
 
 
 

Page | 1  

 

 

 

 

2022-04-21 
Analytiker: Peter Westberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Stats  

VD Patrik Sundh 

Ticker CLINE 

Lista First North 

Aktiekurs 1,94 SEK 

Börsvärde 30 MSEK 

Insiderägande 32,61% 

Text Text 

Text Text 

Text Text 

Text Text 

Text Text 

Text Text 

  

 

Information    

Text  Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

Text Text Text 

   

 

Cline Scientific (”Cline” eller ”Bolaget”) har genom 

egenutvecklad och patenterad teknologi just nu två 

pågående forskningsprojekt, StemCART och CellRACE. 

StemCART innefattar forskning inom cellterapi mot 

artros och CellRACE är ett forskningsprojekt inom 

diagnostik för bröstcancer. Båda projekten har som 

huvudfokus att via framsteg inom forskningen bli 

tillräckligt attraktiva för att väcka intresse från större 

forskningsbolag. Cline är därför att betrakta som ett 

projektförsäljningsbolag eller R&D-bolag. Målsättningen 

är alltså inte att ta projekten till kommersiella faser på 

egen hand. För båda projekten finns flera kortsiktiga 

triggers vilket vi antar kommer väcka mer intresse från 

potentiella köpare, vilket också bör kunna göra avtryck 

på aktiekursen i positiv bemärkelse. 
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Exitpunkter i sikte 

Pandemin medförde förskjutningar 

av den ursprungliga tidsplanen. 

Trots det står Bolaget fast vid att 

exitpunkterna för både StemCART 

och CellRACE har samma chanser 

att införlivas inom kommunicerad 

tidsplan, det vill säga inom tre år. 

AstraZeneca 

Samarbetet med AstraZeneca, 

som dessutom nyligen 

förlängdes, betraktar vi som ett 

starkt signalvärde. Dels i form 

av att Cline via samarbetet 

landar på flera större aktörers 

radar vilket ökar probabiliteten 

för att genomföra en försäljning, 

och dels för att det medför ett 

visst proof of concept till 

projektet CellRACE. Cline har 

även sin experimentella 

verksamhet i Astra Zenecas 

BioVentureHub i Göteborg. 

Människor 

Ledning, styrelsen och de 

senaste rekryteringarna 

genomsyras av väldigt hög 

kompetens och gedigen 

erfarenhet. De senaste 

rekryteringarna för StemCART-

projektet talar även för att 

Bolaget är nära att äntra fas I-

studier. Insiderägandet uppgår 

till hela 32,61% trots att det 

genomförts sex nyemissioner 

sedan bolagsbildandet. Tre 

insiders var även tagare i den 

förra emissionen som gjordes 

2020. 

Clines vision är att göra 

stamcellsterapi lättillgängligt och 

säkert för patienter med annars 

obotliga sjukdomar. 
- Patrik Sundh, VD på Cline 

 

Investeringscase 

• Exitpunkterna i Bolagets kommunicerade tidsplan 

närmar sig. 

• Stark ledning och styrelse med mycket skin in the 

game.  

• Betydande signalvärde i samarbetet (och 

förlängningen av samarbetet) med AstraZeneca. 

• Som för alla R&D-bolag är risken väldigt hög likväl 

som den potentiella avkastningen.  
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Cline har två pågående projekt som de driver internt, StemCART och CellRACE. Dessa projekt har 

långa utvecklingscykler, vilket betyder att de kräver en stor mängd både tid och kapital. På grund av 

detta går affärsmodellen inte ut på att ta dessa projekt hela vägen till marknaden. Målet är istället att 

ta dessa projekt en bit på vägen för att sedan kunna attrahera en större aktör som är villig att köpa 

projekten och driva de vidare genom de senare kliniska faserna. 

 

Anledningen till valet av affärsmodell är att det minskar risken i affären då försäljnings- och 

distributionsrelaterade risker inte hamnar hos Cline. Cline har heller ingen kompetens just nu som är 

specialiserad på kommersialisering. Därför bedöms valet av affärsmodell som grundas i att göra exits 

med båda projekten som förnuftig. 

 

Den nuvarande målbilden är att båda projekten ska attrahera köpare i form av en större aktör inom 

life science inom en treårsperiod. Detta betyder att Clines önskade exitpunkt ligger relativt nära i tid 

och att projektrisken därmed kan betraktas som lägre jämfört med liknande bolag som har 

ambitionen att driva projekt själva hela vägen fram till kommersialisering. 

 

Utöver StemCART och CellRACE har även Cline ett samarbetsprojekt med Astra Zeneca sedan 

februari 2021. Samarbetet förlängdes i början av året och kommer nu gälla under hela 2022. 

Samarbetet går ut på att Astra Zeneca testar Clines patenterade teknologi i ett av deras projekt inom 

stamcellsodling. Projektet heter V.A. Cure, där ”V.A” står för ”vascular anomalies” vilket är defekter i 

blodkärl eller lymfkärl. Forskare estimerar att 4,5% av världens befolkning har dessa typer av 

defekter. V.A. Cure har 14 olika delprojekt runtom i Europa, det styrs av AstraZeneca och är delvis 

finansierat av EU. Cline kommer in i bilden med sin teknologi för att odla celler från stamceller, som 

då kan bota eller reparera skadade kärl. Huvudsyftet med projektet är att hitta orsaken till vad som 

skapar dessa typer av kärlförändringar. 

 

Första kontakten med Astra Zeneca togs redan 2012. Samarbeten likt detta, givet den höga 

komplexitetströskeln, kan ofta ta väldigt lång tid att etablera. Vid ett lyckat utfall antar vi att Astra 

Zeneca kommer licensera teknologin för att kunna använda den i fler forskningsprojekt – vilket isåfall 

sannolikt medför att Cline kommer erhålla royalty-intäkter. 

StemCART bedrivs i samarbete med ett team från Sahlgrenska Sjukhuset och är ett forskningsprojekt 

inom stamcellsterapi, där syftet är att skapa en skalbar lösning för att självläka skadat brosk. Målet är 

att genom detta projekt finna en behandling mot artros, vilket kortfattat är en sjukdom som leder till 

bristande funktion i lederna. Idag finns inget botemedel mot sjukdomen. Den behandlas just nu 

genom egenvårdsprogram, smärtstillande, inflammationsdämpande samt lokala injektioner av 

kortison. För ~10% av de som lider av artros kan även operation bli aktuellt, där den drabbade leden 

oftast ersätts med en ledprotes. 

 

Cline differentierar sig i sin forskning genom att ta fram en lösning som är ”foot print free”, vilket 
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innebär att patienter inte behöver någon immunhämmande medicinering. Det innebär att odlade 

stamceller kan användas på vilken patient som helst. Idag används patienters egna broskceller för 

odling och sedan placeras de in igen i samma patient. Detta är en lösning som inte är skalbar då 

odlingen endast är applicerbar på ursprungspatienten. Fördelen med Clines behandling är alltså att 

den inte har patientspecifika begränsningar och att den därför är betydligt mer skalbar.  

StemCART-projektet innefattar framför allt två unika aspekter vid stamcellsodling:  

1. Broskcellerna triggar inte i gång immunförsvaret med en avstötningsreaktion 

2. En cellkvalité som kan matcha naturliga broskceller 

Båda dessa aspekter har hittills varit de viktigaste olösta delarna i försöken att ersätta skadat brosk. 

 

Under 2021 har Cline lyckats rekrytera tre mycket erfarna personer som rådgivare till StemCART-

projektet, vilka kommer vara väldigt värdefulla när det gäller det fortsatta utvecklingsarbetet. Cline 

ser tillgången till klinisk expertis och koppling till sjukvården som en viktig milstolpe för att utveckla 

en regenerativ läkemedelsprodukt för broskskador. Dessa rekryteringar indikerar även att Bolaget är 

nära fas I-studier. Vår tro på att Bolaget närmar sig fas I-studier stärks även genom den nyhet som 

Cline publicerade 12 april 2022 om att de nu slutfört det första steget relaterat till ex-vivo-testning av 

sin broskreparationsprodukt StemCART på mänsklig broskvävnad. 

Sven Gredevik 

Sven arbetar just nu som överläkare inom ortopedi vid Varbergs sjukhus 

samt inom privatpraktik i Falkenberg. 

“Jag ser mycket fram emot att arbeta med Cline i detta spännande 
projekt. För närvarande är alternativen för artrosbehandling begränsade 
och orsakar stor smärta för patienterna. StemCART har stor potential att 
avsevärt förbättra behandlingen för patienter.” 

Mats Brittberg 

Professor Mats Brittberg är medlem i Cartilage Repair Unit, inom 

avdelning för ortopedi vid Göteborgs universitet och ortopedkirurg vid 

Hallands sjukhus. Mats Brittbergs forskning har varit inriktad på 

broskreparation och med huvudfokus på broskregenerering med autologa 

kondrocyter. Han har mottagit flera utmärkelser, till exempel ICRS 

Genzyme Lifetime Achievement Award i broskforskning, Canterbury Christ 

Church University och UK Cartilage Clubs Lifetime Award inom 

broskforskning. Han har också nyligen fått utmärkelsen Lifetime 

Achievement från Joint Preservation Congress i Warszawa.  

”Det är väldigt stimulerande att få möjligheten att arbeta med Cline-teamet för att utveckla nya 
reparationsmetoder och att kontrollera- och styra stam- och progenitorceller in i den kondrogena 
utvecklingsprocessen.” 



 
 
 

Page | 5  

Lars Peterson 

Lars Peterson har varit en enormt inflytelserik person inom ortopedi och 

idrottsmedicin i Sverige samt över hela världen. Peterson var en pionjär 

inom det autologa kondrocyttransplantationsförfarandet för reparation av 

brosk. Peterson har under sin långa karriär varit en världsberömd 

ortopedisk kirurg, utnämnts till professor i ortopedisk kirurgi vid 

Göteborgs universitet och tjänstgjort som överläkare för det svenska 

landslaget för både ishockey och fotboll. I 38 år har Lars Peterson varit 

medlem av FIFA:s Sports Medical Committee och en av grundarna av F-

MARC (FIFA Medical Assessment and Research Center). Dessutom var han 

en av grundarna av ICRS (International Cartilage Regeneration and Joint 

Repair Society) där han var ordförande från 2001 till 2002. 
 
Cline fick under hösten klartecken från Etikprövningsmyndigheten och kunde därmed påbörja att 

göra tester på bitar från mänskliga brosk. Testerna ser till att laga ett skadat mänskligt brosk utanför 

kroppen med hjälp av celler tagna från stamceller. Dessa tester kommer att fortgå under 2022 tills 

dess att de förväntade resultaten uppnås. 
 
I april meddelade Bolaget att de nu slutfört det första steget relaterat till sin 

broskreparationsprodukt på mänsklig broskvävnad. Cline har genomfört 12 implantationsexperiment 

med patientprover enligt plan och protokoll. Alla tester och experiment har hittills visat positiva 

resultat. Planen är att genomföra ytterligare 24 experiment i flera etapper. Resultat från dessa 

kommer att kommuniceras efter varje avslutad etapp. Dessa proof of concept-tester är ett viktigt 

steg för att validera StemCART och flytta projektet till nästa utvecklingsstadie.  

 

Nästa steg för StemCART är att inleda kliniska prövningar på människor inklusive att skala upp 

produktionen i en GMP-anläggning, utveckla QA/QC-metoder och nödvändig säkerhetstestning. Cline 

planerar att utlicensiera StemCART till en kommersiell partner om fas I-studierna blir framgångsrika. 

Detta vill de troligtvis göra för att öka proof-of-concept för projektet, vilket allt annat lika ökar 

probabiliteten till att försäljningspriset blir högre vid en exit. 

År 2019 förvärvade Cline företaget Liv Diagnostics efter att ha samarbetat med bolaget sedan Liv 

Diagnostics grundades 2016. Tillsammans arbetar de med projektet CellRACE där målet är att 

utveckla en diagnostisk produkt som kan ge indikationer för spridningsrisk av en tumör. Det som är 

unikt med produkten är att: 

1. Den kan påvisa hur levande tumörceller beter sig över tid i stället för att ge en 

ögonblicksbedömning (vilket nuvarande produkter ger). 

2. Den kan upptäcka molekylära skillnader i tumörcellers beteenden och med detta som grund 

tidigt skilja metastaserande tumörceller (tumörer som sprider sig till flera delar av kroppen) 

från icke-metastaserande. 
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Cline har valt att fokusera på diagnostik av tumörceller vid bröstcancer men Bolaget bedömer också 

att det finns stora möjligheter för produkten även i andra cancerformer. Forskning och utveckling har 

bedrivits vid AstraZeneca BioVentureHub i Göteborg. Det initiala utvecklingsarbetet har mestadels 

varit hänförligt till att ta fram en prototyp med syfte att diagnostisera migrerande bröstcancerceller. 

Hittills har Bolaget fått lovande resultat när det gäller att mäta migrationskapaciteten hos olika typer 

av bröstcancerceller. Idag arbetar Cline för att få en prototyp CE-märkt. 

 

Tyvärr påverkades projektet negativt när operationer stoppades och sjukhus stängdes ned till följd av 

pandemin. Detta bidrog till att tidslinjen blev förskjuten för CellRACE. Vidare bidrog pandemin till att 

minska utbudet av färskt biopsimaterial under 2021, vilket ytterligare försvårade testerna. Förutom 

detta fortlöper projektet enligt plan. Under 2021 utvidgades testerna för att kunna verifiera tidigare 

testresultat. 

 

Cline startade nyligen utvecklingen av en automatiserad analysmetod baserad på artificiell intelligens 

och machine learning för CellRACE-projektet i samarbete med Chalmers för att möjliggöra snabbare 

och mer pricksäkra mätresultat. Detta är en viktig del för CellRACE-projektet då de datamängder som 

samlas in från studier är så pass stora att det blir väldigt komplext, om ens möjligt, att fortsätta 

analysera dessa manuellt. Den AI-baserade analysmetoden kommer göra CellRACE unik i sitt slag 

vilket är värdefullt inför potentiella diskussioner med samarbetspartners och inte minst med 

potentiella köpare. 

StemCART 

Bara i Europa och USA uppgår operationer kopplade till broskskador till cirka en miljon per år. Det 

spås blir ännu fler i takt med att befolkningen blir äldre. I Europa och USA lider cirka 230 miljoner 

människor av artros. Operationer är både resurskrävande och saknar skalbarhet i utförandet. 

Teknologin bakom StemCART har potential att byta ut operationer då patienter istället injiceras med 

stamcellsterapi, vilket är en betydligt mer skalbar och mindre resurskrävande metod. Det finns ingen 

sådan lösning på marknaden idag vilket både kan tolkas som positivt och negativt. Det positiva är 

såklart att efterfrågan för en sådan teknologi rimligtvis är väldigt hög. Det negativa återfinns i att 

komplexiteten kan antas vara väldigt hög, eftersom ingen aktör inom området tagit sig till 

kommersiell fas än. 

 

CellRACE 

I projektet CellRACE utvecklas en diagnostisk produkt som kan påvisa beteendemönstret hos levande 

tumörceller. Att cancer sprider sig till fler delar av kroppen är anledningen till 90% av dödsfallen 

kopplat till cancer. Det finns heller ingen lösning för detta idag. Antalet nya fall av bröstcancer 

uppgår till cirka två miljoner per år bara i Europa och USA. Bolaget själva estimerar den totala 

marknadsstorleken för både CellRACE och StemCART till 10 – 30 mdSEK vardera. 
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Cline har patent på samtliga strategiska marknader för gradientteknologin. Patentstrategin har gått 

ut på att först patentera nanoteknologin som Cline använder sig utav för både CellRACE och 

StemCART. Den är patenterad sedan fem – sex år tillbaka i alla större marknader såsom Japan, 

Indien, USA, Europa och Kina. Utifrån metodpatentet ämnar Cline gå vidare och erhålla 

produktpatent på specifika kombinationer utav ytkemier eller specialanpassade ytor för olika 

ändamål. Bolaget har en aktiv patentansökning för CellRACE och en för StemCART. Dessa 

patentansökningsprocesser är något som kan bli en kortsiktig trigger då produktspecifika patent ökar 

probabiliteten för försäljningar av projekten. 

Clines framtida intäkter antas primärt genereras genom avyttringar av både CellRACE och 

StemCART. Det finns dock möjligheter för båda projekten att kunna generera licensintäkter via 

samarbeten med större life science-bolag innan exitpunkterna. Om samarbetet med AstraZeneca 

mynnar ut i ett sådant licensavtal sänder det dels positiva signaler för Clines patenterade teknologi, 

och dels skulle det sänka finansieringsrisken då Bolaget skulle generera intäkter. 

Soliditeten uppgår till ~90% och kassan vid årsskiftet var 6,7 MSEK. Kassaflödet för helåret 2021 

justerat för nyemissionen som tillförde ~10 MSEK var –6 MSEK. Med nuvarande burn rate estimerar vi 

att Bolaget kommer behöva göra en nyemission under 2022 givet att de många nya rekryteringarna 

kommer öka Clines burn rate från 2021. 
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Patrik Sundh, VD och Styrelseledamot  
Patrik är VD sedan 2012 och har arbetat inom Life Science-branschen i över 
20 år. Patrik har tidigare haft en rad olika ledande befattningar, såsom 
försäljningsdirektör för Nordamerika på Millipore Corporation, VD för 
NovAseptic America, marknadschef på NovAseptic AB, nordisk 
marknadsdirektör på Tamro MedLab AB samt produktchef på Labassco AB. 
Aktieinnehavet (inklusive genom närstående) uppgår till 556 333 A-aktier och 
2 800 755 B-aktier. 
 

Håkan Bengtsson, CFO  
Håkan är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med lång erfarenhet 
av ledning, ekonomi och HR i onoterade och börsnoterade bolag, inklusive 
CFO/HRM i Heliospectra AB. Han är även styrelseordförande och VD för 
Klamcon AB, styrelseordförande i Metapia Consulting AB, styrelseledamot i 
Assist Elkonsult AB och Bra Sommarmöbler i Göteborg AB. Håkan är ägare till 
Klamcon AB, genom vilken han anställs av Cline som CFO. 
 

Hanne Evenbratt, VP Research & Development  
Hanne har en PhD i läkemedelsteknik från Chalmers tekniska högskola. Under 
tiden på Chalmers har Hanne arbetat i och lett nanoteknikbaserade projekt 
samt koordinerat forskningssamarbeten mellan olika institutioner inom 
Chalmers, Göteborgs universitet, Stanford University och University of Texas. 
Utöver detta har Hanne tidigare arbetat på hudkliniken vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset med forskning inom hudpenetration samt med 
polymeranalys, GMP-produktion med mera på Astra Zeneca. Aktieinnehav i 
Cline (inklusive genom närstående): 16 600 A-aktier och 738 325 B-aktier. 
 

 
Reza Mobini, Manager Product Development  
Reza Mobini ansvarar för produktutvecklingen av CellRACE och 
laboratorieutvecklingsarbetet i Clines anläggningar i AstraZeneca 
BioVentureHub i Göteborg. Reza har en bred vetenskaplig erfarenhet av 
bioteknisk forskning och utveckling vid Scripps Research Institute i San Diego 
och vid Göteborgs universitet. Reza är även docent i Molekylär Medicin via 
Göteborgs universitet. 
 
Victoria Bicknell, Project Manager  
Victoria Bicknell ansvarar för kommunikation och business intelligence på 
Cline. Hon har en masterexamen i Business Creation and Entrepreneurship i 
biomedicin från Göteborgs universitet och har tidigare haft flera olika tjänster 
inom life science. 
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Styrelsen består av personer med gedigen erfarenhet från styrelsearbete, som dessutom har 
erfarenhet från att bedriva verksamheter i varierande storlek inom life science.  
 

Thorleif Möllerström, Styrelseordförande  
Torleif Möllerström är utbildad företagsekonom. Under sin karriär har han 
fokuserat på ledarskapsutveckling och företagsledning, med bred 
erfarenhet från internationella företag involverade i både tillverkning och 
tjänster. Han har tidigare varit VD för Medical Log Point AB, OneMed 
Homecare AB, Tamro Healthcare AB och Tamro Lab AB och vice VD i 
Bulten AB. Idag är Thorleif managing director på hans egna bolag AST 
Medical AB utöver styrelseuppdraget på Cline. Aktieinnehav i Cline 
(inklusive genom närstående): 20 000 B-aktier. 
 
Mattias Andrup, Styrelseledamot  
Mattias Andrup är en erfaren chef med en lång historia inom   
läkemedelsindustrin. Mattias har en farmaceutexamen från Uppsala 
universitet. Han har stark kompetens inom hälso- och sjukvård, inklusive 
kvalitetsfrågor, regulatoriska frågor och läkemedelsövervakning för 
medicintekniska produkter, kliniska prövningar och läkemedelsindustrin. 
Mattias har tidigare varit nordisk marknadschef för Bayer 
Pharmaceuticals, produktchef på Knoll Läkemedel AB och kvalitets- och 
miljöchef på Meda AB.  
 
Johan Bjurquist, Styrelseledamot  
Johan Bjurquist har en omfattande bakgrund inom försäljning och 
marknadsföring med mer än 20 års erfarenhet i både globala och lokala 
organisationer. Johan har arbetat som nordisk försäljningschef på D.O.R.C. 
Scandinavia AB, global produktchef på Mölnlycke Health Care AB, och 
Business Director på NovAseptic AB (Millipore). Han var tidigare VD och 
styrelsemedlem i Liv Diagnostics AB innan dess att Cline förvärvade bolaget 
i januari 2020. Aktieinnehav i Cline: 30 000 B-aktier. 
 

      Kapital: Röster:  
*Patrik Sundh (VD)    21,71%  38,09% 
*Hanne Evenbratt (VP, R&D)   5,85%  10,92% 
Chalmers Tekniska Högskola   5,26%  3,7% 
Niklas Holmquist    4,53%  3,39% 
Hans-Åke Selin    4,39%  2,78% 
Mikael Persson    4,21%  2,73% 
Stealth Pig AB     3,53%  2,48% 
Avanza Pension    3,3%  1,89% 
Nordnet Pensionsförsäkringar  1,47%  1,21% 
Yngve Roland Karlsson   1,28%  1,09% 
Övriga ägare     29,9%   

Insiderägande: 32,61% (inkluderar även personer utöver topp tio aktieägare)  
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I alla R&D-bolag är det väldigt svårt att fastställa ett bolagsvärde. I synnerhet om ett bolag sysslar 
med projektförsäljning och inte ämnar ta sig till kommersiell fas på egen hand samt om bolaget i 
fråga befinner sig i preklinisk fas som Cline gör. Vi har därför istället valt att lyfta tidigare 
transaktioner och samarbetsavtal inom områdena där Cline är aktiva för att påvisa den ökade 
aktiviteten och intresset för teknologiplattformar inom cell- och genterapi – vilket ger en 
fingervisning kring hur en framtida exit för Cline skulle kunna ta form. 
 
Senaste åren har det skett flera spännande förvärv och det har ingåtts flera intressanta samarbets- 
och licensavtal inom både cell- och genterapi. Bland annat förvärvade Bioventus partnern CartiHeal 
för $450m i mars 2022 efter att broskreparationsprodukten Agili-C godkändes av FDA. Vidare 
kommer Juniper Biologics genom ett förvärv på $600m erbjuda världens första cellmedierade 
genterapi till uppskattningsvis 300 miljoner patienter i Asien och Stillahavsområdet, Mellanöstern 
och Afrika. 
 
Den tyska läkemedelstillverkaren Bayer betalade $600m för cellterapiutvecklaren BlueRock 
Therapeutics 2019 och köpte även forskningsbolaget Asklepios Biopharmaceuticals (AskBio) under 
2021 för en initial köpeskilling på hela $2b. Flera ledande läkemedelsföretag har valt AskBios 
teknologiplattform för sina projekt inom genterapi. Novartis, Takeda och Pfizer finns till exempel på 
kundlistan. Även svenska CombiGene gick med AskBio när det gällde valet av tillverkare. Under 2021 
ingick CombiGene även ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics värt $328m 
avseende genterapi som syftar till att behandla läkemedelsresistent fokal epilepsi. 
 
Den höga och ökade aktiviteten avseende samarbets- och licensavtal samt förvärv inom 
forskningsområdena där Cline är aktiva är ytterligare faktorer som gör Cline till ett spännande 
investeringscase. Dels för att det påvisar att investeringarna inom både gen- och cellterapi ökar vilket 
tyder på att det finns en stor betalningsvilja, och dels för att Clines strategi som grundas i att sälja 
projekten innan kommersiell fas har visat sig vara ett framgångsrecept för andra bolag. 
 

 

 
Cline är ett forskningsbolag som ämnar sälja projekt vidare till större aktörer som har mer resurser 
och expertis vad gäller att kommersialisera forskningsresultaten. Forskningsområdena har en 
estimerad marknadsstorlek om 10 – 30 mdSEK vardera och starka värderbjudanden vid lyckade 
forskningsresultat. Bolaget genomsyras av en stark ledning med mycket erfarenhet, där 
insiderägandet uppgår till hela 32,61% trots sex nyemissioner i bagaget. 
 
Det finns ett betydande signalvärde i samarbetet (och det förlängda samarbetet) med AstraZeneca. 
Vidare har Cline ökat takten vad gäller nyrekryteringar vilket vi tolkar som att Bolaget närmar sig fas 
I-studier för StemCART. 
 
Risken i forskningsbolag är normalt väldigt hög likväl som den potentiella avkastningen. Vägen från 
preklinisk fas till ett godkänt läkemedel är oerhört lång och riskerna dit är stora. Fördelen med Clines 
affärsmodell är att den, enligt vår bedömning, minskar risken då Cline ämnar avyttra projekten innan 
de senare forskningsfaserna genomförs samt innan kommersialiseringen. De många tidigare 
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transaktionerna som har skett för bolag med liknande profiler sänder också positiva signaler för 
Clines val av affärsmodell. 
 
Regulatoriska regler och policys är inte anpassade för cellterapi idag, framför allt inte kravet på 
historik i godkännande-processen eftersom det inte finns någon sådan inom cellterapier. Detta 
innebär att myndigheter har insett behovet av att anpassa regulatoriska krav så att cellterapier kan 
godkännas på alternativa mer rimliga sätt. Japanska läkemedelsverket (National Institute for Health 
Sciences) antog redan under 2014 en förenklad process för godkännande. Detta underlättar 
naturligtvis också för mindre aktörer att få godkännande för sina terapier i och med att tiden, och 
därmed kostnader, minskar drastiskt. 
 
I och med att forskningen är så pass komplex inom stamcellsterapi är den rimligtvis väldigt svår att 
sätta sig in i om man inte besitter spetskompetens inom bioteknik och stamcellsterapi. Därför bör 
investerare fokusera på insidertransaktioner, nya rekrytering och samarbeten samt att Bolaget 
exekverar i linje med uttalad tidsplan. 
 

Ingen på Kalqyl äger aktier i kundbolag, däribland Cline Scientific, på grund av eventuella 
intressekonflikter. Ingenting du läser på Kalqyl.se ska ses som investeringsrådgivning och det som 
presenterats i analysen kan vara felaktigt. Analysen är oberoende men finansierad.  


