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Målet är att visa att
T20K är överlägsen
dagens MS-läkemedel.

VD har ordet
Cyxone är ett biomedicinskt utvecklingsföretag baserat på naturliga växtproteiner,
cyclotider, som kan skräddarsys för att ge nya effektiva, biologiska läkemedel. Bolaget
har förvärvat de exklusiva licensrättigheterna till en patentsökt läkemedelskandidat,
T20K, med mycket goda prekliniska effekter mot multipel skleros. Cyxone ska genomföra
ett fokuserat utvecklingsprogram inklusive fas I studier med T20K i människa under de
närmast åren samt söka efter nya cyclotider med goda farmakologiska effekter.

Cyxone bildades 2015 efter att bolaget förvärvat de exklusiva

BioMS ingick under utvecklingen ett partnerskap med Eli Lilly i

licensrättigheterna till cyclotidteknologin och T20K utvecklade

Indianapolis där BioMS fick $87 m vid signering, mer än $500 m i

vid det Medicinska Universitetet i Wien och Universitetskliniken

milstolpar och ett tvåsiffrigt procenttal i royalty på försäljning av

i Freiburg. Bolaget har även rättigheter till de innovationer som

färdigt läkemedel.

forskarnas fortsatta arbete inom cyclotidområdet kommer
att generera.

I styrelsen för Cyxone finns också Bert Junno och Mikael
Lindstam som har helt unik bakgrund genom att inom bara

Läkemedelskandidaten T20K är en kemiskt modifierad cyclotid

några år lyckats ta universitetsteknologier och ur dessa skapa

som hämmar immunologiska funktioner centrala för utvecklingen

flera framgångsrika företag inom life science området, t.ex.

av MS utan att ge de biverkningar som är typiska för immun-

WntResearch, Galacto Biotech, Gabather och Aptahem. Theresa

nedsättande läkemedel. Multipel skleros (MS) är en autoimmun

Comiskey Olsen är en amerikansk advokat verksam i Norge

sjukdom där kroppens eget immunsystem gradvis bryter ner

och har bl.a. arbetat i läkemedelsbolaget Nycomed. Hon har

nervernas isoleringsämne som gör att det drabbade organet

dessutom stor erfarenhet av styrelsearbete i olika life science

tappar sin förmåga att fungera normalt. Cyxone vill utveckla T20K

bolag i Norge. Saad Gilani är en amerikansk finansman verksam

för att potentiellt kunna erbjuda människor med MS ett säkert

vid Yorkville Advisors i New York. Saad har lång erfarenhet av att

och effektivt ”bromsmedel” som hindrar sjukdomsutvecklingen

arbeta med life science bolag, främst med finansiella frågor.

att orsaka de allvarlig symptom som annars skulle uppstå under
patientens livstid.

Den vetenskapliga kompetensen i Bolaget representeras av
Bolagets vetenskapliga råd, som består av forskarna, bakom

Cyxone avser att driva ett målinriktat utvecklingsprogram för

T20K, Associate Professor Christian Gruber i Wien och Dr. Carsten

T20K under de närmaste åren i syfte att visa att T20K är över-

Grundemann i Freiburg vilka båda har lång forskningserfarenhet

lägsen dagens MS-läkemedel. Tydliga, positiva resultat under

i området cyclotider och dess effekter. Genom Drs. Gruber och

utvecklingen kan ge Cyxone ett gynnsamt partnerskap med

Grundemann har Cyxone också tillgång till deras internationella

läkemedelsföretag etablerade i MS marknaden.

nätverk av ledande forskare i området.

Bolaget kommer inte att etablera egen laborativ verksamhet utan

Med min bakgrund i MS-området från AstraZeneca och från

i stället samarbeta med företag och forskare som är experter på

BioMS Medical så är jag speciellt glad över att få driva utveck-

de många olika typer av studier som krävs för att uppfylla de krav

lingen av T20K. Den goda terapeutiska effekt utan biverkningar

som myndigheterna ställer på ett nytt läkemedel.

i MS-djurmodell som T20K visat i kombination med dess starka
hämning av nyckelprocesser i utvecklingen av MS sjukdomen gör

Bolagets styrelse och ledning har mångårig erfarenhet av att

den till en av mest lovande läkemedelskandidater som jag har

utveckla läkemedelskandidater genom kontraktslaboratorier och

upplevt under min långa, internationella karriär. Jag hoppas att

att driva utveckling av nya MS-läkemedel.

Du delar min vision av att skapa ett nytt läkemedel med T20K för
att ge människor med MS ett långt liv med hög livskvalité på lik-

Jag har omfattande erfarenhet av att utveckla MS-läkemedel

nande sätt som bromsmediciner för HIV ger infekterade patienter

efter 25 år vid AstraZenecas FoU och som global licenschef i

ett nästan normalt liv.

neurologi och från att under nio år arbetat i styrelsen för BioMS
Medical Corp i Kanada varav de sista fem åren som bolagets chef

Kjell G. Stenberg, Dr Med Sc

för klinisk fas III utveckling av dess MS-läkemedel mot svår MS.

CEO, Cyxone AB

Verksamhetsbeskrivning
Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga
växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel
med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och
säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av en substans, T20K, som hämmar
nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t.ex. multipel
skleros och ledgångsreumatism.

Cyclotideteknologin

Målsättning

Cyclotider har beskrivits som ideala ”mallar” som kan modifieras

Cyxones initiala målsättning är att verifiera forskarnas resultat

för att ge önskade farmakologiska egenskaper med bibehållna

med T20K i cell- och djurmodeller. I nästa fas ska den utarbetade

goda läkemedelsegenskaper, exempelvis genom att de kan ges

syntesprocessen av T20K optimeras för att kunna ge en produkt

i tablettform utan att brytas ner i kroppen. Den första farmakolo-

som uppfyller regulatoriska krav för studier i människa. Man ska

giska effekten av en växt med cyclotider upptäcktes av en norsk

samtidigt undersöka fysikaliska parametrar inklusive stabiliteten

läkare under ett Röda Kors-uppdrag i Kongo 1960 när han upp-

av T20K för att kunna bygga en bra tablettberedning. Viktigt är

täckte att te på denna växt användes av kvinnor för att underlätta

att finna T20K:s effekt- och säkerhetspotential så att man kan

förlossningen. Det tog dock cirka 20 år innan man kunde koppla

välja en optimal dosering som genomgående kan användas för

effekterna till en cyclotid.

de regulatoriska studierna. Upptag, distribution, nedbrytning och
utsöndring av T20K i djur är viktigt att studera för att kunna skapa

Arbetsformer

en användbar produkt i människa. För detta krävs en utvecklad

Cyxone kommer att använda sitt nätverk av kvalificerade företag

metod för att analysera T20K i kroppsvätskor. Studierna inför

i olika delar av världen specialiserade på de olika typer av studier

klinisk fas I följer den regulatoriska planen som utarbetas efter

som behövs för att karaktärisera T20K effekter på MS och för att

de initiala studierna i samarbete med externa experter och efter

göra en säkerhetsutvärdering inför studier på människa. Bolaget

kontakter med Läkemedelsverket under senare delen av 2016.

kommer att använda sitt vetenskapliga råd med experter på

Den kliniska fas I-studien under 2018 utformas efter man har

cyclotidforskning för att söka efter nya cyclotidmolekyler med

sammanställt resultaten från de prekliniska studierna med T20K.

nya farmakologiska effekter. Eftersom Cyxone agerar som upp-

Målsättningen är att fokusera på de kritiska studierna för att ta

dragsgivare i stället för att bygga egen laboratorieverksamhet har

T20K fram till slutförd klinisk fas I. Cyxone kommer också i mindre

man låga fasta kostnader och ett flexibelt och snabbt arbetssätt.

omfattning att exploatera cyclotidteknologin genom att ta fram

Bolagets ledning har mångårig erfarenhet av att leda virtuell

nya läkemedelskandidater verksamma inom området immuno-

läkemedelsutveckling inom området MS. Styrelsens medlem-

logiska sjukdomar, t.ex. ledgångsreumatism. Eftersom dagens

mar har mångårig erfarenhet av att leda akademisk forskning till

MS-läkemedel inte kan ge mer än tillfällig lindring av symptom

publika utvecklingsbolag samt att ge strategisk ledning till bolag

och en svag inbromsning av sjukdomsprocessen så finns det ett

i olika faser av utvecklingsprocessen.

mycket stort medicinskt behov av bättre läkemedel. Cyxones mål
är att kunna erbjuda ett både effektivt och säkert läkemedel som

Medlemmar av Cyxones styrelse har stor erfarenhet av att för-

kan kraftigt bromsa MS-sjukdomen utan att ge de svåra biverk-

handla licens- och samarbetsavtal mellan små utvecklingsbolag

ningar som man uppstår med dagens produkter.

och stora läkemedelsföretag. Kjell Stenberg har för AstraZenecas
räkning förhandlat avtal med ledande universitet i Europa och i

Vision

Nordamerika, exempelvis Karolinska Institutet, Göteborgs univer-

Cyxones vision är att effektivt och utan begränsande biverkningar

sitet, Max Planck Institute i Tyskland, Scripps Research Institute i

kunna bromsa utvecklingen av svåra immunologiskt orsakade

La Jolla och University of British Columbia i Kanada. Han har ock-

sjukdomar som t.ex. multipel skleros, ledgångsreumatism och

så i sina biotechbolag förhandlat olika avtal som t.ex. för Combio

inflammatorisk tarmsjukdom.

A/S ett joint venture-avtal med Arpida i Basel, Schweiz och för
BioMS Medical ett licens- och partneringavtal med Eli Lilly.

Affärsmodell
Cyxones affärsmodell är att utveckla T20K och andra cyclotider

Försäljning/licensiering av T20K skulle ge Cyxone en mycket

för MS och andra immunologiska sjukdomar och sälja rättighe-

god intäkt över flera år samt öka sannolikheten för att Bolaget

terna till kommersiell användning av sina utvecklade läkeme-

skulle kunna leverera fler cyclotiddroger med högt potentiellt

delskandidater till läkemedelsbolag etablerade i relevanta

marknadsvärde. Cyxone kommer att hålla potentiella licenstaga-

marknadssegment.

re/partners kontinuerligt informerade om utvecklingen av T20K
för behandling av MS. Cyxone strävar efter att effektivt utveckla

Affärsstrategi

T20K i prekliniska- och kliniska studier mot MS och därmed öka

Cyxones affärsstrategi är att fokusera på att bevisa att T20K är

Bolagets marknadsvärde.

potentiellt överlägsen dagens läkemedel för multipel skleros.

Immunologiskt
orsakade sjukdomar
Det finns mer än 100 immunologiskt
orsakade sjukdomar som man idag
inte kan behandla effektivt och där
biverkningarna ofta begränsar läkemedelsanvändningen. Några exempel är;
ledgångsreumatism, Multipel Skleros,
Psoriasis, Inflammatorisk tarmsjukdom,
Crohn’s sjukdom, Ulcerativ Kolit och
Systemisk Lupus Erythematosus. De allra
flesta immunologiskt orsakade sjukdomarna är
kroniska och man känner bara delvis till vad som
orsakar sjukdomarna och de utvecklas. Det finns ett mycket
stort medicinskt behov för nya och bättre läkemedel för dessa sjukdomar.

Multipel skleros

Läkemedel mot MS

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens

Det finns idag inga botemedel mot MS. De läkemedel som

eget immunsystem gradvis bryter ner nervernas isoleringsämne

används för MS fungerar genom att de hämmar kroppens

som gör att det drabbade organet tappar sin förmåga att fungera

immunförsvar vilket i sin tur leder till olika typer av biverkning-

normalt. MS-sjukdomen kommer i omgångar med akuta symp-

ar. Läkemedlen kan därför bara ges under de akuta attackerna

tom som talsvårigheter, balansproblem, synrubbningar, smärta

och kan inte användas för regelbunden långtidsbehandling. De

och onormal trötthet. I Sverige finns ca 18 000 människor med

flesta läkemedel ges som injektion under huden även om det de

MS och ca 2,5 miljoner i hela världen är drabbade av MS. Värdet

senaste åren kommit nya preparat i tablettform. Det finns därför

av MS-marknaden beräknas öka från 17,2 miljarder USD 2014

ett mycket stort behov av nya, orala läkemedel mot MS som inte

till cirka 20 miljarder USD år 2024, trots att flera av de ledande

ger de bieffekter som dagens mediciner ger. Ett läkemedel med

produkterna förlorat sitt patentskydd under perioden. Sjukdomen

dessa egenskaper skulle sannolikt innebära ett genombrott inom

drabbar dubbelt så många kvinnor som män och förekommer

MS-behandlingsområdet och kunna ersätta de flesta av dagens

främst i områden närmare polerna. Man känner inte till vad som

mediciner. Cyxones mål är att kunna behandla MS-patienter

orsakar sjukdomen men rökning, genetiska faktorer och brist på

under lång tid och därigenom bromsa sjukdomsutvecklingen på

D-vitamin anses vara riskfaktorer för MS.

liknande sätt som man gör med anti-HIV läkemedel.

Marknadpotential
Den autoimmuna marknaden växte till 30,2 miljarder USD år 2010. Ett nytt MS-läkemedel i
tablettform som är säkert nog att kunna tas under en patients hela livstid och därmed fördröja
utvecklingen av de svåra handikappande symptomen av MS skulle innebära ett genombrott.
T20K skulle sannolikt kunna ersätta de flesta av dagens MS-läkemedel. För att ge en uppfattning
om marknadspotentialen i MS så såldes Copaxone, det ledande MS-läkemedlet, under 2013 för
4.2 miljarder USD.

Immunologiska läkemedelsmarknaden

HIV att utvecklas till AIDS, trots att HIV-viruset fortfarande finns

Det finns ett stort antal sjukdomar som beror på ett överaktivt

kvar i kroppen. Bolagets målsättning är att med T20K som MS-

immunsystem. Den största sjukdomsgruppen är de autoimmuna

medicin kunna bromsa utvecklingen av MS och därigenom ge

sjukdomarna (där immunsystemet förstör kroppens egna celler)

drabbade människor ett långt liv med bra livskvalité.

som exempelvis ledgångsreumatism, multipel skleros, psoriasis,
inflammatorisk tarmsjukdom, Chrons sjukdom, ulcerativ kolit och

Cyxones T20K

systemisk lupus erythematos. I Sverige finns ca 18 000 människor

Cyxones läkemedel bygger på ett naturligt växtprote-

med MS och ca 2,5 miljoner i hela världen är drabbade av MS.

in som modifierats för att få goda läkemedelsegenskaper.

Värdet av MS-marknaden beräknas öka från 17,2 miljarder USD

Läkemedelskandidaten kallas T20K, vilken har visat sig hämma

2014 till cirka 20 miljarder USD år 2024, trots att flera av de ledan-

ett kroppseget ämne (IL-2) som anses centralt vid utvecklingen

de produkterna förlorat sitt patentskydd under perioden. Mer än

av multipel skleros. Cyxones läkemedelskandidat T20K har visat

300 miljoner människor lider av autoimmuna sjukdomar världen

sig kunna specifikt hämma vissa nyckelfaktorer verksamma vid

över, varav 23,5 miljoner bor i USA. Den autoimmuna marknaden

immunologisk nedbrytning av celler i kroppen och därmed häm-

uppskattades vara värd 16,9 miljarder USD år 2002 och markna-

ma sjukdomsutvecklingen. Till skillnad från konkurrerande MS

den växte till 30,2 miljarder USD till år 2010. Man uppskattar att

läkemedel så har forskargruppen inte funnit några biverkningar

marknaden kommer att öka till 61,4 miljarder USA till år 2017.

vid doser som markant reducerar sjukdomsutvecklingen. Cyxone
utvecklar T20K för att potentiellt kunna erbjuda människor med

De tio mest säljande läkemedlen för multipel skleros är;

multipel skleros ett säkert och effektivt ”bromsmedel” som

Copaxone, Avonex, Rebif, Gilenya, Tysabri, Betaseron, Tecfidera,

hindrar sjukdomen att orsaka de allvarliga symptom som annars

Ampyra, H.P. Acthar Gel, and Aubagio. Bästsäljare som Copaxone

skulle uppstå under patientens livstid.

(4,2 miljarder USD försäljning 2013), Betaseron och Rebif är gamla
läkemedel vars patentskydd redan har gått ut.

Exempel på licensavtal i MS
Några exempel på licensavtal avseende MS är Merck Seronos

Typiskt för immunsjukdomar är att det ännu inte finns några effek-

avtal med Opexa Therapeutics där Merck Serono år 2013 betala-

tiva botemedel och att läkemedlen som används ofta ger svåra

de 5 miljoner USD för en option att för upp till 225 miljoner USD

biverkningar i redan försvagade patienter. Många läkemedel, som

förvärva rättigheterna till imilecleucel-T för att behandla svår

t.ex. betainterferoner och cyclosporin A, verkar ofta samtidigt på

MS (SPMS). Under 2011 licensierade Sanofi SA imilecleucel-T

många olika delar av kroppens immunsystem, vilket gör att man

från Glenmark Pharmaceuticals Ltd som innebar ett potentiellt

inte kan medicinera annat är i kortare perioder. Andra, biologiska

värde på 600 miljoner USD. Under 2015 förvärvade Biogen en

läkemedel, som t.ex. Tysabri och Enbrel är mycket potenta och

ny S1P hämmare MT-1303, från Mitsubishi Tanabe Pharma för

måste därför användas med försiktighet. De flesta immunläke-

en sammanlagd ersättning om cirka 544 miljoner USD. MT-1303

medel måste ges genom en injektion, vilket gör behandling-

är en substans i samma klass som Receptos ozanimod som

en mer komplicerad för patienterna. Ett exempel på hur man

förvärvades av Celgene för 7 miljarder USD. Merck Serono och

framgångsrikt har lyckats behandla en tidigare obotlig immun-

Apitope ingick ett partnerskap med Apitope för att genomföra

bristsjukdom är behandlingen av HIV/AIDS. Genom en livslång

ett fas I-program med ATX-MS-1467. Ett annat exempel på en

behandling med ”bromsmediciner” kan man hindra sjukdomen

toleransinducerande utvecklingsprodukt är partnerskapet mellan

BioMS Medical och Eli Lilly där BioMS fick 87 miljoner USD när
licensavtalet ingicks och avtalet kunde ge ytterligare mer än en
halv miljard USD genom ett milstolpsprogram samt ett tvåsiffrigt procenttal i royalty på försäljning av ett färdigt läkemedel.
Cyxones VD var med och förhandlade licensavtalet med Lilly.

Varför investera i Cyxone
Cyxone är ett resurssnålt, virtuellt bolag fokuserat på att utveckla
T20K mot MS. T20K har passerat forskningsstadiet vilket kortar
ner tiden till att genomföra potentiellt värdehöjande aktiviteter
som kliniska studier. T20K:s egenskaper i cell- och djurstudier
möter ett starkt kliniskt behov och skulle kunna göra det till en
genombrottsprodukt för MS-patienter i olika sjukdomsstadier.
Cyxone söker tidigt en kommersiell partner vilket kan ge intäkter,
en snabbare kliniska utveckling samt ett ökat värde på bolaget.
Cyxone avser också att tar fram nya farmakologiskt aktiva cyclotider för stora sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism vilket ger
möjligheter till långsiktigt värdebyggande.

Planerade aktiviteter
I nedanstående tabell anges de milstolpar som planeras under utvecklingen av T20K under perioden 2016-2018.
Samtliga nedanstående milstolpar kan genomföras under förutsättning att den förestående nyemissionen inbringar
25 MSEK samt att teckningsoptionerna inbringar ytterligare 25 MSEK.

Under 2016

Under 2017

Finansieras av den initiala emissionslikviden från den

Finansieras delvis av den initiala emissionslikviden från den

förestående nyemissionen

förestående nyemissionen samt av emissionslikviden från

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

teckningsoptionen TO 1
Optimera kemisk syntes
Verifiera effekter i MS-djurmodell
Mäta effekter vad gäller in vitro farmakologi och ADME/tox
Karaktärisera substansens egenskaper för att skapa en
oral formulering
Utveckla bioanalysmetoder
Farmakokinetik och metabolismstudier
Akut dos-eskaleringsstudie i djur för att finna tolererad dos

•
•
•
•
•

Komplettering av vissa studier enligt resultat erhållna
under 2016
Toxstudier enligt regulatoriska krav
Effektstudier enligt regulatoriska krav
Inlämning av ansökan för klinisk prövning, fas I-studie
Identifierat intresserade licenstagare/investerare och
initierat samtal med potentiella partners

Mäta allmänfarmakologiska effekter
Studier i MS-djurmodell mot dagens etablerade

Under 2018

läkemedel

Finansieras av teckningsoptionen TO 2

”Scientific advice” hos Läkemedelsverket och
regulatorisk plan
Introducera T20K till potentiella licenspartners

•

Genomföra klinisk fas I-studie i människa

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid

tillförs (före avdrag för emissionskostnader) 25 MSEK vid full

13 april – 29 april 2016

teckning i Nyemissionen och ytterligare 25 MSEK vid fullt
nyttjande av teckningsoptionerna.

Teckningspost
500 units. Varje unit består av två aktier och en tecknings

Antal aktier innan Nyemissionen

option av serie TO 1 och en teckningsoption av serie TO 2.

7 925 000 stycken.

Teckningskurs

Värdering

10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie.

Cirka 40 MSEK (före Nyemissionen).

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage

Marknadsplats

utgår ej.

Bolaget avser att ansöka om upptagande av Bolagets aktier

Teckningskurs och teckningstid för tecknings
option av serie TO 1 och teckningsoption av
serie TO 2

och teckningsoptioner till handel på First North. Förutsatt

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av

North bli den 7 juni 2016.

marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för
handel för Bolagets aktie och teckningsoption på First

en ny aktie för 5 SEK under perioden 30 januari – 10 februari
2017. En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till

Teckningsåtaganden

teckning av en ny aktie för 5 SEK under perioden

Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK,

18 september – 29 september 2017.

motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.
Teckningsåtagandena är inte säkerställda.

Emissionsvolym
Högst 2 500 000 units, vilket innebär högst 5 000 000

Offentliggörande av utfall

aktier och högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO

Utfallet av Nyemissionen beräknas offentliggöras omkring

1 och 2 500 000 teckningsoptioner av serie TO 2. Cyxone

den 4 maj 2016.

Investerarträffar
Stockholm – 20 april

Stockholm – 25 april

Göteborg – 26 april

Lund – 28 april

Nyhetsbyrån Direkt,

Operaterrassen

Hotel Park Avenue

Hotel Lundia

Jakobsbergsgatan 13, 6 vån

Karl XII torg

Kungsportsavenyn 36-‐38

Knut Den Stores Torg 2

Eventet webbsänds live
För mer information och anmälan till investerarträffarna vänligen besök www.investerarbrevet.se/cyxone

Mer information om Cyxone finns på www.cyxone.com
viktig information Att teckna units i Cyxones emission är förknippat med såväl generella risker för aktieinvesteringar som
bolags- och branschspecifika risker. Potentiella investerare uppmanas att läsa och väga in informationen i prospektets
riskavsnitt i sin helhetsbedömning inför en eventuell investering.

