på immunförsvaret, vilket inte är önskvärt vid
immunterapibehandling. Vi anser därför att det kan .nnas intressanta möjligheter för Apealea att utvärderas i
kombination med dessa behandlingar, men att det även kan innebära möjligheter för bolagets tidigare projekt.

Oasmia Pharmaceutical – 5 October 2020 8 Erik Penser Bank



Partneravtal kan sätta fart på Apealea
Apealea (även kallad Paclical) är Oasmias första godkända läkemedel, godkänt i Europa för behandling av patienter
vid första återfall av platinumkänslig cancer i äggstockar, bukhinna eller äggledare. Läkemedlet är en förbättrad
formulering av väletablerade cellgiftet paklitaxel. De kliniska resultaten som legat till grund för godkännandet visar
på en diJerentiering mot originalprodukten i att kunna undvika förmedicinering mot överkänslighetsreaktion och
kortare infusionstid, två viktiga konkurrensfördelar. Den kliniska dokumentationen är dock ännu begränsad, vilket
kan försvåra den initiala lanseringen. Det omfattande licensavtalet med Elevar ger oss dock förhoppningar om klinisk
vidareutveckling av Apealea för att stärka och bredda det kliniska underlaget, och rätt navigerat bedömer vi att det
.nns en betydande försäljningspotential för Apealea.

Paklitaxel väletablerat inom "era cancerindikationer

Under 1992 introducerades paklitaxel på den amerikanska marknaden av Bristol-Myers Squibb (BMS) under
varumärket Taxol och första FDA-godkända indikationen blev äggstockscancer. Därefter följde regulatoriskt
godkännande i Europa och på viktiga marknader i Asien. Därtill har användandet av paklitaxel expanderat
till ytterligare cancerindikationer, som bröstcancer och lungcancer. Taxol är ett av de mest framgångsrika
cellgiftsläkemedlen genom tiderna utifrån dess goda eJekt på tumörceller och förskrivningen har fortsatt att vara hög
inom huvudindikationerna, där läkemedlet utgör en del i standardbehandlingen. SiJror från Odonate Therapeutics
indikerar förskrivning på över 2,8 miljoner doser per år, varav ca 1,2 miljoner i USA och ca 1,7 miljoner cykler i
Europa.

Uppskattat antal doser fördelat mellan olika indikationer (två olika källor)

Källa: IQVIA (stapeldiagram 2015), Athenex (pajfördelning 2018), Erik Penser Bank

Upptäckten av paklitaxel går tillbaka till 1960-talet i USA från ett omfattande screening-program av växter som
National Cancer Institute (NCI) och U.S. Department of Agriculture (USDA) genomförde i sin jakt efter nya aktiva
substanser mot cancer. Paklitaxel utvinns från barken på barrväxten Taxus brevifolia (ingår i släktet idegranar).
Inledningsvis hölls den kliniska utvecklingen tillbaka av tillverkningsutmaningar, då det krävdes åtskilliga kilo av
bark för att framställa enbart 0,5 mg paklitaxel. I början av 1990-talet lyckades dock tillverkningen skalas upp via
en semisyntetisk process, där BMS var involverade.

Utöver de tidiga utmaningarna med tillverkningen av paklitaxel har substansen dålig vattenlöslighet. För
att överbrygga problemet med dålig vattenlöslighet formuleras Taxol med lösningsmedlet Cremophor EL
(CrEL) och etanol. CrEL har dock visats ge upphov till svårpredikterade biverkningar i form av allergiska
överkänslighetsreaktioner och dessa kan i värsta fall vara dödliga. Detta är orsak till att patienter som behandlas med
Taxel eller dess generika behöver förmedicineras med kortikosteroider och antihistaminer för att minska riskerna
för dessa biverkningar. Förmedicinering tar inte helt bort risken för överkänslighetsreaktioner som trots det har
rapporterats i ca 10 procent av patienterna.
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Apealea har tydliga fördelar mot Taxol

Oasmias teknikplattform XR-17 (mer om det i appendix) har använts vid formulering av Apealea som möjliggör en
lösningsmedelsfri administrering av paklitaxel. Med Apealea kan förmedicinering undvikas och infusionstiden kortas
från tre timmar för paklitaxel till endast en timme. Dessa fördelar har bekräftats i en omfattande fas III-studie, vilken
låg till grund för marknadsgodkännande i EU (omfattar även Norge, Island och Lichtenstein). Därutöver är Apealea
godkänt för försäljning i Ryssland och Kazakstan och på dessa marknader benämns läkemedlet Paclical. Sedan 2017
.nns ett distributionsavtal för den ryska marknaden med Hetero Labs LTD. Det .nns dock ännu inget som tyder
på att försäljning av läkemedlet påbörjats av partnern och vi ställer oss frågande till om det överhuvudtaget pågår
aktiviteter.

Bra avtal på plats för kommersialisering

För att stärka de kommersiella musklerna vid lansering av Apealea tecknades, mitt under brinnande corona-kris (25
mars 2020), ett licensavtal med Elevar. Avtalet omfattar kommersiella rättigheter för samtliga marknader utanför
Norden, Ryssland och Kazakstan. Villkoren i avtalet är inte fullt tillkännagivna, men vi vet att det totala avtalsvärdet
uppgår till USD 698m, uppdelat i regulatoriska och försäljningsrelaterade milstolpsersättningar, varav USD 20m
betalades vid signering. Vi bedömer att 25-30 procent av avtalsvärdet utgör regulatoriska milstolpar och att resten
är kopplat till försäljning. Utöver det är Oasmia berättigad till en tvåsiJrigt stegrande royalty som EPB uppskattar
till 12-16 procent av nettoförsäljningen.

Licensavtalsstruktur för Apealea

Källa: Oasmia, 2020

Vi vill påpeka att avtalet innehåller kostnader för rådgivare som är berättigade till ensiJrigt procentuell ersättning
baserat på intäkter från Elevar. Vår skattning är att den procentsatsen ligger på 8 procent.

En liten spelare men med bra uppbackning

Elevar är ett amerikanskt dotterbolag till den Sydkoreanska multinationella koncernen HLB, som har ett börsvärde
på knappt USD 5bn. HLB bedriver verksamhet inom exempelvis tillverkning och försäljning av kompositmaterial,
men framstår alltmer inriktade på att växa inom hälsovårdssektorn, där Elevar är en viktig komponent.

Elevar grundades 2005 med fokus att utveckla och kommersialisera läkemedel inom cancerområdet. Sedan tidigare
har bolaget rivoceranib (apatinib), en selektiv tyrosinkinashämmare mot målstrukturen VEGFR-2. Rivoceranib är
lanserad i exempelvis Kina och förberedelser pågår för att ansöka om godkännande i USA inom indikationen
magsäckscancer. Utifrån ett verkningsmekanism-perspektiv och den prekliniska och kliniska data vi gått igenom ser
vi intressanta möjligheter att kombinera rivoceranib med Apealea inom exempelvis magsäckscancer. Att bygga egna
produktkombinationer bör vara extra intressant för Elevar, anser vi, då det kan vara ett sätt att höja barriärer mot
konkurrenter.
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Planer på en global utrullning

Elevar avser att etablera en egen säljorganisation i USA för sina läkemedel, men utanför USA räknar vi med att
ansvaret kommer att vila på partners. Elevar har idag ingen etablerad säljkår i USA, varför bolaget ännu får ses
som ett oprövat kort. Det .nns dock relevant erfarenhet i ledningen och .nansiell uppbackning från HLB som ger
trovärdighet till strategin.

Kommersiell uppdelning mellan Elevar och Oasmia

Källa: Oasmia, 2020

Innan det blir aktuellt med USA-lansering är det en fortsatt utrullning i Europa som är i fokus och vi upplever att
processen är i full gång för att .nna en lämplig europeisk partner med räckvidd över hela kontinenten. Ett sådant
avtal bör bli klart i år. Efter att en partner för Europa identi.erats, bedömer vi, att nästa steg kan bli att jaga efter
partners för viktiga marknader i Asien.

Redan på plats är ett samarbete med Tanner Pharma Group (Tanner) som ska göra Apealea tillgänglig under ett
så kallat Named Patient Program till läkare utanför USA. Även om detta är ett bra första steg bedömer vi att
försäljningspotentialen är begränsad, men att det även är ett bra sätt för att öka kunskap och intresse för produkten.

Även om Elevar är en liten spelare och ännu saknar en etablerad säljorganisation, är vårt samlade intryck att bolaget
är en bra partner. Apealea är en viktig produkt för att ta Elevar till att utvecklas till ett kommersiellt och lönsamt
bolag. Vi tycker även att det Elevar gjort med rivoceranib (sju listade studier hos clinicaltrials.gov) ger oss stärkt
övertygelse om att vi kommer få se en aktiv vidareutveckling av Apealea.

Ytterligare studier krävs troligen för USA-godkännande

För den amerikanska marknaden pågår förberedande arbete och ett pre-NDA-möte (möte före registrering) med FDA
har genomförts. Detaljer om vad som diskuterats med FDA har ännu inte blivit publikt, men vi anser det är troligt,
utifrån den data som .nns till hands, att åtminstone en bioekvivalensstudie behövs för att uppnå ett godkännande
via en så kallad 505(b)(2)-ansökan (där man använder kliniska resultat för paklitaxel som referensdata i ansökan).
Om vår bedömning är korrekt förväntar vi oss att en bioekvivalensstudie kan startas inom sex månader och det
skulle kunna möjliggöra en ansökan till FDA under 2021.

Viktigt att positioneringen blir rätt

Inledningsvis blir det kommersiella fokuset på äggstockscancer, men vi ser en tydlig logik att ta Apealea vidare till "er
cancerindikationer. De mest uppenbara indikationerna är bröst- och lungcancer, två stora indikationer där paklitaxel
redan har en framträdande roll i behandlingsparadigmet. Det som gör bröstcancerområdet attraktivt är dels dess
omfattning och dels möjligheter till synergier för en säljorganisation., men även livmoderhalscancer är en indikation
där det kan .nnas överlappning för en säljorganisation inriktad mot förskrivare inom äggstockscancer. Utmaningar
för Apealea inom bröst- och lungcancer är konkurrenslandskapet, inte minst från Abraxane (nab-paklitaxel) från
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BMS (mer om det nedan). För att optimera den kommersiella potentialen tror vi det behöver genereras nya och mer
data som visar på överlevnadsfördelar, något som kan vara möjligt med unika läkemedelskombinationer. Elevar har
exempelvis visat intressanta data i sitt projekt rivoceranib inom magsäckscancer, vilket framstår som en intressant
möjlighet.

Första indikationen – äggstockscancer

Äggstockscancer (medicinskt kallad ovarialcancer) är elakartade cystor på äggstockarna. Det är en av de vanligare
cancerformerna hos kvinnor och globalt drabbas årligen cirka 295.000 kvinnor varav omkring 185.000 avlider. I
USA, som är den största marknaden för läkemedel inom äggstockscancer, är det den femte vanligaste dödsorsaken
vid cancer för kvinnor.

Förekomst av äggstockscancer per 100 000 kvinnor och dödligaste cancerformerna för kvinnor i USA

Källa: WHO, Globocan 2018 Cancer Facts & Figures, 2020

Symptomen vid äggstockscancer är ofta diJusa, varför den ofta i ett sent skede och endast i omkring 15 procent
av fallen upptäcks när tumören fortfarande är lokal och möjlig att behandla med kirurgi, som kan vara botande
behandling.

Procentuell fördelning vid olika stadier av äggstockscancer och 5-årsöverlednad per stadie

Källa: National Cancer Institute – SEER 2020
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I USA beräknas färre än hälften av patienterna vara vid liv fem år efter diagnos och knappt 30 procent när tumören
upptäcks i ett avancerat stadie. Vi bedömer att utsikterna för patienter med äggstockscancer är liknande i Europa,
men kan vara sämre i mer underutvecklade läkemedelsmarknader så som exempelvis Östeuropa och Kina.

Stadieindelning vid äggstockscancer

Stadie 1 Tumören lokaliserade i den ena eller båda äggstockarna

Stadie 2 Tumören spridd i bäckenet

Stadie 3 Tumören är spridd till övre delen av bukhålan

Stadie 4 Tumören är spridd till organ utanför bukhålan

Källa: Cancerfonden 2020

Sjukdomsstadiet vid diagnosen avgör val av behandling, där kirurgi utgör grunden vid de tidiga stadierna för att
minska eller helt ta bort tumören. Om inte all tumörvävnad kan avlägsnas ges patienten oftast även läkemedel
(adjuvant), vanligtvis platina-baserade cellgifter (så som karboplatin) i kombination med paklitaxel. I princip alla
patienter med diagnosen stadie 2 eller högre ges cellgifter i någon omfattning. Cellgifter kan ha god eJekt på tumören
men behandlingen är sällan botande, varför merparten av patienterna återfaller. Vid återfall utvärderas om patienten
utvecklat resistens mot platina-baserade cellgifter (så kallat platina-resistenta). Om patienten inte är platina-resistent
görs ett nytt försök med cellgifter, där första valet är karboplatin i kombination med paklitaxel, vilket följs av
underhållsbehandling med exempelvis Avastin (bevacizumab) eller PARP-hämmare. För patienter resistenta mot
platina-baserade cellgifter prövas andra cellgifter.

Det största framsteget inom området under det senaste decenniet är introduktionen av PARP-hämmare, där
Lynparza (olaparib) från AstraZeneca var först att nå ett godkännande. PARP-hämmare är ett koncept som utnyttjar
cancercellers försvagade förmåga till att reparera DNA-skador och orsaka celldöd. Även om PARP-hämmaren varit ett
betydelsefullt framsteg och kan leda till förlängd överlevnad för patienter så återfaller merparten i sin tumörsjukdom.

Som vi nämnt har immunterapier inom många indikationer betytt helt nya möjligheter till behandling vid spridd
cancer, dock har de kliniska framgångarna inom äggstockscancer så här långt varit begränsade. En förklaring till det
kan vara omfattande försvarsmekanismer i tumören som är riktade mot det egna immunförsvaret.

En stor och snabbt växande marknad

Marknaden för läkemedel som används vid behandling av äggstockscancer uppgår i dag till drygt USD 2bn. Området
förväntas uppvisa hög tillväxt under "era år framåt, som drivs av ökad försäljning av PARP-hämmare, vilket i sin tur
är en eJekt av att läkemedelsklassen etablerar sig i allt "er behandlingslinjer.

Prognos försäljning läkemedel äggstockscancer
(USDbn)

Källa: Erik Penser Bank
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Kliniska data

För att ta Apealea till ett marknadsgodkännande genomfördes mellan januari 2009 och november 2013 en öppen
och randomiserad fas III-studie. Studien utfördes på 789 patienter med äggstockscancer som återfått sin cancer
efter att ha genomgått minst en tidigare cellgiftsbehandling. Syftet var att visa åtminstone en likvärdig eJekt och
säkerhetspro.l för Apealea som för paklitaxel, vid kombination med cellgiftet karboplatin. I studien studerades
progressionsfri överlevnad (PFS), medan överlevnad (OS) och säkerhet var sekundära utvärderingsmål.

Patienterna delades in i två studiearmar. I Apealea-armen (n=397) gavs en dos om 250 mg/m2 via en timmeslång
infusion, medan patienter i paklitaxel-armen (n=392) .ck en dos om 175 mg/m2 genom infusion i tre timmar. Därtill
skilde sig armarna åt i att patienter som .ck paklitaxel förmedicinerades, vilket inte var obligatoriskt i Apealea-armen.

Förmedicinering av patienter i fas 3-studien

Källa: Vergote, I., et al., Gynecologic Oncology, 2020

Som synes i tabellen ovan .ck patienter i Apealea-armen endast i begränsad omfattning förmedicinering, men
nästan samtliga .ck det i paklitaxel-armen. Vanligaste förmedicinering var kortikosteroider, anti-histaminer
och magsyrahämmande läkemedel. Kortikosteroider och antihistaminer har visats vara eJektiva i att begränsa
överkänslighetsreaktion framkallad av taxaner, så som paklitaxel. Dessa två behandlingar är dock förenade med
egna biverkningar och steroider har en immunförsvarshämmande eJekt som inte är önskvärd i samband med
exempelvis immunterapibehandlingar. Behandling med steroider kan även öka risken för infektioner hos patienten,
men även hyperglykemi (högt blodsocker). Därtill leder förmedicinering till extra patienttid på sjukhusen och vissa
produktkostnader.

I juni 2014 presenterades första resultaten från fas III-studien som visade positiva resultat, där kombinationen
Apealea plus karboplatin var likvärdig med paklitaxel-armen avseende progressionsfriöverlevnad (10,2 mån mot 10,0
mån (hazard ratio (HR) 0,85)). För medianöverlevnad uppvisade Apealea-kombinationen en OS om 23,8 mån mot
23,5 mån (hazard ratio (HR) 1,02) för paklitaxel. [hazard ratio = riskfaktor]

Kaplan Meier-kurva för PFS respektive OS

Källa: Vergote, I., et al., Gynecologic Oncology, 2020

Apealea=Paclitaxel micellar och paklitaxel=Cr-EL paclitaxel
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I en efterföljande publikation gavs ytterligare detaljer om PFS och OS, där resultaten bryts ned i undergrupper vid
första och andra återfall av sjukdomen. Data pekar mot något längre medianöverlevnad för Apealea i patienter vid
första återfall, se nedan. För patienter vid ett andra återfall indikerar data snarare viss försämring.

Forest plot överlevnad

Källa: Vergote, I., et al., Gynecologic Oncology, 2020

Respons på behandlingen mättes med CA 125 och även här uppvisades inte någon tydlig skillnad mellan de två
behandlingsarmarna.

Respons och komplett respons (CR) baserat på CA 125*

Källa: ASCO 2015, *per protokoll-population

Resultaten i fas III-studien nådde målen som möjliggjorde ett godkännande av EMA. Att den högre dosen för Apealea
jämfört med den för paklitaxel inte resulterade i någon tydlig behandlingsfördel vad gäller tumörrespons eller
överlevnad ger dock en svag diJerentiering som initialt kan begränsa förskrivningen av läkemedlet till patienter som
lider risk för eller uppvisar överkänslighetsreaktioner.

Något färre neuropatier för Apealea

Biverkningar var som väntat frekvent förekommande i studiens bägge behandlingsarmar. I Apealea-armen noterades
något högre förekomst, men skillnaden är liten. Allvarliga biverkningar noterades något mer frekvent i Apealea-
armen (40 procent mot 26 procent), och det var framför allt i minskat antal vita blodkroppar så som leukocyter
(leukopeni) och neutro.ler (neutropeni). I den positiva vågskålen noterades viss lägre frekvens av perifera
neuropatier, som kan leda till avbrott i behandlingen.
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Andel patienter som uppvisar minst en av de vanligaste biverkningar

Källa: Vergote, I., et al., Gynecologic Oncology, 2020

Paklitaxel-inducerad överkänslighet förekom hos 5 procent av de patienter som .ck Apealea mot 7 procent
för kontrollgruppen. Överkänslighet mot karboplatin uppgick till 12 procent mot 7 procent i paklitaxel-armen.
Sammantaget noterades överkänslighet i samma utsträckning i de två behandlingsarmarna, 15 procent mot 13
procent.

En lägre dos kan övervägas

Fas III-dosen fastställdes i en doseskaleringsstudie som pågick från november 2004 till maj 2007. I studien doserades
34 patienter med solida tumörer i stigande doser från 90 mg/m2 upp till 275 mg/m2 enligt nedanstående ordning.

Patientfördelning uppdelat i doser i doseskaleringsstudie

Källa: Borgå, O., et al., Advances in Therapy, 2019
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Dosbegränsande biverkningar uppkom för tre patienter vid dos 275 mg/m2, varför den högsta tolererbara dosen
blev 250 mg/m2, vilket även blev den rekommenderade dosen för fortsatta studier. I studien uppvisade ingen patient
överkänslighet till Apealea, vilket gav stöd för att förmedicinering med steroider och antihistaminer kan undvikas.

Samtliga patienter som deltog i studien rapporterade någon biverkning och för tolv patienter (35 procent) noterades
allvarliga biverkningar, se nedan.

Rapporterade allvarliga biverkningar per dosnivå

Källa: Borgå, O., et al., Advances in Therapy, 2019

Marknadsantaganden – äggstockscancer

Vår modellering av försäljningspotentialen för Apealea inom äggstockscancer baseras på data från fas III-studien,
vilken ger stöd för förskrivning i patienter som återfår sin sjukdom (2L) efter en första behandling med
systemiska terapier. I nuläget är det inga andra CrEL-fria behandlingar godkända inom äggstockscancer, varför
konkurrenslandskapet är tämligen begränsat. Vi bedömer att över 50 procent av patienterna i 1L och ≥2L (platina
sensitiva) får någon form av behandlingskombination där paklitaxel ingår. Av patienterna i ≥2L som ges paklitaxel
beräknar vi att cirka hälften kan penetreras av Apealea. I USA bedömer vi att det kan .nnas en mer "exibel
inställning från förskrivare och vi har räknat med viss förskrivning även i första linjen (1L), patienter som utvecklar
överkänslighetsreaktioner mot paklitaxel.
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Marknadsmodell Äggstockscancer

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

USA

Incidens (diagnostiserade patienter) 24 770 25 040 25 320 25 610 25 900 26 160 26 420 26 690 26 960 27 230

Stadie I 6 220 6 290 6 360 6 430 6 500 6 570 6 630 6 700 6 770 6 840

Stadie II-IV 18 550 18 750 18 960 19 180 19 390 19 600 19 780 19 990 20 190 20 390

1L 17 808 18 000 18 202 18 413 18 614 18 816 18 989 19 190 19 382 19 574

≥2L platina sensitiva 16 918 17 100 17 292 17 492 17 684 17 875 18 039 18 231 18 413 18 596

Apealea penetration

1L 0,0% 3,8% 7,5% 10,0% 9,5% 9,0% 8,6% 8,1% 7,7%

2L 8,9% 17,9% 25,5% 30,0% 28,5% 27,1% 25,7% 24,4% 23,2%

Totalt antal patienter 1 526 3 769 5 841 7 167 6 882 6 598 6 335 6 078 5 831

Försäljningspotential USA (USDm) 18 45 70 86 83 79 76 73 70

EU5

Incidens 29 640 29 800 29 970 30 150 30 350 30 500 30 670 30 850 31 040 31 220

Stadie I 8 980 9 020 9 070 9 130 9 180 9 230 9 280 9 330 9 390 9 440

Stadie II-IV 20 650 20 770 20 900 21 030 21 160 21 280 21 390 21 520 21 660 21 780

1L 18 998 19 108 19 228 19 348 19 467 19 578 19 679 19 798 19 927 20 038

≥2L platina sensitiva 14 249 14 331 14 421 14 511 14 600 14 683 14 759 14 849 14 945 15 028

Apealea penetration

1L 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2L 2,7% 8,9% 17,9% 25,5% 30,0% 28,5% 27,1% 25,7% 24,4% 23,2%

Totalt antal patienter 382 1 279 2 574 3 700 4 380 4 185 3 996 3 819 3 652 3 489

Försäljningspotential EU5 (EURm) 2 8 15 22 26 25 24 23 22 21

Japan

Incidens 9 710 9 770 9 830 9 880 9 930 9 960 9 980 10 000 10 010 10 020

Stadie I 3 910 3 940 3 960 3 980 4 000 4 010 4 020 4 030 4 040 4 040

Stadie II-IV 5 800 5 840 5 870 5 900 5 930 5 940 5 960 5 970 5 980 5 980

1L 5 220 5 256 5 283 5 310 5 337 5 346 5 364 5 373 5 382 5 382

≥2L platina sensitiva 4 959 4 993 5 019 5 045 5 070 5 079 5 096 5 104 5 113 5 113

Apealea penetration

1L 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

2L 5,8% 14,4% 24,0% 30,0% 28,5% 27,1% 25,7% 24,4%

Totalt antal patienter 289 726 1 217 1 524 1 452 1 382 1 315 1 249

Försäljningspotential Japan (USDm) 3 9 15 18 17 17 16 15

Totalt antal patienter 2 805 6 343 9 542 11 547 11 067 10 594 10 154 9 730 9 320

Försäljningspotential omkräknat i USDm 27 67 105 131 130 125 119 114 110

Källa: Erik Penser Bank

Pris och marknadspenetration är kommunicerande kärl. I vår modellering har vi använt en prissättning om USD 12
000 per behandlad patient i USA och hälften i EU och Japan. Då utgår vi ifrån ett pris per dos om USD 2 500, men
en följsamhet på 80 procent. Som referens har vi använt listpriser för direkta konkurrenter så som Abraxane som vi
uppfattar kan ligga på nivåer som överstiger USD 20 000. Prisindikationer för nya orala formuleringar av paklitaxel
från exempelvis Athenex indikerar än högre nivåer på över USD 40 000.

Totalt räknar vi därmed en marknadspotential för Apealea inom äggstockscancer på USD 130m.
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Abraxane visar vägen till framgång
Den första CrEL-fria formuleringen av paklitaxel att lanseras var Abraxane (nab-paklitaxel), som är en
nanopartikelformulering av humant albumin-paklitaxel. Vid administrering av Abraxane, i likhet med
Apealea, behöver patienter inte förmedicineras med steroider och antihistaminer för att förebygga allvarliga
överkänslighetsreaktioner. Även infusionstiden har kortats till en timme.

Abraxane introducerades av Abraxis Bioscience på den amerikanska marknaden 2005 efter FDA-godkännande
för patienter med metastaserad bröstcancer. Därefter har Abraxane även blivit godkänd inom exempelvis icke-
småcellig lungcancer (NSCLC), bukspottkörtelcancer (pankreas) och magsäckscancer (enbart Japan). Vi tror även
det förekommer viss ”oJ-label”-förskrivning.

Inledningsvis var försäljningsutvecklingen relativt begränsad och det dröjde till 2013 till ett större försäljningslyft,
som vi anser drevs av en genomtänkt strategi om positionering av läkemedlet.

Försäljningshistorik – Abraxane (MUSD)

Källa: Erik Penser Bank, bolagsrapporter

Abraxis Bioscience köptes upp av Celgene under 2010 efter ett bud på bolaget värt USD 2,9bn. Vid tidpunkten
för aJären var Abraxane den enda kommersiella tillgången hos Abraxis och huvudskäl till aJären. Celgene har
gjort ett bra jobb med Abraxane och lyckats undvika att hamna i direktkonkurrens med generika av Taxol. Dagens
försäljning som överstiger USD 1bn bedömer vi utgörs till omkring hälften av förskrivning till patienter med
avancerad pankreascancer, där Abraxane ges i kombination med gemcitabin, och den andra hälften utgörs av
försäljning inom bröstcancer. Försäljningen inom NSCLC och magsäckscancer bedömer vi utgör en mindre del av den
totala försäljningen. Resultaten för Abraxane inom bröstcancer har inte varit tydligt diJerentierade mot paklitaxel,
utan försäljningsframgången bedömer vi styrs av att steroider kan undvikas och den kortare infusionstiden. Celgene
ingår sedan 2019 i Bristol-Myers Squibb (BMS).

Apealea kan utmana Abraxane

Med Abraxane som den uppenbara konkurrenten till Apealea genomförde Oasmia mellan mars 2014 och maj 2015
en öppen studie i 33 patienter med metastaserad bröstcancer. Det var patienter som återfått sin tumörsjukdom efter
cellgifter med antracykliner (ex. doxorubicin). Patienterna randomiserades i två armar, där de gavs en dos om 260
mg/m2 av antingen Apealea eller Abraxane var tredje vecka. Det var en så kallad cross-over-studie där patienter som
.ck Apealea i första behandlingscykeln sedan bytte till Abraxane och vice versa.
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Total plasmakoncentration Apealea vs. Abraxane och obunden paklitaxel

Källa: Borgå, O., et al., Advances in Therapy, 2019

Fokus var att utvärdera koncentrationen av läkemedlen i plasma, se bild ovan, och resultaten indikerade liknande
nivåer för total koncentration eller i obunden form (biologiskt aktiva formen av läkemedlet). Studien visade
bioekvivalens mellan substanserna i obunden form, som därmed indikerar att Apealea är fullt jämförbar med
Abraxane. Säkerhet och tolererbarhet visade inte heller några större skillnader. Studien var begränsad i sin
omfattning men ger, anser vi, stöd för att Apealea kan ha potential i indikationer där Abraxane är etablerad.

Nästa steg inom andra indikationer

Utanför äggstockscancer saknas ännu en tydlig vägledning om vad som kan bli nästa steg i utvecklingen av Apealea.
Vi är dock övertygade om att Elevar knappast kommer att nöja sig med att kommersialisera Apealea inom enbart en
indikation, utifrån aJärens struktur och omfattning. Vi ser åtminstone tre rimliga spår framåt: 1) indikationer där
paklitaxel redan är etablerad, 2) indikationer där det .nns överlappning med förskrivare som inom äggstockscancer
och 3) indikationer där Elevar kan skapa unika kombinationer med Apealea och rivoceranib.

I nuläget har vi begränsat våra prognoser för Apealea utanför äggstockscancer till bröstcancer (vi ser synergier hos
förskrivare samt att det är en stor etablerad indikation för Abraxane) och magsäckscancer (första indikation för
rivoceranib och här .nns det preklinisk data som stödjer en kombination med paklitaxel).

Den vanligaste cancerindikationen hos kvinnor lockar

Förskrivningen av paklitaxel är hög inom bröstcancer där läkemedlet utgör en viktig del i standardbehandlingen
vid avancerad tumörsjukdom. Enbart för patienter med bröstcancer i USA beräknas förskrivningen uppgå till
över 800.000 doser per år. Abraxane är väletablerad inom indikationen sedan 2005, trots en relativt blygsam
diJerentiering mot paklitaxel. SiJror från bolag inom branschen ger en indikation om att Abraxane har en
marknadsandel om cirka 20 procent i USA.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), är bröstcancer den näst vanligaste cancerformen i världen och den
vanligaste hos kvinnor. Antalet nya fall på de sju största läkemedelsmarknaderna beräknas till över 550.000 per år
och antalet förväntas öka till över 640.000 år 2035. Bröstcancer strati.eras på ett liknande sätt som äggstockscancer.

Stadieindelning vid bröstcancer

Stadie 1 Tumören lokal, mindre än 2 cm

Stadie 2 Tumören 2 till 5 cm, kan finnas i lymfkörtlar

Stadie 3 Tumören >5 cm och omfattande spridning till lymfkörtlar

Stadie 4 Tumören är spridd och bildat dottertumörer 

Källa: Cancerfonden 2020

Till följd av att omfattande screeningprogram har etablerats i de "esta länder upptäcks bröstcancer oftast i ett relativt
tidigt skede och kan därför framgångsrikt behandlas med kirurgi, vilket ger goda överlevnadsutsikter för patienter.
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Procentuell fördelning vid olika stadier av bröstcancer och 5-årsöverlevnad per stadie

Källa: National Cancer Institute – SEER 2020

Bröstcancer delas vanligen in efter de tre huvudreceptorerna östrogenreceptorn (ER), progesteronreceptorn (PR)
och human epidermal tillväxtfaktorreceptor-2 (HER-2). Cancer som är negativ för alla tre receptorer kallas trippel-
negativ bröstcancer (TNBC). Medan receptorpositiva bröstcancer de.nieras av vad som är känt, är TNBC en samling
undertyper av det som inte är känt, vilket gjort det svårare att utveckla eJektiva riktade behandlingar. TNBC anses
vara mer aggressiv till sin natur än de andra subtyperna av bröstcancer, men den uppvisar generellt bättre känslighet
för cellgifter än övriga subtyper av bröstcancer.

För oss framstår TNBC som den mest intressanta subtypen av bröstcancer för att vidareutveckla Apealea. Cellgifter,
framför allt paklitaxel, fyller en viktig roll som tilläggsbehandling vid kirurgi (adjuvant) för att ta bort så mycket
tumör som möjligt (stadie 3-patienter). Vi konstaterar att immunterapier är på väg att etableras inom TNBC,
där Tecentriq (atezolizumab) från Roche i kombination med Abraxane var först ut att bli godkänd som första
linjens behandling av patienter med icke opererbar metastaserad TNBC (IMpassion130-studien). Godkännandet
begränsas till patienter vars tumörer uttrycker PD-L1, en målstruktur Tecentriq riktar sig mot. I IMpassion130-
studien uppnåddes en medianöverlevnad på 25,0 månader mot 18,0 månader för de patienter som enbart .ck
Tecentriq.

Roche har inga kopplingar till Abraxane, varför de även utvärderat Tecentriq i kombination med paklitaxel
(IMpassion131-studien). Intressant är att i denna studie visades en trend till kortare medianöverlevnad för patienter
som behandlats med kombinationen mot enbart Tecentriq. Resultaten ledde till att FDA nyligen gick ut med en
varning till förskrivande läkare (8 september) om att inte byta ut Abraxane mot paklitaxel. Vad som ligger bakom de
olika resultaten behöver analyseras mer, men det kan tänkas att CrEL-fria behandlingar ger starkare synergier med
immunterapier, utifrån att steroider kan undvikas som förmedicinering. Resultaten bör spä på intresset från andra
läkemedelsbolag att studera CrEL-fria paklitaxel-formuleringar med immunterapier anser vi.

Marknadsantaganden – bröstcancer

Som vi tagit upp ovan har likvärdig koncentration i plasma visats för Apealea som för Abraxane i patienter med
bröstcancer, vilket är ett bra argument för att gå vidare med nya studier inom indikationen och sträva efter att nå
ett godkännande. Konkurrensen är dock utmanande varför det gäller för Elevar att navigera rätt och hitta .ckor
i marknadsområdet för Apealea. En intressant möjlighet tror vi kan vara i kombination med PD-1-hämmare inom
TNBC (stärkta i vår tro efter IMpassion130-studien), speciellt för läkemedelsbolag som hamnat något på efterkälken
i kapplöpningen. Ett annat vapen för etablera Apealea kan givetvis vara priset och att ge generösa rabatter till
försäkringsbolag, men en sådan strategi anser vi riskerar att slå tillbaka inom andra indikationer.

I vårt huvudscenario, presenterat nedan, har vi byggt prognoser om att Apealea kan etableras i patienter med
mTNBC, men exkluderat adjuvant-patienter. Därför vi väljer TNBC är att det är den subtyp inom bröstcancer där
immunterapier verkar nå bäst resultat. I vår prognos har vi utgått ifrån att en registreringsgrundande studie påbörjas
2022, och en ansökan till regulatoriska myndigheter kan lämnas in 2024. Vi ser en möjlig lansering av Apealea inom
indikationen under 2026 i EU och USA, medan det sker ett år senare i Japan.
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Vi använder samma pris som inom äggstockscancer, men räknar med att patienter kan ta "er doser (7,5), vilket ger
ett behandlingspris på USD 15.000 i USA och vi räknar med hälften för övriga marknader. Prognoserna inkluderar
penetration om 15 procent i 1L, men även viss förskrivning i 2L.

Marknadsmodell - Trippelnegativ bröstcancer

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

USA

Incidens (diagnostiserade patienter) 273 990 277 130 280 230 283 300 286 350 289 370 291 760 294 130 296 490 298 830

Stadie I-III 258 050 261 010 263 930 266 820 269 690 272 540 274 790 277 020 279 240 281 440

Stadie IV 15 940 16 120 16 300 16 480 16 660 16 830 16 970 17 110 17 250 17 390

Adjuvant 29 754 30 138 30 503 30 852 31 195 31 513 31 808 32 083 32 341 32 596

1L (IV + återfall) 8 753 8 866 8 973 9 076 9 176 9 270 9 357 9 438 9 514 9 589

≥2L 10 307 10 440 10 566 10 687 10 806 10 916 11 018 11 114 11 203 11 291

Apealea penetration

1L 2,9% 7,2% 12,0% 15,0% 14,3% 13,5% 12,9% 12,2% 11,6% 11,0%

2L 1,0% 2,4% 4,0% 5,0% 4,8% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,7%

Totalt antal patienter 351 889 1 499 1 896 1 821 1 748 1 676 1 606 1 538 1 472

Försäljningspotential USA (USDm) 5 13 22 28 27 26 25 24 23 22

EU5

Incidens 279 530 281 160 282 760 284 300 285 760 287 100 288 030 288 890 289 670 290 380

Stadie I-III 266 380 267 930 269 450 270 920 272 310 273 580 274 470 275 290 276 030 276 710

Stadie IV 13 150 13 230 13 310 13 380 13 450 13 520 13 560 13 600 13 640 13 670

Adjuvant 36 883 37 092 37 292 37 482 37 665 37 827 37 969 38 092 38 199 38 300

1L (IV + återfall) 19 068 19 184 19 300 19 401 19 503 19 604 19 662 19 720 19 778 19 822

≥2L 18 116 18 221 18 322 18 418 18 511 18 593 18 666 18 729 18 784 18 837

Apealea penetration

1L (IV + återfall) 0,4% 1,9% 4,8% 8,0% 10,0% 9,5% 9,0% 8,6% 8,1% 7,7%

2L 0,2% 1,0% 2,4% 4,0% 5,0% 4,8% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9%

Totalt antal patienter 108 543 1 366 2 289 2 876 2 746 2 617 2 494 2 376 2 263

Försäljningspotential EU5 (EURm) 1 4 10 17 22 21 20 19 18 17

Japan

Incidens 52 430 52 540 52 640 52 710 52 750 52 740 52 650 52 520 52 370 52 200

Stadie I-III 50 100 50 200 50 300 50 360 50 400 50 390 50 310 50 180 50 040 49 880

Stadie IV 2 330 2 340 2 340 2 350 2 350 2 350 2 340 2 340 2 330 2 320

Adjuvant 10 841 10 806 10 766 10 722 10 677 10 629 10 581 10 531 10 480 10 427

1L (IV + återfall) 2 476 2 468 2 459 2 449 2 439 2 428 2 417 2 405 2 394 2 382

≥2L 2 344 2 336 2 328 2 318 2 308 2 298 2 287 2 277 2 266 2 254

Apealea penetration

1L (IV + återfall) 0,6% 2,9% 7,2% 12,0% 15,0% 14,3% 13,5% 12,9% 12,2%

2L 0,2% 1,0% 2,4% 4,0% 5,0% 4,8% 4,5% 4,3% 4,1%

Totalt antal patienter 19 93 232 385 479 453 428 405 383

Försäljningspotential Japan (USDm) 0 1 2 3 4 4 3 3 3

Totalt antal patienter 459 1 451 2 959 4 416 5 082 4 972 4 746 4 528 4 319 4 118

Försäljningspotential omkräknat i USDm 6 18 35 50 56 54 52 49 47 45

Källa: Erik Penser Bank

En indikation för Elevar att potentiellt äga

Vid den europeiska cancer-konferensen ESMO i fjol presenterade Elevar resultat från ANGEL-studien, en fas III-studie
där rivoceranib utvärderades i patienter med magsäckscancer. Patienter som inkluderades i studien hade fått två
tidigare läkemedelsbehandlingar men vars tumör fortsätter växa. Studien gav inte tydligt stöd för överlevnadsfördel
med rivoceranib i tredje linjens patienter, men för patienter i fjärde linjen visades signi.kant överlevnadsfördel
(6,4 mån mot 4,7 mån). Utifrån resultaten i ANGEL-studien undersöker Elevar möjligheten att få ett regulatoriskt
godkännande i USA. Som vi redan nämnt framstår magsäckscancer som en intressant indikation, där det .nns data
som ger stöd för att kombinera paklitaxel med rivoceranib.

Cancer i magsäcksregionen är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i hela världen. Nya fall av
magsäckscancer beräknas överstiga 200.000 på de sju största läkemedelsmarknaderna och förväntas öka till över
230.000 nya fall 2035.

Tumörsjukdomen uppvisar en betydande geogra.sk variation i incidensen och dödligheten är särskilt hög i Östasien,
Kina, Östeuropa och Latinamerika, medan den inte är lika vanlig i Nordamerika och Västeuropa. Globalt har det
skett en stadig nedgång i förekomst de senaste 50 åren, vilket främst är hänförligt till lägre förekomst av H. pylori-
infektioner, nedgång i tobaksbruk, och förbättringar i livsmedelskonservering och kost.
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Procentuell fördelning vid olika stadier av magcancer och 5-årsöverlevnad per stadie

Källa: National Cancer Institute – SEER 2020

Kirurgisk resektion är likt för de "esta solida tumörer ofta botande i tidiga sjukdomsstadier. Cellgifter ingår i
standardbehandlingen som tillägg till kirurgi, men har en än mer framträdande roll när cancer har spritt sig och det
handlar framför allt om platinabaserade cellgifter och taxaner som paklitaxel.

Överlevnadsresultaten har förblivit dåliga, särskilt för patienter med avancerad sjukdom, där färre än 10 procent av
patienterna lever 5 år efter diagnos. En anledning är troligen att majoriteten av patienterna får diagnosen i ett sent
stadium, med undantag för Japan där magsäckscancerscreening erbjuds.

Marknaden för läkemedel inom magsäckscancer har förblivit relativt begränsad i sin omfattning, då vi bedömer att
lågt prissatt generika är mest förskrivet på marknader med hög förekomst av sjukdomen. Den förväntade tillväxten
bygger på dels ett skifte mot mer kostsamma behandlingar (immunterapier) och dels snabbt växande sjukvården
i länder i Östasien.

Prognos försäljning läkemedel magsäckscancer (USDm)

Källa: Erik Penser Bank, bolagsrapporter

Marknadsantaganden - magsäckscancer

I våra estimat har vi räknat med att Elevar påbörjar klinisk utveckling inom indikationen under nästa
år (2021), och att en registreringsgrundande studie inleds 2022. Detta ger förutsättningar för en möjlig
marknadsintroduktion under 2026. Utöver att magsäckscancer kan betyda intressanta möjligheter för Elevar att
utveckla kombinationsbehandling, ser vi även indikationen som en potentiell trigger för att hitta en partner i Japan
och potentiellt även i Kina.
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Vi har räknat med potential i patienter som återfår sin tumörsjukdom efter första linjens behandling och i denna
patientgrupp en marknadspenetration om 20 procent i USA och 15 procent på övriga marknader. Behandlingspriset
vi modellerar är samma som inom äggstockscancer.

Marknadsmodell - Magsäckscancer

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

USA

Incidens (diagnostiserade patienter) 32 601 33 256 33 904 34 552 35 203 35 812 36 403 36 980 37 547 38 109

Stadie I-III 20 051 20 453 20 852 21 251 21 651 22 026 22 389 22 744 23 093 23 438

Stadie IV 12 550 12 802 13 052 13 301 13 552 13 786 14 014 14 236 14 454 14 671

1L 4 441 4 530 4 618 4 707 4 795 4 878 4 959 5 038 5 115 5 191

≥2L 6 089 6 212 6 333 6 454 6 575 6 689 6 800 6 907 7 013 7 118

Apealea penetration

1L

≥2L 3,8% 9,6% 16,0% 20,0% 19,0% 18,1% 17,1% 16,3% 15,5% 14,7%

Totalt antal patienter 234 596 1 013 1 291 1 249 1 207 1 166 1 125 1 085 1 047

Försäljningspotential USA (USD) 3 7 12 15 15 14 14 14 13 13

5EU

Incidens 86 137 87 364 88 568 89 769 90 984 92 293 93 535 94 735 95 927 97 153

Stadie I-III 59 225 60 062 60 884 61 703 62 533 63 427 64 275 65 093 65 906 66 742

Stadie IV 26 912 27 302 27 684 28 065 28 451 28 866 29 260 29 642 30 021 30 412

1L 19 353 19 616 19 874 20 132 20 395 20 680 20 951 21 215 21 481 21 758

≥2L 13 253 13 427 13 598 13 768 13 940 14 130 14 309 14 483 14 658 14 839

Apealea penetration

1L

≥2L 2,9% 7,2% 12,0% 15,0% 14,3% 13,5% 12,9% 12,2% 11,6% 11,0%

Totalt antal patienter 382 967 1 632 2 065 1 986 1 913 1 840 1 770 1 701 1 636

Försäljningspotential 5EU (USD) 2 6 10 12 12 11 11 11 10 10

Japan

Incidens (diagnostiserade patienter) 161 946 162 960 163 855 164 671 165 452 165 968 166 345 166 645 166 933 167 264

Stadie I-III 133 130 133 964 134 700 135 370 136 013 136 437 136 746 136 993 137 230 137 502

Stadie IV 28 816 28 996 29 155 29 300 29 440 29 531 29 598 29 652 29 703 29 762

1L 19 682 19 805 19 914 20 013 20 108 20 171 20 216 20 253 20 288 20 328

≥2L 32 692 32 896 33 077 33 242 33 400 33 504 33 580 33 640 33 699 33 765

Apealea penetration

1L

≥2L 1% 5% 9% 14% 15% 14% 14% 13% 12%

Totalt antal patienter 466 1 563 3 141 4 509 5 026 4 785 4 554 4 334 4 125

Försäljningspotential USA (USD) 3 9 19 27 30 29 27 26 25

Totalt antal patienter 616 2 029 4 208 6 497 7 745 8 146 7 791 7 449 7 120 6 808

Försäljningspotential (USD) 5 17 33 49 56 58 56 53 51 49

Källa: Erik Penser Bank

Direkta konkurrenter till Apealea är få

Genom åren har det pågått omfattande utveckling av nya formuleringar av paklitaxel, men trots det är det endast
Abraxane som nått marknadsgodkännande på samtliga större läkemedelsmarknader. Andra produkter som lanserats
är exempelvis Cynviloq (Genexol-PM) från Samyang Biopharm. Cynviloq är godkänd för behandling av metastaserad
bröstcancer och avancerad lungcancer i Sydkorea. Rättigheter för marknader i Europa och USA för produkten
licensierades av Sorrento Therapeutics och dess dotterbolag Igdrasol. Bioekvivalensstudier ska ha genomförts som
visat att Cynviloq är likvärdig med Abraxane. Under 2015 licensierade Sorrento i sin tur licensrättigheterna till
Nantpharma, under premisser att en 505(b)(2)-ansökan skulle lämnas in till FDA. Det har dock ännu inte skett och
sådana planer verkar snarare skrinlagda.

Sorrento Therapeutics, som licensierade Cynviloq till Nantpharma för den digra summan USD 90m i
kontantersättning och ett totalt aJärsvärde om USD 1 200m, har dock stämt Nantpharma och anklagar partnern för
att avsiktligt köpt rättigheterna utan ambition att ta produkten vidare. Nämnas bör att huvudägare till Nantpharma
är Dr. Patrick Soon-Shiong, som var med och grundade Abraxis Bioscience. Sorrento menar att Nantpharma ville
sälja vidare rättigheterna till Celgene men som avstod erbjudandet. Soon-Shiong hade vid tidpunkten ett större
aktieinnehav i Celgene sedan uppköpet av Abraxis. AJären är intressant utifrån ett Apealea-perspektiv och ger en
.ngervisning om potentialen.
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Taclantis är en annan CrEL-fri formulering som utvecklats av Sun Pharma Advanced Research Company (Sparc),
dotterbolag till indiska Sun Pharma. En ansökan lämnades in till FDA under 2019, men i början av året mottogs
ett Complete Response Letter (CRL), vilket innebär att myndigheten efterfrågar kompletterande data för att kunna
godkänna produkten. Variabilitet i partikelstorlek har getts som förklaring till svaret från FDA, vilket vi tolkar kan
innebära förseningar på "era år. Ett tillägg är att Sun tillhör de mest aktiva av generikabolagen i att ansöka om
marknadsgodkännande i USA, men också det som får "est avslag från myndigheten.

Vi nämnde ovan paklitaxel-tabletter och att ansökan lämnats in till FDA, där Athenex den 1 september 2020 .ck
klartecken för en Priority Review-granskning av sin ansökan (möjligt besked senast 28 februari 2021). Ansökan
bygger på positiva resultat från en fas III-studie i patienter med bröstcancer, som visade bättre totalrespons (ORR)
för paklitaxel-tabletter än för intravenös paklitaxel, 36% vs 24%. Positiva trender, men inte statistiskt signi.kanta
resultat, visades för progressionsfriöverlevnad och medianöverlevnad. Tablettformuleringen visade även tydligt lägre
frekvens neuropatier, som är en behandlingsbegränsande biverkan. Det som vi tror kan begränsa upptaget är den
relativt komplicerade administreringen av läkemedlet. Patienter behöver fasta i fyra timmar före intag av ämnet
encequidar (ges för bättre upptag av läkemedlet) och sen vänta en timme före tabletter med paklitaxel kan tas och
därefter vänta ytterligare fyra timmar för intag av föda. Därtill uppvisas högre förekomst av neutropeni (lågt antal vita
blodkroppar), infektioner och biverkningar i magtrakten. Fördelen med en oral formulering kan vara att patienten
kan ta sin behandling i hemmet, men vi ställer oss frågande om inte dessa patienter behöver aktiv övervakning på
sjukhus.

Det är framför allt Abraxane som är den främsta direkta konkurrenten, med dess långa historik på marknaden
stöttad av en stark kommersiell organisation via BMS. Främsta risken för Apealea anser vi är att när patenten för
Abraxane löper ut kan vi få se generika skölja över marknaden. Vi uppfattar att patentskyddet i EU sträcker sig till
och med 2022 och för den amerikanska marknaden till och med 2026. Det .nns generika som är under utveckling,
men komplicerade tillverkningsmetoder kopplat till Abraxane tror vi kan utgöra ett hinder.
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Nästa projekt vidare in i klinisk fas
Oasmias andra produkt, docetaxel micellar, är godkänd i Ryssland, men för att nå ett godkännande på "er marknader
krävs en mer omfattande klinisk dokumentation. Docetaxel micellar har utvecklats från bolagets XR-17-teknologi,
och har därför bättre vattenlöslighet än väletablerade cellgiftet docetaxel. Ett samarbete har inletts med Swiss Group
for Clinical Cancer Research (SAKK) i syfte att genomföra en klinisk studie i patienter med spridd prostatacancer.

En andra generationens paklitaxel

Docetaxel tillhör taxan-familjen, likt paklitaxel. Cellgiftet är utvecklat av Rhône-Poulenc Rorer som under 1999
gick ihop med Hoechst AG och formade Aventis Pharmaceuticals, som i sin tur under 2004 gick ihop med Sano.-
Synthélabo och bildade Sano.-Aventis (numer Sano.). Docetaxel har marknadsförts under varumärket Taxotere och
nådde en toppförsäljning under 2010 på 2,1 mdr EUR. Taxotere är godkänt inom cancerindikationerna: bröstcancer,
NSCLC, prostatacancer, magsäckscancer och huvud- och halscancer. Förskrivningen i USA bedömer vi uppgår till
drygt 1,2 miljoner doser per år, vilket vi baserar på uppgifter från Athenex Inc. Inom prostatacancer bedömer vi att
antalet doser per år uppgår till knappt 250.000 i USA.

Uppskattat antal doser docetaxel och dess fördelning mellan olika indikationer (två olika källor)

Källa: IQVIA (stapeldiagram 2015), Athenex (pajfördelning 2018), Erik Penser Bank

För att förbättra vattenlösligheten för docetaxel används lösningsmedlet polysorbat 80 i formuleringen. Polysorbat
80 (säljs under varumärke Tween 80) vid formulering med docetaxel har i kliniska studier visats framkalla
överkänslighetsreaktioner i mellan 5 och 40 procent av patienterna, merparten av biverkningarna av grad 2 (måttlig).
I vissa patienter uppvisas allvarlig eller livshotande överkänslighetsreaktion. För att undvika biverkningarna
förmedicineras patienter med kortikosteroider. Vid prostatacancer ges patienter 8 mg dexamethasone, första dos tolv
timmar före docetaxel, men även en tablett 3 och 1 timme före infusion av docetaxel påbörjas. Förmedicineringen,
utöver medföljande risker med steroider, gör behandlingen mer komplicerad och utdragen. Vi bedömer därför att
en produkt som kan överkomma tillkortakommandet är attraktiv för läkare och patienter.

Docetaxel redan från start i patienter med spridd tumör

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen i USA, vanligast bland män, med drygt 190.000 nya fall per år och
33.000 dödsfall under 2020 (NCI/SEER). På de sju största läkemedelsmarknaderna beräknas antalet nya fall överstiga
500.000 per år. Patienter delas in efter huruvida cancertumören är lokal, regional eller spritt sig (metastaserad) till
annan vävnad. I de tidigare skedena (lokal och regional tumör) är utsikterna goda att kunna bota patienten via kirurgi
eller strålbehandling. Vid avancerad sjukdom ges hormonbehandling som kan bromsa tumörutveckling under "era
år. De "esta patienter utvecklar dock slutligen resistens mot behandlingen och uppvisar tumörprogression. Patienter
med tumörprogression vid hormonbehandling benämns som kastratresistent prostatacancer (CRPC). För patienter
med metastaserad CRPC (mCRPC) är överlevnadsutsikterna dystra, med en femårsöverlevnad på omkring 30 procent.
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Fördelning av patienter per stadie och 5-årsöverlevnad per stadie

Källa: National Cancer Institute – SEER 2020

Docetaxel utgör standardbehandling vid första linjens behandling vid mCRPC tillsammans med de något nyare
behandlingarna: Zytiga (abiraterone) från JNJ, Xtandi (enzalutamid) från P.zer eller Provenge (sipuleucel-T) från
Dendreon Pharmaceuticals. Behandlingarna leder dock sällan till långvarig kontroll av tumörsjukdomen, utan det
är vanligt med tumörprogression, varför en betydande andel patienter går vidare till andra och tredje linjens
behandlingar.

Behandlingsmatris vid prostatacancer

Källa: Erik Penser Bank

I juni tecknades samarbetsavtal med SAKK som kommer att ta huvudansvaret för att genomföra en fas 1b-studie i
patienter med spridd prostatacancer som väntas inledas i början av nästa år. Vi bedömer att en fas 1b-studie kommer
ta mellan tolv till 18 månader och förväntar oss därför resultat under 2022. Vid ett positivt utfall bör nästa steg bli
en mer omfattande fas III-studie som kan ligga till grund för ett marknadsgodkännande.

Det stora antalet patienter leder till att marknaden för prostatacancerläkemedel är stor och den bedöms fortsätta
växa under de närmaste åren för att överstiga USD 15bn 2025. Omfattningen av marknaden talar för möjligheten
att kunna hålla ett pris som avsevärt överstiger priset på docetaxel-generika, då påverkan på ersättningssystemen
som andel i indikationen blir begränsad.
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Prognos försäljning läkemedel prostatacancer (mdr USD)

Källa: Erik Penser Bank

Modellantaganden - Prostatacancer

Vi bedömer att omkring hälften av mCRPC-patienterna behandlas med docetaxel i första linjen och en anledning till
den utbredda användningen, trots att ett "ertal nya produkter lanserats senaste åren, tror vi är ett fördelaktigt pris
för docetaxel-generika. Vi uppskattar att listpriserna för exempelvis Zytiga och Xtandi ligger på omkring USD 11 000
per månad, och för Provenge från Dendreon har priset legat på över USD 90 000.

Vi ser en betydande potential för docetaxel micellar vid ett godkännande, av samma skäl som vid exempelvis
bröstcancer, där förskrivare vill undvika förmedicinering med steroider. Vi modellerar att produkten kan ta 20
procent i 1L, men även 10 procent i 2L (patienter som fått annan behandling i 1L).

Eftersom konkurrenssituationen än så länge är mer begränsad för docetaxel micellar (ingen likvärdig produkt
godkänd) ser vi utrymme för en högre prissättning än för Apealea på upp mot USD 24 000 i USA och 12 000 i EU
och Japan.

Sammantaget beräknar vi att försäljningspotential inom prostatacancer uppgår till knappt USD 400m och att
produkten kan nå marknaden under 2026.
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Marknadsmodell - Prostatacancer

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

USA 1,13% 1,07% 1,00% 0,94% 0,87% 0,50% 0,45% 0,43% 0,44% 0,40%

Incidens (diagnostiserade patienter) 216 081 218 392 220 578 222 649 224 580 225 703 226 723 227 692 228 684 229 602

Stadie I-III 201 846 203 996 206 044 207 976 209 783 210 833 211 788 212 692 213 617 214 475

Stadie IV 14 235 14 396 14 534 14 673 14 797 14 870 14 935 15 001 15 066 15 127

1L (CRPC) 34 000 34 558 35 085 35 581 36 044 36 462 36 839 37 179 37 483 37 800

2L 22 235 22 600 22 944 23 269 23 572 23 845 24 092 24 314 24 513 24 700

Docetaxel micell penetration

1L 3,8% 9,6% 16,0% 20,0% 19,0% 18,1% 17,1% 16,3% 15,5% 14,7%

2L 3,2% 6,3% 9,0% 10,0% 9,5% 9,0% 8,6% 8,1% 7,7% 7,4%

Totalt antal patienter 2 006 4 741 7 679 9 443 9 088 8 733 8 383 8 037 7 697 7 373

Försäljningspotential USA (USDm) 48 114 184 227 218 210 201 193 185 177

5-EU

Incidens 300 210 304 380 308 580 312 760 316 910 321 010 324 390 327 740 330 970 334 050

Stadie I-III 252 977 257 014 260 648 264 305 267 962 271 596 275 218 278 254 281 221 284 131

Stadie IV 47 233 47 367 47 933 48 456 48 949 49 415 49 172 49 486 49 749 49 920

1L (CRPC) 38 920 39 830 40 950 42 200 43 540 45 390 46 820 48 330 49 950 50 502

2L 12 888 13 124 13 425 13 766 14 132 14 659 15 045 15 453 15 891 15 986

Docetaxel micell penetration

1L 0,8% 3,8% 9,6% 16,0% 20,0% 19,0% 18,1% 17,1% 16,3% 15,5%

2L 0,9% 3,2% 6,3% 9,0% 10,0% 9,5% 9,0% 8,6% 8,1% 7,7%

Totalt antal patienter 421 1 943 4 777 7 991 10 121 10 017 9 809 9 612 9 431 9 052

Försäljningspotential EU (EURm) 5 23 57 96 121 120 118 115 113 109

Japan

Incidens 82 760 83 200 83 620 84 050 84 520 84 930 85 400 85 900 86 400 86 800

Stadie I-III 68 950 69 300 69 650 70 040 70 390 70 770 71 180 71 610 72 100 72 470

Stadie IV 13 810 13 900 13 970 14 010 14 130 14 160 14 220 14 290 14 300 14 330

1L (CRPC) 10 730 10 847 10 951 11 045 11 131 11 208 11 280 11 349 11 415 11 470

2L 8 250 8 340 8 420 8 492 8 558 8 617 8 673 8 726 8 777 8 810

Docetaxel micell penetration

1L 3,8% 9,6% 16,0% 20,0% 19,0% 18,1% 17,1% 16,3% 15,5%

2L 1,1% 3,5% 7,0% 10,0% 9,5% 9,0% 8,6% 8,1% 7,7%

Totalt antal patienter 504 1 346 2 362 3 082 2 948 2 819 2 694 2 574 2 457

Försäljningspotential Japan (USDm) 6 16 28 37 35 34 32 31 29

Totalt antal patienter docetaxel micell 2 427 7 188 13 802 19 796 22 291 21 698 21 010 20 343 19 703 18 882

Försäljningspotential omkräknat i USDm 54 147 268 367 397 386 373 360 348 334

Källa: Erik Penser Bank
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Prognoser
Oasmia har historiskt saknat löpande intäkter, då verksamheten varit helt inriktad på att utveckla nya läkemedel.
I och med godkännandet av Apealea i EU och licensavtalet med Elevar .nns dock fog för att räkna med att detta
ändrar sig under de närmaste åren. Bolaget har redovisat vissa intäkter, men det har uteslutande handlat om intäkter
av engångskaraktär. Nedan visas bolagets resultaträkning, vars räkenskapsår är brutna och sträcker sig från första
maj till sista april.

Resultatutveckling - historik

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Nettoomsättning 6,4 0,2 3,2 2,0 201,8

Övriga intäkter 9,5 -1,0 0,3 -4,4 21,3

Kostnad sålda varor -4,7 -3,0 -3,0 -5,0 -11,3

Bruttovinst 11,2 -3,8 0,5 -7,4 211,9

Aktiverat för egen räkning 16,7 7,0 9,2 8,4 4,4

Övriga externa kostnader -98,1 -79,9 -60,2 -52,1 -63,8

Personalkostnader -57,7 -59,3 -48,4 -68,2 -162,5

Rörelseresultat (EBITDA) -127,9 -136,0 -98,9 -119,2 -10,1

Avskrivningar -4,8 -4,5 -4,8 -31,0 -20,0

EBIT -132,7 -140,5 -103,7 -150,2 -30,0

Finanisella intäkter 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0

Finasniella kostnader -9,6 -19,8 -14,4 -18,2 -13,3

Resultat före skatt -141,5 -160,2 -118,0 -168,5 -43,3

Skatter 0,0 0,0 0,0 -32,8 32,8

Nettoresultat -141,5 -160,2 -118,0 -201,3 -10,5

På kostnadssidan har rörelsekostnaderna legat omkring 150 mkr per år sedan räkenskapsår 2015/16, men ökade
ordentligt under det senaste bokslutsåret 2019/20. Den främsta anledning till uppgången är kopplat till kostnader
för konsulter och advokater som varit involverade i uppstädningen av bolaget, samt att vissa rättsliga kostnader
ingår. I sista kvartalet, där avtalet med Elevar tecknades utgick även en ersättning till rådgivare som vi beräknar till
cirka 15 mkr.

Historik rörelsekostnader och kassa5öde från den löpande verksamheten

Källa: Oasmia, Erik Penser Bank

Utöver förändringar inom ledarskapet som vi skrivit om har den .nansiella ställningen har avsevärt förbättrats
det senaste året. Dels har en företrädesemission om 399 mkr genomförs och dels har kontantersättningen från
Elevar-avtalet hjälpt till att stärka .nanserna med ca 200 mkr. Sammantaget har bolaget en historiskt stark .nansiell
ställning och vi ser inget behov av en nyemission de närmaste två åren för att täcka löpande rörelsekostnader.
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Likvida medel plus korta placeringar

Källa: Oasmia, Erik Penser Bank

Vid utgången av första kvartalet uppgick likvida medel och korta placeringar till 354 mkr. Därtill bokförs 80 mkr
som övrig upplåning, som utgörs av lån till MGC Capital.

Det kostnadsbesparingsprogram som lanserades före sommaren (2020) pågår för fullt och väntas få fullt genomslag i
fjärde kvartalet under innevarande kalenderår. Bolaget indikerar att besparingarna tar ned de löpande rörliga kostnad
till under 10 mkr per månad och detta är anledning till att vi räknar med att rörelsekostnaderna avsevärt sjunker
under de närmaste åren. Därutöver ser vi inga tecken på närstående större satsningar på kliniska studier, då Elevar
kommer bära .nansiellt ansvara för utveckling av Apealea. Docetaxel micellar fas 1b–studien .nansieras endast
delvis av Oasmia och resten av SAKK.

Prognos resultatutveckling per kvartal

Q1 20/21 Q2 20/21e Q3 20/21e Q4 20/21e Q1 21/22e Q2 21/22e Q3 21/22e

Nettoomsättning 0,2 0,2 0,2 1,7 2,7 4,2 5,2

Övriga intäkter 2,3 1,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2

Kostnad sålda varor -0,5 -1,0 -0,6 -0,9 -1,0 -1,0 -1,5

Bruttovinst 2,0 0,4 0,3 1,0 1,9 3,4 3,9

Aktiverat för egen räkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga externa kostnader -22,1 -20,0 -17,0 -18,0 -20,0 -21,0 -17,0

Personalkostnader -21,9 -15,0 -12,0 -9,0 -9,0 -9,5 -8,0

Rörelseresultat (EBITDA) -42,0 -34,7 -28,8 -26,1 -27,2 -27,2 -21,2

Avskrivningar -7,2 -7,5 -7,5 -7,5 -7,0 -7,0 -7,0

Resultat (EBIT) -49,2 -42,2 -36,3 -33,6 -34,2 -34,2 -28,2

Finanisella intäkter 2,5 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1

Finasniella kostnader -6,3 -2,5 -2,0 -2,0 -1,5 -1,5 -1,5

Resultat före skatt -53,1 -44,1 -37,8 -35,2 -35,6 -35,6 -29,6

Skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -53,1 -44,1 -37,8 -35,2 -35,6 -35,6 -29,6

Prognos resultatutveckling per år

2018/19A 2019/20A 2020/21E 2021/22E 2022/23E 2023/24E 2024/25E

Nettoomsättning 2,0 201,8 2,2 21,1 226,0 252,4 170,9

Övriga intäkter -4,4 21,3 4,4 0,8 1,0 0,0 0,0

Kostnad sålda varor -5,0 -11,3 -3,0 -5,5 -6,0 -7,0 -9,0

Bruttovinst -7,4 211,9 3,5 16,4 221,0 245,4 161,9

Aktiverat för egen räkning 8,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga externa kostnader -68,2 -162,5 -77,1 -81,0 -90,0 -115,0 -135,0

Personalkostnader -52,1 -63,8 -57,9 -36,5 -38,0 -41,0 -45,0

Rörelseresultat (EBITDA) -119,2 -10,1 -131,5 -101,1 93,0 89,4 -18,1

Avskrivningar -31,0 -20,0 -29,7 -28,0 -30,0 -30,0 -30,0

Resultat (EBIT) -150,2 -30,0 -161,2 -129,1 63,0 59,4 -48,1

Finanisella intäkter 0,0 1,2 4,0 0,4 0,5 0,5 0,5

Finasniella kostnader -18,3 -14,4 -12,8 -6,0 -5,0 -5,0 -4,0

Resultat före skatt -168,5 -43,3 -170,1 -134,7 58,5 54,9 -51,6

Skatter -32,8 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -201,3 -10,5 -170,1 -134,7 58,5 54,9 -51,6
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I våra prognoser har vi räknat med att intäkterna från Apealea förblir låga under innevarande räkenskapsår, där dels
covid-19 ger fördröjning av lanseringen, dels att en partner troligen kommer behöva någon månad på sig innan en
utrullning kan ske.

Intäkter från Apealea utgörs av riskjusterad royalty och milstolpsbetalningar. Exempelvis har vi inkluderat en
milstolpsbetalning om USD 20m från Elevar under 2022 som bygger på ett godkännande i USA, vilken blir viktig
för att bolaget ska kunna undvika en nyemission under det året. Vi vill även klargöra att vi antagit att försäljningen
i Norden kommer att hamna hos en partner som kommer att ansvara för en Europa-lansering.
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Värdering
Vår värdering av Oasmia bygger på en sannolikhetsjusterad kassa"ödesmodell, där varje enskilt projekt värderas i en
sum-of-the-parts (SOTP)-modell. Vi anser att det är bästa modellen för att åskådliggöra värden i bolaget då beroendet
av de enskilda projekten är stort och att det är "era år tills godkända produkter lyfter bolaget till lönsamhet.

Värderingen vilar på bolagets längst framskridna projekt Apealea och docetaxel micellar, där vi anser att det .nns
en tydlig strategi och .nansiering på plats. Vår NPV SOTP analys ger ett värde för Oasmia om 6,4 kr per aktie vid ett
avkastningskrav på 12 procent. Motiverat värde sätter vi till 6,3-6,7 kr.

Värdering - Sum-of-the-parts

Projekt Indikation Partner Peak sales Lansering NPV* NPV per

(MUSD) aktie

Apealea Äggstock-, bröst- och 

magsäckscancer

Elevar Therapeutics 220 2020 2 124 4,7

Docetaxel micellar Prostatacancer Eget 400 2026 478 1,1

Teknologivärde (EV) 2 602 5,8

Nettokassa 274 0,6

NPV 2 876 6,4

Number of shares 448

NPV per share 6,4

* MSEK

Vi vill vara tydliga med att kostnader för utveckling av respektive produkt är inkluderade i produktestimaten.
Exempelvis har vi riskjusterat utvecklingskostnader för docetaxel micellar om 120 mkr. Det kan anses högt, men här
utgår vi ifrån en regelrätt fas III-studie och inte att det kommer räcka med en bioekvivalensstudie.

Våra estimat är riskjusterade och nedan åskådliggörs vad vi satt för de olika indikationerna och projekten.

Riskbedömning per produkt och indikation

Produkt Indikation Summa

Apealea Äggstockscancer (Japan/USA) 90%

Bröstcancer 50%

Magsäckcancer 40%

Docetaxell Prostatacancer 20%
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Våra estimat på produktnivå följer nedan. Vi beräknar att Apealea kan nå en toppförsäljning på USD 220m, som kan
ge royaltyströmmar till Oasmia på över 300 mkr (riskjusterat 200 mkr).

Störst potential ser vi på den amerikanska marknaden och här är prissättningen en viktig faktor. Här .nns också en
tydlig partner med ambitionen att lansera Apealea snarast möjligt. Varför det dröjer till 2026 tills en breddning till
andra indikationer sker är att vi utgår ifrån att det krävs fas III-studier för att få ett bästa möjligt upptag.

Försäljningsprognos för Apealea per indikation och region (USDm)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Äggstockscancer 27 67 105 131 130 125 119 114 110

USA 18 45 70 86 83 79 76 73 70

5-EU 9 18 26 31 29 28 27 26 25

Japan 0 3 9 15 18 17 17 16 15

Bröstcancer 0 0 0 0 6 18 35 50 56

USA 0 0 0 0 5 13 22 28 27

5-EU 0 0 0 0 1 5 12 20 25

Japan 0 0 0 0 0 0 1 2 3

Magsäckscancer 0 0 0 0 5 17 33 49 56

USA 0 0 0 0 3 7 12 15 15

5-EU 0 0 0 0 3 7 11 15 14

Japan 0 0 0 0 0 3 9 19 27

Totalt 27 67 105 131 142 160 188 214 221

USA 18 45 70 86 91 100 111 117 112

5-EU 9 18 26 31 33 40 50 60 64

Japan 0 3 9 15 18 20 27 36 45

Totalt riskjusterat 25 62 97 121 126 131 141 150 151

USA 16 41 63 77 78 81 85 86 83

5-EU 9 18 26 31 31 33 37 42 43

Japan 0 3 8 13 16 17 19 23 26

Totalt riskjusterat (SEK) 234 570 892 1 116 1 155 1 204 1 298 1 383 1 392

USA 152 374 580 712 718 743 778 792 760

5-EU 83 167 239 283 285 306 345 382 394

Japan 0 29 72 121 151 155 175 209 238

Försäljningsprognos för Docetaxel micell (USDm)

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Prostatacancer 54 147 268 367 397 386 373 360 348

USA 48 114 184 227 218 210 201 193 185

5-EU 6 27 67 112 142 141 138 135 133

Japan 0 6 16 28 37 35 34 32 31

Totalt riskjusterat 11 29 54 73 79 77 75 72 70

USA 10 23 37 45 44 42 40 39 37

5-EU 1 5 13 22 28 28 28 27 27

Japan 0 1 3 6 7 7 7 6 6

Totalt riskjusterat (SEK) 99 271 492 676 731 710 686 663 641

USA 89 209 339 417 401 386 370 355 340

5-EU 11 50 124 207 262 259 254 249 244

Japan 0 11 30 52 68 65 62 59 57
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För Docetaxel micellar har vi antagit att Oasmia ansvarar för utveckling till marknadsgodkännande i EU och USA
och kostnader är inkluderade i vår projektvärdering. Vi räknar med att Oasmia tecknar ett licensavtal för produkten
under 2025 som omfattar milstolpsbetalningar på USD 350m och en royalty om 20 procent.

Värdering av jämförbara bolag

Då Oasmia ännu inte nått lönsamhet i sin verksamhet och att vi beräknar att detta sker först 2025 anser vi inte att
vedertagna nyckeltal är användbart vid en relativvärdering. Istället använder vi oss av teknologivärdet (EV) för att ge
en uppfattning av värderingen jämfört med liknande bolag, där vi inkluderat listade bolag i Sverige och USA.

Värdering jämförbara bolag

(SEKm) Börsvärde Nettokassa Teknologi-värde 

(EV)

Utvecklings-

stadie

Calliditas Therapeutics 5262 1460 3802 Fas 3

Camurus 9654 507 9147 Marknad

Moberg Pharma 271 36 235 Fas 3

Oasmia 2085 274 1811 Marknad

Oncopeptides 9864 1654 8210 Fas 3

Orexo 1779 453 1326 Marknad

Medel 4819 4089

Median 3674 2807

Athenex 10872 288 10584 Fas 3

Nucana 1647 542 1105 Fas 3

Odonate Therapeutics 5215 1168 4047 Fas 3

Medel 5911 5245

Median 5215 4047

Relevanta svenska läkemedelsutvecklande bolag

Relevanta amerikanska läkemedelsutvecklande bolag

Samtliga av de ovanstående bolagen utgår ifrån en substans som redan .nns på marknaden i sina projekt. Även om
EV är ett trubbigt instrument för att jämföra bolag, så ger det en indikation om att värderingen av Oasmia inte är
särskilt uppblåst. De mest intressanta bolagen i jämförelsen är de amerikansk, som riktar sig mot i princip samma
patientgrupper. Vi tycker att jämförelsen med de amerikanska bolagen är mest intressant, då de alla är aktiva i
att utveckla omformuleringar av etablerade cellgifter. Exempelvis Odonate är ett intressant jämförelseobjekt som
utvecklar en tablettformulering av paklitaxel och är i fas III. Fokus är inledningsvis mot patienter med bröstcancer.
För Nucana pågår en kapitalanskaJning som satt press på aktien.

Risker

Långsammare lanseringstakt för Apealea

Vi har räknat med intäkter för Apealea från kalenderår 2021 i EU, 2022 i USA och 2023 i Japan. För lansering i
EU krävs en partner som kan och diskussioner pågår som vi räknar med slutförs under året. Här .nns givetvis
en risk att Elevar inte hittar en lämplig partner och att en lansering förskjuts till 2022 och att det enbart blir
tal om ett fåtal marknader. I USA vilar osäkerheten framför allt på vad för krav FDA kan komma att ställa. Vi
räknar med att en kompletterande bioekvivalensstudie är tillräcklig, men och FDA vill se en till fas 3-studie kan en
marknadsintroduktion bli försenad med minst två år. På den japanska marknaden är vår osäkerhet störst, då bolaget
ännu inte har en kommersiell partner.

Kliniska bakslag

I vår prognosmodell har vi räknat med att användningen av Apealea kan expanderas till ytterligare indikationer
utanför äggstockscancer. För att detta ska bli verklighet krävs dock troligtvis kompletterande studier som kan
misslyckas och därmed hindra en expansion. Även för Docetaxel micellar krävs framgångsrika kliniska studier för
att nå en lansering och bakslag kan få Oasmia till att lägga ned programmet.
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Behov av att stärka 6nanserna

Oasmia hade per den sista juli 354 MSEK i likvida medel. Med pågående kostnadsreduceringsprogram ser vi möjlighet
till att bolaget kan klara sig utan ytterligare extern .nansiering till dess att intäkterna för Apealea är tillräckligt stora
för att täcka löpande kostnader. Bolaget kan dock komma att välja en mer oJensiv utvecklingsplan där kapitalbehovet
kan överstiga 10 MSEK per månad.

Bakslag i pågående rättstvist

MGC Capital Ltd har uttryckt krav på ersättning för att man inte tillåtits teckna aktier med stöd av 23,2 miljoner
teckningsoptioner. Kravet är kopplat till en reversfordran som MGC förvärvat från Nexttobe. Kravet anges till cirka
80 MSEK plus ränta samt skadeståndskrav om cirka 230 mkr som baseras på antagandet att MGC hade rätt till
teckningsoptionerna och att MGC under november 2018 skulle avyttrat samtliga aktier. Oasmias styrelse bedömer
kravet som grundlöst och bestrider det. Skadeståndsdelen har blivit avvisad av Stockholms tingsrätt vilket har
överklagats till Svea Hovrätt. Ett bakslag där bolaget krävs på skadeståndet skulle leda till allvarliga .nansiella
konsekvenser.
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Appendix 1: Teknologiplattform XR-17
Oasmias patenterade teknologiplattform XR-17 är vitamin A-baserad. Med hjälp av plattformen är det möjligt att
i nanostorlek (vanligtvis mellan 20 och 60 nanometer) formulera molekyler som är svårlösliga i vatten till bättre
vattenlösliga läkemedelssubstanser, med en hydrofob kärna och ett hydro.lt hölje. Behovet av tekniker för att
förbättra läkemedelsmolekylers vattenlöslighet är stor i branschen, då en betydande andel av de som är under
utveckling har dålig vattenlöslighet. Inte sällan är den dåliga vattenlösligheten anledning till att projekt avslutas.

XR-17-teknologin har uppvisat goda egenskaper och tolereras väl av kroppen. Formuleringar baserade på XR-17 och
aktiva läkemedelssubstanser skapar nya patenterbara kemiska molekyler, som kan ge ett starkt patentskydd för
produkten. Vi bedömer att teknologin kan vara attraktiv för läkemedelsutvecklande bolag, men även för bolag med
godkända produkter som vill förbättra egenskaperna och deras patenttid. Med Apealea godkänt i EU har Oasmia
fått en betydelsefull regulatorisk validering av sin plattform, vilket avsevärt bör ha stärkt dess attraktionskraft mot
potentiella partners.

XR-17-teknologin

Källa: Oasmia

Fram tills nu har Oasmia uteslutande använt XR17-plattfromen för internt bruk och fokus har legat på att förbättra
redan godkända cellgifter som används vid behandling av cancer. Den strategiska översyn som genomförts av bolaget
har mynnat ut i att bolaget även kommer att utvärdera XR-17 för andra svårlösliga läkemedelssubstanser utanför
cancerområdet. Därtill öppna för samarbeten med läkemedelsutvecklande bolag som kan licensiera teknologin.
Bolaget indikerar att det förs diskussioner med externa partners och att målet är att få till ett avtal närmaste tolv
månaderna. Formuleringsavtal är ofta mer begränsade i omfattning än rena licensavtal av produkter, så som för
Apealea med Elevar.
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Appendix 2: Patent
Ett bra patentskydd är avgörande för att kapitalisera på forsknings- och utvecklingsframsteg för
läkemedelsutvecklande bolag. Oasmia har byggt en bred patentportfölj och äger beviljade patent baserade på tolv
olika patentfamiljer.

Patenten kan ge bolagets läkemedelssubstanser och teknologiplattform skydd fram till 2036 på de viktigaste
läkemedelsmarknaderna. Nedan presenteras en sammanställning av bolagets patent.

Fler av bolagets patent har tidigare stått skrivna i Ardenia Investment (Ardenia), ett bolag kontrollerat av tidigare
arbetande styrelseordföranden Julian Aleksov. Dessa patent har överlåtits till Oasmia, men Ardenia har dock ännu
inte medverkat till att slutföra omregistrering av alla patent. Bolagets legala rådgivare anser dock att samtliga patent
ägs av Oasmia oavsett registreringsförhållandena, varför registrering av patenten initierats och slutförts av Oasmia
för länder som USA, Kanada, Australien, Sydafrika och de "esta europeiska länder.
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Appendix 3: Veterinärmedicin
Oasmia påbörjade kliniska fas III-studier inom veterinärmedicin 2007 och i samband med det bildades enheten
Animal Health. Paccal Vet blev i februari 2014 villkorat godkänt av FDA under ett så kallat MUMS (Minor
Use and Species) för behandling av hundar med icke opererbara tumörer inom indikationerna juvertumörer
(mjölkkörtelcancer) och skivepitelcancer (typ av hudcancer). På grund av biverkningar drog dock Oasmia tillbaka
Paccal Vet från marknaden under 2017. Bolaget utvärderar dock möjligheter att genomföra nya studier, där
exempelvis lägre dos kan vara en potentiell väg framåt.

Produktportföljen inom veterinärmedicin inkluderar utöver Paccal Vet även Doxophos Vet som studerats i kliniska
fas I- och fas II-studier.

Under 2018 överfördes samtliga veterinärmedicinska tillgångar till helägda dotterbolaget Adavet för att skapa ett
självständigt bolag som helt skulle inrikta sig mot veterinärmarknaden.

Paccal Vet är en formulering av paklitaxel och XR-17, identisk med Apealea. Vi uppfattar att det ännu saknas godkända
cellgifter i USA för hund baserade på paklitaxel.

Doxophos Vet är också utvecklad från bolagets XR-17-teknologi, där den aktiva substansen är doxorubicin. Produkten
är utvecklad för behandling av lymfom i hund.

Strategin kring den fortsatta utvecklingen av bolagets veterinärmedicin är inte tydlig i dagsläget. Det krävs ytterligare
studier för att få produkterna godkända, något som inte verkar ligga i bolagets nuvarande strategiska plan. Bolaget
utvärderar möjligheten för partnerskap, licensiering och att avyttra tillgångarna. Utifrån rådande osäkerhet om den
fortsatta utvecklingen har vi valt att inte ta med tillgångarna i vår värdering, men vi tror att det kan .nnas betydande
värden som kan komma att synliggöras vid en transaktion.
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Appendix 4: Ledning & styrelse

Ledning

Francois R. Martelet, Verkställande direktör (VD)
• Advanced General Management Program (AMP), INSEAD, Fontainebleau, Frankrike
• Master’s Degree in Business, Pharmaceutical Marketing, Burgundy School of Business, Dijon, Frankrike
• Degree in Legal Medicine, Université Paris-Descartes, Frankrike
• Doctorate in Medicine with distinction, Université de Bourgogne, Dijon, Frankrike

Tidigare erfarenhet:
Francois Martelet är en erfaren ledare inom läkemedel och bioteknik med en gedigen meritlista när det kommer
till att forma och vända utvecklingen av underpresterande företag. Han har haft tre VD-tjänster under de senaste
12 åren. Han har ägnat större delen av sin karriär inom onkologiområdet, som VD för Avax och Topotarget samt
i ledande företagsroller på senior nivå hos Roche, Eli Lilly, Novartis och MSD. Under sina olika arbetsuppdrag har
han varit baserad i sex länder i Europa (inklusive Sverige) och i USA. Francois är en medicine doktor med en fransk
magisterexamen i företagsekonomi. Han är också militär reservo_cer med rang av Brigadier (OF-6) och har mottagit
Legion of Honor, som är den högsta dekorationen i Frankrike, på militära grunder.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Novigenix SA, Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen.
Aktieinnehav i Oasmia: 896 739 köpoptioner

Elin Trampe, Chief Technical OBcer
• Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet

Tidigare erfarenhet:
Elin har många års erfarenhet från ledande positioner inom Supply Chain, Projektledning och Kategoriutveckling
på stora internationella företag. Senast arbetade hon på General Electric, Global Operations, mot aJärsenheten
Healthcare.
Andra pågående uppdrag: Inga listade
Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier

Reinhard Koenig, Acting Chief Medical OBcer
• Medicine doktor, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland
• Läkarexamen i medicin, Philipps Universitet, Marburg, Tyskland

Tidigare erfarenhet:
Reinhard är medicinsk analytiker, rådgivare och ledare med framgångsrika meriter inom produktgodkännanden
och kommersialisering inom bioteknik, läkemedel och medicinsk utrustning i Europa och USA. Hans över 25 års
erfarenhet sträcker sig från uppstart av bolag till stora, multinationella företag. Han har haft seniora och ledande
positioner i privatägda företag och börsnoterade företag, bland annat hos Genentech, Inc., Piramal Critical Care,
Inc., Boehringer Mannheim Therapeutics, Inc., Questcor Pharmaceuticals, Inc., Collagen Aesthetics, Inc., med "era.
Reinhard har publicerat artiklarinom diverse vetenskapliga ämnen och uppfunnit/ medverkat i upp.nnandet av olika
patent och pågående ansökningar. Han haräven haft rollen som biträdande professor hos Temple University’s College
of Engineering, Department of Bioenginering i Philadelphia
Andra pågående uppdrag: Inga listade
Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier

Michael af Winklerfelt, Chief Financial OBcer (slutar i November)
• MBA, Goizueta Business School, Emory University, USA
• M. Sc. in Economics & Business, Stockholm School of Economics)
• BA in Chinese Language, History & Culture (un.nished), Stockholm University

Tidigare erfarenhet:
Michael af Winklerfelt har mer än 15 års erfarenhet från seniora .nansroller i ledande internationella företag. Han
arbetade i tio år för Atlas Copco-gruppen i Kina och tillbringade de senaste tre åren innan han tillträdde på Oasmia
i USA, inom området för medicintekniska produkter.
Andra pågående uppdrag: Inga listade
Aktieinnehav i Oasmia: 37 760 aktier
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Fredrik Järrsten, tillträdande Chief Financial OBcer (senast om sex månader)

Tidigare erfarenhet:
Fredrik har över 25 års erfarenhet från sektorerna .nans, medicinteknik och life science i Norden och internationellt.
Hans nuvarande roll är som CFO och vice VD på Karolinska Development, ett investmentbolag inriktat mot
den nordiska life science-sektorn. Dessförinnan var han CFO och aJärsutvecklingschef på Bactiguard, ett svenskt
medicinteknikbolag som han guidade genom börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm. Fredrik har också varit
aJärsutvecklingschef och ansvarat för M&A på det nordiska vårdföretaget Aleris i över åtta år där han med ett 30-
tal genomförda förvärv bidrog starkt till Aleris tillväxtresa. Fredrik har en examen i Redovisning och Finansiering
från Handelshögskolan i Stockholm och i International Business från School of Business Administration, University
of Michigan.
Andra pågående uppdrag: Information saknas
Aktieinnehav i Oasmia: Information saknas

Peter Selin, Chief Business OBcer

Tidigare erfarenhet:
Peter har nästan 20 års erfarenhet av aJärsutveckling och kommer närmast från en roll som VP Pharma Business
Operations på läkemedelsbolaget Inceptua Group. Hans karriär omfattar ett "ertal ledande befattningar som även
gett honom erfarenhet från .nans och strategisk planering liksom kontraktsförhandlingar och alliance management.
Tidigare tjänster inkluderar olika befattningar på Sobi, där han bland annat var VP Corporate Development och
hanterade partnerskap och licensaktiviteter samt olika strategiprojekt. Därutöver har han varit Manager, Strategi &
Transformation på Ernst & Young.
Andra pågående uppdrag: Information saknas
Aktieinnehav i Oasmia: Information saknas
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Styrelse

Anders Härfstrand, Styrelseordförande (maj 2020)
• Har läkarexamen från och har doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Tidigare erfarenhet:
Styrelseledamot i Karolinska Development AB från 2017 till 2019 och VD för BBB Therapeutics BV från 2014 till
2015. Innan dess var han VD för Makhteshim Agan Industries Ltd. (nuvarande ADAMA); VD för Humabs BioMed SA;
och VD för Nitec Pharma AG (nuvarande Horizon Pharmaceuticals). Han har också haft olika ledande befattningar
i Serono, P.zer och Pharmacia. Han har betydande operationell erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin,
särskilt från USA, Japan och Europa.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Härfstrand Consulting AG och styrelseledamot i Prothena Inc.

Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier

Hege Hellström, Styrelseledamot (september 2019)
• Kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap, 1985, Storbyuniversitetet, Norge.

Tidigare erfarenhet:
Hege har från 2013 till 2018 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern,
Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för aJärsområdet Cardiovascular inom Sano.,
VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sano. samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager
Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter.
Andra pågående uppdrag: Grundare och chef för Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag. Hon är
också styrelseledamot i svenska biotech-bolaget Camurus AB (CAMX.ST) och franska läkemedelsbolaget Advicenne
(Euronext: ADVIC).
Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier
Birgit Stattin Norinder, Styrelseledamot (maj 2020)

• Farmacie magister från Uppsala universitet.
Tidigare erfarenhet:
Lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har bland
annat varit VD och styrelseordförande i Proli.x Ltd., Senior VP Worldwide Product Development i Pharmacia &
Upjohn och Dir. Int. Reg. AJairs Division i Glaxo Group Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit styrelseledamot
och styrelseordförande i "era europeiska bioteknikbolag.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB, Hansa Biopharma AB och Jettesta AB.
Aktieinnehav i Oasmia: 0 aktier

Peter Zonabend, Styrelseledamot (mars 2019)
• LL.M från Stockholms universitet, EMLE från Erasmus School of Law, kandidatexamen i Business and

Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Aix Marseille Université.
Tidigare erfarenhet:
VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokat.rman Fylgia, Advokat.rman Björn Rosengren.
Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB, CBD Solutions AB.
Andra pågående uppdrag: VD Arwidsro och styrelseuppdrag inom Arwidsro.
Aktieinnehav i Oasmia: 500 000 aktier
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Resultaträkning

2015/16A 2016/17A 2017/18A 2018/19A 2019/20A 2020/21E 2021/22E 2022/23E

Nettoomsättning 6,4 0,2 3,2 2,0 201,8 2,2 21,1 226,0

Övriga intäkter 9,5 -1,0 0,4 -4,4 21,3 4,4 0,8 1,0

Kostnad sålda varor -4,7 -3,0 -3,0 -5,0 -11,3 -3,0 -5,5 -6,0

Bruttovinst 11,2 -3,8 0,6 -7,4 211,9 3,5 16,4 221,0

Aktiverat för egen räkning 16,7 7,0 -3,0 -5,0 4,4 0,0 0,0 0,0

Personalkostnader -98,1 -79,9 -48,4 -52,1 -63,8 -57,9 -36,5 -38,0

Övriga externa kostnader -57,7 -59,3 -60,3 -68,2 -162,5 -77,1 -81,0 -90,0

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelseresultat (EBITDA) -127,9 -136,0 -111,0 -132,7 -10,1 -131,5 -101,1 93,0

Avskrivningar -4,8 -4,5 -4,8 -31,0 -20,0 -29,7 -28,0 -30,0

Goodwillnedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat (EBIT) -132,7 -140,5 -115,8 -163,7 -30,0 -161,2 -129,1 63,0

Extraordinära Poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Justerat Resultat (EBIT) -132,7 -140,5 -115,8 -163,7 -30,0 -161,2 -129,1 63,0

Finanisella intäkter 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finasniella kostnader -9,6 -19,8 -13,3 -18,2 -13,3 -8,9 -5,6 -4,5

Resultat före skatt -141,5 -160,2 -129,1 -181,9 -43,3 -170,1 -134,7 58,5

Skatter 0,0 0,0 0,0 -32,8 32,8 0,0 0,0 0,0

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -141,5 -160,2 -129,1 -214,7 -10,5 -170,1 -134,7 58,5

Balansräkning

2015/16A 2016/17A 2017/18A 2018/19A 2019/20A 2020/21E 2021/22E 2022/23E

TILLGÅNGAR

Goodwill 421,8 453,1 472,0 453,3 443,1 415,8 398,4 377,6

Övriga immateriella tillgängar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgängar 21,2 18,4 15,5 14,7 28,0 30,2 31,0 32,4

Räntebärande anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Innehav i intresseföretag och andelar 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

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

Summa anläggningstillgångar 443,0 471,5 487,6 470,0 473,1 448,0 431,4 412,0

Varulager 16,6 13,7 9,7 7,4 28,8 12,6 5,0 10,1

Kundfodringar och övriga omsättningstillgångar 9,7 8,4 55,2 21,0 68,3 72,0 70,2 72,1

Likvida medel 46,2 28,0 15,6 116,3 435,1 299,1 201,0 277,3

Summa omsättningstillgängar 72,6 50,1 80,5 144,7 532,2 383,7 276,2 359,5

SUMMA TILLGÅNGAR 515,6 521,6 568,1 614,7 1005,3 831,7 707,6 771,5

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 326,1 300,4 345,0 393,2 819,3 652,4 511,0 565,0

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Eget Kapital 326,1 300,4 345,0 393,2 819,3 652,4 511,0 565,0

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

Pensionsavsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skatteslunder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 32,8 8,8 9,0 9,2 9,8

Summa Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 32,8 8,8 9,0 9,2 9,8

Kortfristiga finansiella skulder 139,9 168,7 187,3 139,6 80,0 80,0 80,0 80,0

Leverantörsskulder 0,0 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 0,0

Övriga kortfristiga icke-räntebärande skulder 49,6 52,5 35,8 49,2 97,1 88,1 93,7 99,0

Summa kortfristiga skulder 189,5 221,2 223,0 188,7 177,1 168,1 173,7 179,0

Summa Eget Kapital och skulder 515,6 521,6 568,1 614,7 1005,3 829,5 693,9 753,8

Kassa5ödesanalys

2015/16A 2016/17A 2017/18A 2018/19A 2019/20A 2020/21E 2021/22E 2022/23E

Nettoresultat -128,8 -127,6 -107,3 -115,2 -14,0 -131,5 -101,1 93,0

Förändringar i rörelsekapital 0,6 -5,4 -16,3 -3,7 8,4 3,5 15,0 -1,7

Kassaflöde från den operationella verksamheten -128,1 -133,0 -123,6 -118,8 -5,5 -128,0 -86,1 91,3

Investeringar 10,1 12,0 -21,5 -14,0 -289,5 -8,0 -12,0 -15,0

Avyttringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fritt Kassaflöde -118,1 -121,0 -145,1 -132,9 -295,0 -136,0 -98,1 76,3

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

Kassaflöde finansieringsverksamhet 117,4 122,8 132,7 233,5 379,7 0,0 0,0 0,0

Förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lånefinansiering och övriga justeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde -0,6 1,8 -12,4 100,6 84,7 -136,0 -98,1 76,3
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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 veri.erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i .nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Potential och risk
Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera .nansiella instrument. Bland dessa .nns kassa"ödesmodeller,
multipelvärdering samt styckningskalkyler. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata.
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.
Vi klassi.cerar aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån en tvådimensionell modell bestående av potential och risk.
Banken relaterar potentialen till vedertagna värderingsmetoder givet ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. I det här
sammanhanget de.nierar vi låg potential som maximalt 10% förväntad totalavkastning den kommande tolvmånadersperioden. För att aktien skall
erhålla klassi.ceringen Hög potential krävs det att vi ser en totalavkastning på minst 50%. Denna kan dock ligga ett par år bort i tiden.
Vad gäller risk analyserar vi ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassi.ceras 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%.
Potential- och riskklassi.ceringen uppdateras kontinuerligt.
Klicka https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken.

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

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

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