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Executive Summary. 

“Belinostat – Potential Backbone of Cancer Therapy”. Why is this multi-million dollar mention of a 

cancer drug, a few months away from approval by the US Food and Drug Administration (FDA), only 

worth approximately $55 million in market cap? This question arises when a similar, competing cancer 

drug, Folotyn®, with much higher toxicity than the cancer drug belinostat, had a net sale of $50 million 

the first 4 months after market launch. The quotation about belinostat has been cited by the American 

commercial-stage Biotechnology Company Spectrum Pharmaceuticals about belinostat, which is 

owned by the Danish biopharmaceutical company Topotarget A/S. This drug is at the time of writing, 

at the final stage of FDA approval as a drug for treatment in the cancer type peripheral T-cell 

lymphoma (PTCL). If belinostat is approved by the FDA, Topotarget is ensured several milestone 

payments, potentially amounting to $320 million plus double-digit royalty payments in various other 

cancer types, such as Non-small cell lung cancer. These favorable financial conditions were defined in 

the license agreement made between Spectrum Pharmaceuticals and Topotarget A/S in 2010. When 

estimating the value of a biotech case, such as belinostat, it is important to recognize the obstacles of 

the project of developing and launching a medical drug, should it fail to meet the clinical criteria 

defined by the company management or the FDA. Should the company abandon the project and save 

the substantial costs of a phase III clinical trial? Or should it proceed and take the drug to the next 

clinical phase? This thesis uses the Real Options Approach, by applying volatility estimate and 

probability calculation combined with Monte Carlo simulations, to estimate the value of the project and 

take into account the probabilities of the project failing in one of the clinical trials. Thereby the 

constant growth factors and endless terminal values used in traditional Net Present Value models like 

DCF and EVA, can be rejected as suitable methods in the case of a biotechnology company like 

Topotarget A/S. Real Option Valuation is the absolute most appropriate approach in this case.     

This thesis found that the company Topotarget A/S is undervalued with today’s stock price at DKK 

2,41 per share. According to the modeling used in this thesis, the value may be as high as DKK 9,57 

per share, due to significant medical potential. 

With the use of Real Options Analysis, including advanced volatility calculation and plausible 

probability estimation, the result obtained in this thesis corresponds approximately to the value of the 

stock, DKK 8,43 per share, estimated by the international investment research company, Edison 

Investment Research Limited.        
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1. Indledende kapitel  

1.1. Indledning 

Kræft er en meget alvorlig sygdom, der oftest har dødelig udgang og er en af de hyppigste dødsårsager 

i verden, hvor 7,6 mio. mennesker i 2008 led denne skæbne. Dette tal vil ifølge World Health 

Organisation (WHO) vokse til 13,1 mio. i 2030.
1
  

Sygdommen opstår ved at en af kroppens celler danner mutationer og på den måde er ude af stand til at 

fungere normalt. Cellen mister sin funktion og formål. De mekanismer der kan uskadeliggøre cellen fra 

at vokse uhæmmet, sættes ud af spil. Disse unormale celler spreder sig hurtigt til omkringliggende 

organer og skaber såkaldte metastaser eller cellekolonier, som er den hyppigste dødsårsag af kræft.  

En overordnet årsag til, hvad der fremkalder sygdommen kendes ikke, dog kan cellemutationer være 

medfødt, og derfor er kræft delvist arveligt. Desuden kan sygdommen opstå på baggrund af usund 

livsstil, som eksempelvis rygning, eller stråling. Risikoen for kræft stiger med alderen.
 2+3

  

Behandlingen af kræft indbefatter kemoterapi, kirurgi og strålebehandling. Jo før kræften 

diagnosticeres des større er chancerne for overlevelse. Kemoterapi har i mange år vist sig at være den 

mest effektive metode, dog formår denne metode sjældent at slå alle kræftceller ihjel. De 

tilbageværende kræftceller vil videreudvikle sig til nye kræfttumorer, og disse vil ofte have udviklet 

resistens overfor ny behandling med kemoterapi.
4
   

Der er derfor behov for nye midler til at behandle disse kræftceller, der har ændret DNA. Den nye 

viden består i at finde nye og ikke resistente midler, som har færre bivirkninger og som kan fungere 

enten som enkeltstående behandling eller i kombination med traditionelle metoder som kemoterapi. 

Der har i de seneste år været stor vækst i salget af kræftmedicin, hvor omkostningerne til disse i 2000 

var på $12 mia., i 2006 $44 mia. og man venter at tallet for 2012 ville ligge på $72 mia.
5
 Der er med 

denne udvikling et stort marked for nye kræftprodukter, der har bedre egenskaber end de nuværende.  

                                                           
1
 http://www.who.int/features/qa/15/en/index.html  

2
 http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/fakta+om+kraeft/udvikling+af+kraeft/  

3
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html  

4
 Topotarget Årsrapport 2009, side 8 

5
 Ibid 

http://www.who.int/features/qa/15/en/index.html
http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/fakta+om+kraeft/udvikling+af+kraeft/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/index.html
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Den danske biotekvirksomhed Topotarget A/S ser sig selv som en vigtig medspiller på dette område, 

hvor man forventer at kunne bidrage til udviklingen af mere effektive kræftmidler.  

Belinostat er navnet på Topotargets kræftmiddel i udviklingsstadiet, som i de første kliniske faser har 

vist sig at have betydelig antitumor aktivitet, herunder på celler der har vist sig at være resistente 

overfor kemoterapi. Desuden har man, i kombination med andre allerede godkendte 

behandlingsformer, påvist positive resultater. Kan man kombinere forskellige behandlingsmidler imod 

samme kræftform, angribes kræften fra flere forskellige fronter og man øger dermed chancen for 

overlevelse. 

Selskabet har den seneste tid foretaget større strukturelle ændringer for, at kunne koncentrere sig om 

strategien med belinostats videre udvikling og kommende markedsføring.  

Virksomheden har solgt deres eneste markedsførte produkt, Totect/Savene, der anvendes til at rette op 

på vævskader som kan opstå under kemoterapi. Dermed vil man kunne fokusere 100 % på belinostat. 

Antallet af medarbejdere er faldet drastisk til i dag kun at være 23 mod 109 ansatte i 2008.
6
 Selskabets 

direktør som tiltrådte i februar 2010
7
, trådte tilbage allerede i august 2012, hvor hans arbejde bestod i at 

afslutte studiet med belinostat til behandling af perifert T-celle lymfekræft (PTCL), samt at muliggøre 

en registreringsansøgning, New Drug Application (NDA), til de amerikanske sundhedsmyndigheder, 

Food and Drug Administration (FDA). Yderligere indskrænkning af selskabets aktiviteter indebærer 

desuden nedlukning af Topotargets tyske og hollandske datterselskaber.
8
 Topotarget indgik desuden i 

2010 en partneraftale med det amerikanske selskab Spectrum Pharmaceuticals om videreudvikling og 

kommercialisering af belinostat samt udlicensering af rettighederne til Nordamerika og Indien, samt 

fortrinsret til Kina. Aftalen indbefatter, udover en allerede modtaget upfrontbetaling på $30 mio., en 

potentiel værdi på $320 mio. og tocifrede royaltybeløb af salget i de udlicenserede territorier.
9
      

Selskabet meddeler i årsrapporten 2012, at man har kapital nok til at finansiere driften indtil primo 

2014.
10

 Dermed har selskabet en begrænset levetid, hvis ikke belinostat godkendes, medmindre man 

                                                           
6
 Topotarget Årsrapport 2012, side 2 

7
 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 05-10 

8
 Topotarget Årsrapport 2012, side 10 

9
 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 02-10 

10
 Topotarget Årsrapport 2012, side 28 
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søger yderligere kapital hos investorerne eller indgår flere partnerskaber til andre verdensdele med 

yderligere milestone-betalinger.  

1.2. Min motivation 

Min motivation for at lave en værdiansættelse og strategisk analyse af Topotarget A/S bunder i min 

egen interesse i selskabet, samt en hel del parametre der taler for snarlig overtagelse af aktiviteterne i 

selskabet. Her mener jeg den trimning, der er pågået selskabet den sidste tid, hvor al fokus er blevet 

100 % rettet mod belinostat og den videre udvikling, da resultatet af NDA’en spiller en væsentlig rolle. 

Netop foregående argumenter taler ikke for at en kapitalfond skulle være opkøber, da selskabets 

aktiviteter allerede er skåret helt ind til benet. Derimod kan Topotarget vise sig at være et godt 

opkøbsemne for en ”big pharma” virksomhed, som eksempelvis Japans største medicinalvirksomhed 

Takeda Pharmaceuticals, der ligeledes er blandt verdens største.
11

 Firmaet har bl.a. 3 produkter 

indenfor onkologi og har i 2007 indgået et samarbejde med danske Lundbeck A/S om udviklingen og 

kommercialisering af en række produkter i Lundbecks pipeline.
12

 Dette store udenlandske selskab har 

altså interesse i en dansk medicinalvirksomhed og dette taler for, at Takeda Pharmaceuticals kunne 

have fokus på andre lignende selskaber i Danmark som for eksempel Topotarget, -enten i form af 

opkøb eller samarbejde. Det indeværende år -2013- er derfor meget spændende og afgørende, da en 

godkendelse af registreringsansøgningen med stor sandsynlighed vil øge fokus fra udenlandske 

investorer og dermed andre ”big pharma” selskaber. Jeg ser derfor en værdiansættelse på nuværende 

tidspunkt for værende meget interessant, da jeg mener at selskabet snart står overfor større strategiske 

ændringer.     

Jeg ser desuden metoden realoptioner som en interessant indgangsvinkel til en anden model end de 

traditionelt anvendte som eksempelvis DCF og EVA. Realoptioner er efter min overbevisning den mest 

egnede i denne case, hvor jeg også ser en udfordring i at drøfte fordele og ulemper ved anvendelse af 

denne.  

Jeg har selv dagligt fulgt selskabets udvikling siden medio 2008 og deltaget i flere generalforsamlinger, 

hvorved min egen interesse for selskabet og dets aktiviteter er øget markant. Især den favorable 

sikkerhedsprofil og kliniske data for belinostat har tiltrukket min opmærksomhed. Aktiekursen på 

                                                           
11

 http://www.takeda.com/company/  
12

 http://investor.lundbeck.com/releasedetail.cfm?releaseid=608914  

http://www.takeda.com/company/
http://investor.lundbeck.com/releasedetail.cfm?releaseid=608914
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Topotarget er efter min mening stærkt undervurderet, da man i dag står med et stærkt 

konkurrencedygtigt produkt, få måneder fra en godkendelse til markedsføring. Kursen er i dag blot 

1/10 af værdien ved børsintroduktion i juni 2005
13

, hvor man på daværende tidspunkt havde potentielle 

midler i pipelinen, men ingen så tæt på markedsføring som belinostat er i dag.  

Omtaler som ”Belinostat – Potential Backbone of Cancer Therapy”
14

, fortæller også om det store 

potentiale der er i midlet, - og den nuværende lave aktiekurs.    

Desuden ser jeg forskningen i midler til en så alvorlig folkesygdom som kræft, som værende mere 

interessant end en traditionel værdiansættelse af et selskab i eksempelvis vindindustrien.   

1.3. Problemformulering 

Med udgangspunkt i en værdiansættelse af biotekvirksomheden Topotarget A/S ved hjælp af 

realoptioner, hvilken værdi vil firmaet andrage i tilfældet hvor man er ejer af et best-in-class 

Blockbuster produkt inden for kræftbehandling? 

1.3.1. Underspørgsmål 

A. Hvordan kan realoptioner som værdiansættelsesmetode begrundes til at være bedst anvendelig 

for firmaer i biotekindustrien? 

B. På hvilke områder adskiller realoptioner sig fra andre værdiansættelsesmetoder som 

eksempelvis DCF? 

C. Adskiller den nuværende aktiekurs sig markant fra den fundne i opgaven og hvordan kan dette 

forklares, hvis det er tilfældet? 

D. Hvilke værdifaktorer vil i relation til salgsmodning af Topotarget være relevante og hvorfor? 

E. Med udgangspunkt i strategisk analyse af Topotarget og midlet belinostat, hvor stort er 

potentialet på de udvalgte markeder? 

F. Hvordan står man overfor konkurrerende produkter og hvor adskiller belinostat sig fra disse? 

                                                           
13

 Detaljeret redegørelse af børshistorik tilgår i afsnit 3 – Historien om firmaet Topotarget A/S, side 22-28. 
14

 Spectrum Pharmaceuticals Årsrapport 2010, side 2 
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1.4. Afgrænsning 

 Min tidsmæssige horisont vil tage udgangspunkt i datoen for aflæggelse af Topotargets 

årsrapport 2012, d. 13.3.2013. Fra denne dato vil jeg kun bruge data og historik fra Topotarget 5 

år tilbage, undtaget afsnittet ”Historien om Topotarget A/S”. I en fremadrettet anskuelse vil jeg 

ligeledes begrænse mig til at vurdere 5 år ud i fremtiden. Dog kan flere af estimaterne om 

hyppigheden af kræfttilfælde være baseret på estimater ældre end 5 år, da mange af disse 

datasæt er svært tilgængelige og ikke opdateres jævnligt. 

 Adgangen til data vil foregå fra en ekstern vinkel, hvor indsamling af disse vil foregå fra 

troværdige kilder som selskabets årsrapporter, relevante publikationer, samt pålidelige 

hjemmesider som for eksempel http://www.nasdaqomxnordic.com/ og anerkendte institutter 

inden for kræftforskning. 

 Af de 8 værdifaktorer beskrevet i den strategiske analyse, vil jeg kun medtage dem der er 

relevante for netop mit projekt.  

 Den strategiske analyse vil være lettere afgrænset omfangsmæssigt, da jeg mener det har større 

relevans at forklare fordele og ulemper ved realoptionsmetoden, samt opvejning mod andre 

værdiansættelsesmetoder.  

 For at afgrænse konkurrenterne, vil jeg i PTCL kun sammenligne Topotargets middel belinostat 

med de 2 mest lignende midler, Istodax og Folotyn som netop bruges til behandling af 

sygdommen PTCL, hvor Topotarget har sit hovedstudie. 

 Jeg afgrænser selve værdiansættelsen af Topotarget til kun at omhandle de 4 vigtigste studier 

angivet i årsrapporten 2012, hvor 3 er sammen med den amerikanske partner. Kina medtages 

ikke som salgsområde. 

 Topotarget har for at holde al fokus på belinostat solgt rettighederne til 2 kommende 

produkter.
15

 Man er berettiget til eventuelle milestone- og royaltybetalinger. Disse vil jeg ikke 

medtage i anskuelsen, da de er ukendte og fokus ikke er på disse produkter længere.  

 For at begrænse omfanget af afhandlingen, vil der ikke indgå overvejelser om partnerselskabet 

Spectrum Pharmaceuticals’ økonomiske konsekvenser i forbindelse med værdiansættelse af 

projekter med hensyn til fordeling af udviklingsomkostninger. 

                                                           
15

 Topotarget Årsrapport 2012, side 7 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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1.5. Metode      

Da værdiansættelsen vil tage udgangspunkt i den mindre ofte anvendte værdiansættelsesmetode 

realoptioner, vil jeg bruge et afsnit til at forklare teorien og praksis bag denne. Jeg vil redegøre for 

fordele og ulemper i metoden.  

Udover dette vil jeg redegøre for, hvorfor denne metode efter min mening er den mest relevante at 

bruge i værdiansættelsen af biotekselskabet Topotarget A/S. Jeg vil også sammenligne modellen med 

andre værdiansættelsesmetoder som eksempelvis DCF.  

I den strategiske analyse vil jeg gennemgå Porters 5 forces og PESTEL analyse, samt komme ind på 

enkelte værdifaktorer som er vigtige at fokusere på. Dette afsnit vil give et overblik over Topotargets 

konkurrencemæssige position på markedet, samt hvor stort potentialet i belinostat er. Efter en 

opsummering af den strategiske analyse i en SWOT matrice, vil jeg i den efterfølgende del af opgaven 

lægge vægt på værdiansættelsen med udgangspunkt i realoptionsmetoden. Denne gennemgås i detaljer 

i afsnit 2. 

Ved estimering af salg, medtages Nordamerika, defineret ved USA, Canada og Mexico. Indien vil som 

licensaftalen bygger på, også medtages. Det ene studie i denne analyse som Topotarget selv står for vil 

have tilsvarende geografiske salgsdestinationer, da jeg antager at disse vil være lettest tilgængeligt efter 

forudgående markedsintroduktion for belinostat.   

Til vækstestimering af de forskellige kræftformer, anvendes antal nye tilfælde pr. 100.000 indbygger 

også kaldet incidensen. Denne bruges da det har været vanskeligt at finde deciderede væksttal, for 

eksempelvis den sjældne kræftsygdom STS, i Mexico eller Indien. Raten bruges dermed overfor 

vækstraten i befolkningen, hvorved der gives et retvisende billede antal nye kræfttilfælde.    

De forskellige kræftdiagnoser forklares indenfor området under betegnelsen indikationer, hvorved 

denne beskrivelse vil blive anvendt i denne afhandling. 
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2. Teorien i værdiansættelse med realoptioner 

2.1. Statiske værdiansættelsesmetoder kontra realoptioner 

Når der skal tages beslutning om køb og salg af virksomhed eller indgåelse af investering, er det vigtigt 

for investorer og virksomheden at kende værdien. 

Det er vigtigt at se om investeringen i sidste ende genererer overskud i forhold til investeringsbeløbet. 

Den samme tanke gælder når investorer køber aktier i et selskab. Er aktien undervurderet af markedet i 

forhold til fremtidige indtægter, så køber man.  

2.1.1. Nutidsværdimetoder 

I alle tilfælde gælder det, at man vil kende værdien i dag af fremtidige indtægter. De mest anvendte 

metoder til værdiansættelse af virksomheder er bl.a. Discounted Cash Flow (DCF) metoden og 

Economic Value Added (EVA)
16

. Disse metoder hører under gruppen “nutidsværdi”-anskuelser. 

Ligheden i denne gruppe består i at værdien af investeringen eller firmaet, estimeres på baggrund af 

nutidsværdien af de fremtidige cashflows. De fremtidige pengestrømme baseres bl.a. på en estimeret 

fastlagt vækstrate for et produkt eller omsætning. Herudover tilføjes andre vækstskøn i de forskellige 

dele af værdiansættelsen, heri anskues også fremtidige makroøkonomiske tendenser generelt og på 

brancheniveau. Tidligere års cashflows vækstrater bruges ofte som udgangspunkt til at komme med et 

skøn på fremtidens udvikling.  

Metoden er ofte den mest præcise, da den indebærer mange forskellige parametre som efter den 

regnskabsanalytiske del giver ét resultat. Modellen er ofte brugt og bruges i alle sektorer af økonomien, 

derfor er den forholdsvis nem at implementere og forstå. EVA modellen ligner meget DCF, hvor 

brugeren igen skal tilbagediskontere. Men her er der tale om virksomhedens fremtidige økonomiske 

merindtjening og ikke det frie cash flow som i DCF. For samme virksomhed bør de to forskellige 

metoder give samme slutresultat.
 17

     

2.1.2. Multipler 

Dernæst anvendes multipler også hyppigt til værdiansættelse, som indebærer en markedsbaseret 

værdiansættelse på baggrund af nøgletal der kan indbefatte eksempelvis EV/EBITDA, EV/NOPAT 

                                                           
16

 Petersen & Plenborg, 2012, side 211 
17

 Ibid, side 216-221 
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eller P/E. Det kritiske punkt er at kunne sammenligne med andre firmaer i samme branche i en peer-

gruppe analyse. Her sammenlignes det om ens virksomheds multipel er under- eller overvurderet i 

forhold til branchen.
18

    

2.1.3. Anvendeligheden af realoptioner 

De to mest anvendte grupper håndterer altså en fastsat fremtidig vækstrate og en nutidsvurdering i 

forhold til peer-gruppen. Der tages med andre ord ikke højde for afgørende ændringer undervejs i 

forløbet af fremtiden. Eksempelvis kan en større investering i et projekt efter nogle år vise sig at være 

knap så indbringende som først antaget, og man vil derfor blive nødsaget til at skille sig af med denne 

investering for at undgå yderligere tab. Denne mulighed tages der ikke højde for i DCF eller EVA. Dog 

er det i de fleste brancher ikke tilfældet, at hele firmaets fremtid afhænger af en enkelt investering eller 

beslutning, som der derfor skal tages højde for i en værdiansættelse, hvorfor nutidsværdi modellerne vil 

være de bedst anvendelige i almen praksis. Men i medicinalbranchen og især biotekindustrien vil det 

være altafgørende i en værdiansættelse, at kunne tage højde for pludselige ændringer i 

produktbeholdningen eller fremtidig pipeline. Biotekvirksomheder kendetegner sig netop ved igennem 

flere kliniske faser, at udvikle potentielle medicinske medikamenter, hvor der gennem hele 

udviklingsforløbet skal tages stilling til om det kan betale sig at påbegynde en ny klinisk fase.  

Et nyt middel, som skal gennemgå kliniske tests og 3 efterfølgende faser, er i stor risiko for at falde til 

jorden, hvis bare et enkelt studie slår fejl. Dermed er det ikke nyttigt at bruge nogen form for 

nutidsværdi modeller, da en enkelt konstant fremtidsvækst ikke kan defineres klart. I disse tilfælde er 

der brug for en metode, der kan tage højde for at et kommende middel kan have forskellige udfald: 

 Midlet går igennem alle faser fejlfrit og godkendes herefter til markedsføring.  

 

 Midlet fejler i sidste fase og man muligvis er nødsaget til ændring af en hel fases opsætning, 

hvilket kan pålægge yderligere omkostninger,  

 

 Midlet viser sig i de første kliniske tests ikke egnet til videre udvikling og kasseres herefter.  

                                                           
18

 Ibid, side 226 
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Dette er bare nogle af de muligheder og risici biotekvirksomheder står overfor, når udviklingen af et 

produkt pågår. Desuden skal der tages højde for om FDA afviser en ansøgning og den godkendes af 

European Medicines Agency (EMA) i Europa, partnerskabsindgåelser mv.  

2.2. Typer af optioner 

Værdiansættelse af biotekvirksomheder vil give den mest hensigtsmæssige værdi, hvis man anvender 

realoptioner. Denne metode indbefatter netop indregning af forskellige muligheder (optioner) som et 

lægemiddel kan have
19

.  Det gælder blandt andet: 

 Muligheden for at udskyde projektinvestering. 

 Når en investering først er ført ud i livet, kan det ikke gøres om. Derfor, hvis der er 

usikkerhed på markedet i den nærmeste fremtid, kan man vælge mellem at udskyde 

investeringens igangsættelse, til man er sikker på fremtidige positive cashflows, eller 

igangsætte investering med det samme og vælge de første år med mindre indbringende 

bundlinje.  

 Muligheden for at udvide eller reducere.  

 Det er igen her vigtigt at kunne tilpasse sig markedet på sigt. Viser markedet sig at være 

bedre end ventet, skal man kunne udvide produktionsfaciliteterne i forhold til dette, - 

omvendt hvis markedet pludseligt vender i dårlige tider, vil det være en fordel at have 

indrettet produktionen således at en eller flere afdelinger kan lukkes ned indtil markedet 

igen normaliseres.  

 Muligheden for at forlade. 

 Hvis en investering efter nogle år viser sig ikke at opfylde ledelsens krav og måske endda 

er tabsgivende, kan man være nødsaget til at opgive investeringen helt for ikke at påføre 

selskabet yderligere tab. I denne forbindelse kan patenter og eventuelle nyopførte lokaler 

frasælges og dermed nedbringe tabet.  

 Muligheden for at flytte location eller udbygge. 

 For billigere produktion kan det være en mulighed at flytte faciliteterne til et nyt 

geografisk område. Eller optionen skal være tilgængelig for, at kunne producere et nyt 

produkt uden at skulle ændre for meget på firmaets infrastruktur.  

                                                           
19

 Bogdan & Villiger, 2010, side 38-40 
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 Muligheden for at investere trinvist. 

 Denne trinvise investering betyder, at man efter en given periode evaluerer projektet og 

bestemmer om man vil fortsætte eller opgive. Fortsætter man, påbegyndes en ny periode, 

hvor man igen efter denne evaluerer og træffer en beslutning. Dette gøres gennem hele 

investeringens levetid og karakteriserer ofte R&D – eller nystartede projekter. Denne type 

kaldes også sequential compound option og kan med andre ord forklares som en mere 

avanceret type option, hvor hvert stadie svarer til en ny option med udløbstidpunkt. En 

efterfølgende option er altså betinget af den foregående.     

 Muligheden for at vokse. 

 Denne er den mest anvendte og kendte form for realoption. Hvis investeringen viser sig at 

bære frugt, kan man udvide til nye kundegrupper, andre lande eller andre produkter. 

Optionen ligner til dels ”Muligheden for at investere trinvist”, men er modsat denne for 

det meste kun en ”et-trins-option”. 

Realoptioner er et værktøj som ledelsen i et firma stærkt bør forholde sig til og reagere på. Ledelsen 

tager en beslutning på baggrund af den bedst kendte viden om fremtiden. Dermed er metoden nytteløs, 

hvis ledelsen ikke reagerer på ændringer i markedet, som måske var en mulighed bestemt førhen, til at 

ændre strategi. Fra ledelsens synspunkt er realoptioner måske mere et værktøj til periodiske 

beslutninger i selskabet, end det er en egentlig værdiansættelse.   

Udviklingen i realoptioner er med andre ord afhængig af ændringer i markedet og formes herefter, hvor 

nutidsværdimetoderne på forhånd har en forudbestemt kurs uanset om markedet i fremtiden vil ændre 

sig.  

2.3. Forskellige metoder til værdiansættelse af realoptioner 

Metoden realoptioner kan underopdeles i 4 forskellige udregningsmåder
20

, hvor samme resultat opnås: 

Formel. – Denne matematiske metode bruges ofte til at beregne værdien af en simpel put eller call 

option, hvor underliggende aktiv, strikekurs, tid til udløb, rente og volatilitet ligger til grund for 

værdiansættelsen.   

                                                           
20
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Binomial beslutningstræ. – Denne mere visuelle metode deler de fremtidige beslutninger op i trin og 

hver beslutning har enten en op- eller nedside. Des kortere tidsintervaller mellem hvert trin, jo mere 

præcis bliver den endelige værdi. Det underliggende aktiv bygger på Brownian Motion, hvor 

udviklingen i usikkerheden følger en logaritmisk normalfordeling. Dette betyder at værdien af en 

variabel, eksempelvis prisen pr. behandling, bygger på foregående års værdi tillagt en konstant 

vækstrate med en konstant standardafvigelse.
21

    

Simulering. – Dette forgår ved, at input af en række parametre givet på forhånd som eksempelvis 

maksimale salgstal af en vare. Desuden får optionen en værdi ud fra den fremtid der er fastsat. Dette 

køres nu gennem en algoritme, der tilfældigt vælger et stort antal muligheder, hvorved der fremkommer 

et visuelt billede af usikkerheden, i form af spredningen af de enkelte simuleringer.  

Bestemte forskelle. – Ved hjælp af differentialligninger opstilles forskellige hypoteser om fremtiden, 

men ikke en egentlig værdi. Det visuelle billede kan minde om binomialtræer, men kræver større 

komplekse matematiske udregninger.  

Blandt ovenstående, er binomialmetoden en af de mest anvendte, da den er langt mere overskuelig og 

mindre matematisk kompleks end de 3 andre metoder. Det er i de fleste tilfælde langt mere forståeligt 

for en ledelse at blive introduceret for og implementere en binomial løsning med et visuelt 

beslutningstræ end lange differentialligninger, der i sidste ende giver stort set samme resultat.
22

  

Selvom binomialmodellen dog indeholder mange matematiske udregninger, er det afvejningen af den 

store overskuelighed i at have et beslutningstræ med op– og nedstadier, der argumenterer for at denne 

metode vil blive brugt i nærværende afhandling. Hermed kan der indregnes beslutninger om hvorvidt 

belinostat i en indikation skal fortsætte fase II studie, fra en netop færdiggjort fase I, og igen efter fase 

II, beslutte om fase III skal påbegyndes. For at løse binomialmodellen, skal der vælges mellem to 

forskellige metoder til udregning af det underliggende aktiv, nemlig replicerede portefølje (replicating 

portfolio) og risikoneutrale sandsynligheder (risk-neutral probabilities).
23

   

Valget afgøres af typen af underliggende aktiv.  
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 Copeland & Antikarov, 2003, side 260 
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Ved anvendelse af replicerede markedsporteføljer er det vigtigt at, det underliggende aktiv kan 

handles på markedspladser, hvorved der kan konstrueres et syntetisk produkt af aktivet som 

repræsenterer et repliceret produkt. Dermed bør der ikke være forskel på det replicerede og det 

egentlige aktiv, da det vil udgøre en arbitrage-mulighed i markedet. Dette vil karakterisere meget 

likvide finansielle kontrakter, men ikke reale aktiver. I Topotargets tilfælde handles der ikke med 

underliggende aktiver, da disse ikke består af likvide produkter som eksempelvis aktier eller andre 

finansielle produkter. Dermed vil denne metode ikke være egnet til brug i opgaven. 

Den anden metode, risikoneutrale sandsynligheder, er mere egnet, da værdiansættelse med disse 

vurderer noget man ikke fysisk kan besidde, - altså eksempelvis en forretningsmæssig beslutning. Der 

findes ikke et underliggende aktiv der kan matche realoptionen. Metoden risikojusterer 

sandsynlighederne for bestemte cashflows som vil fremkomme på bestemte tidspunkter. 

Risikojusteringen sker med den risikofri rente.  

I teorien giver begge metoder det samme resultat, men anvendelsen af risikoneutrale sandsynligheder er 

som argumenteret den bedst anvendelige i Topotargets tilfælde. 

 

Figur 1 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt inspiration Dixit & Pindyck, 1994, side 42 
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Ovenstående figur 1 kunne være eksemplet på den første del af et simplificeret beslutningstræ for 

Topotargets overordnede muligheder med belinostat og fremtiden. Afstanden mellem hver af boksene 

på den vandrette led svarer til én tidsenhed.    

Som det ses i figuren har man en investeringsstart ved belinostat. Her er 2 muligheder og hver af disse 

deler sig herefter for hvert tidsinterval. Op- og nedstadierne tilkendegiver når situationen forbedres 

eller forværres i forhold til forrige punkt. Hver boks repræsenterer et nyt markedsstadie. De sidste 

punkter, som vil ligge længere ude til højre end den simple figur viser, vil repræsentere alle fremtidige 

cashflows, eksempelvis i form af markedsføring. Der er ikke yderligere muligheder for 

markedsændringer og situationen ligner derfor til dels en DCF værdiansættelse fra sidste punkt i 

figuren.  

2.4. Finansielle optioner versus realoptioner   

For at kunne forstå opbygningen af realoptioner kan det anskues ved at sammenligne med finansielle 

optioner, der har mange konceptuelle ligheder med realoptioner.  

Teorien bag realoptioner bygger netop på teorien bag de finansielle optioner som blev introduceret for 

første gang i 1973 af Fischer Black og Myron Scholes.
24

 Forskellen ligger i typen af det underliggende 

aktiv instrumentet er bundet op på. Ved finansielle optioner er det underliggende aktiv repræsenteret 

ved et finansielt aktiv i form af værdipapirer, såsom obligationer, aktier eller råvarer. Prisfastsættelsen 

på disse er bestemt af markedet, da de handles på børser i hele verden ligesom det underliggende aktiv. 

Varigheden af disse er ofte kort, da der igen er tale om et instrument, der handles dagligt på børser med 

udgangspunkt i bud og udbud. 

Modsat er realoptioners underliggende aktiv ikke bestemt af bud og udbud på en børs, da disse har 

andre størrelser end værdipapirer som eksempelvis et oliefelt eller biotekprojekter, der enten har en 

værdi eller ingen værdi. Varigheden af realoptioner er lang i forhold til ved de finansielle optioner. Det 

skyldes bl.a. lange udviklingsprocesser ved eksempelvis et biotekprojekt.  
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Finansielle optioner kan overordnet opdeles i 2 typer, nemlig en call og en put option: 

En europæisk call option giver ejeren ret, men ikke pligt, til at købe eksempelvis en aktie til en bestemt 

pris (exercisepris / strikepris) på et forudbestemt tidspunkt (udløb).  

Modsat giver en europæisk put option ejeren ret, men ikke pligt, til at sælge en aktie på et forudbestemt 

tidspunkt. Profitskabelsen ved en call option sker ved at prisen på det underliggende aktiv på 

udløbsdato er højere end exerciseprisen, -optionen er in the money. Derved er fortjenesten forskellen 

mellem de to priser, dog skal den oprindelige værdi, som man betalte for optionen ved start, fratrækkes. 

Er værdien på det underliggende aktiv i dette tilfælde lavere end exerciseprisen på udløbstidspunktet, er 

optionen værdiløs eller out of the money og man mister den oprindeligt betalte værdi af optionen ved 

starttidspunktet. Ved en put option er terminologien omvendt, hvor prisen på det underliggende aktiv 

skal være lavere end exerciseprisen, for at put optionen er in the money.
25

 Put optionen er værdiløs, 

hvis exerciseprisen er højere end værdien på det underliggende aktiv på udløbstidspunktet.    

Til forskel fra de europæiske optioner, findes amerikanske optioner, som kan exercises på alle 

tidspunkter inden udløb, hvor europæiske kun kan exercises på udløbsdatoen.
26

   

Retten og ikke pligten til at exercise eller udnytte optionen ligner dermed meget strukturen i 

realoptioner, hvor der også foreligger en mulighed som kan, - men ikke skal udnyttes.   

I henhold til pågældende case, vil call optioner være tilstede i typen sequential compound, hvor der ved 

optionsudløb gives mulighed for at exercise optionen, altså stoppe projektet. Den, for call optionen, 

opnåede merindtægt ligger dermed i de udviklingsomkostninger man sparer (exerciseværdien) ved ikke 

at fortsætte studiet i efterfølgende fase, da den forventede fremtidige indtjening vil være mindre end 

exerciseværdien.      

En put option vil fremstå som ”forlad” optionen. Denne vil svare til det sidste stadie i udviklingen af et 

produkt, der ikke har efterfølgende faser, hvor der kan spares udviklingsomkostninger. Her ligger put 

elementet i, at man har muligheden for at stoppe projektet og herefter frasælge rettighederne til et 

eventuelt kommende produkt og dermed opnå profit.   

                                                           
25

 Copeland & Antikarov, 2003, side 11-12 
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 Brealey, Meyer, Allen, 2011, side 531-539 



Peter E.F. Hegermann-Lindencrone                                                          Kandidatafhandling Cand.Merc.Fir 2013 

Vejleder: Bent Jesper Christensen                                    Værdiansættelse og strategisk analyse af Topotarget A/S 

Side 17 af 140 

 

2.5. Anvendelsen af realoptioner trin for trin 

Copeland & Antikarov har gennem mange år rådgivet klienter og større firmaer i brugen af realoptioner 

til beslutningstagen.
27

 De har udviklet en generisk 4-trins model som skabelon for realoptionsmetoden.  

Figur 2 viser hvordan den generiske model er opbygget. 

           Figur 2 

 

               Kilde: Copeland & Antikarov, 2003, side 220 

Før den egentlige proces kan igangsættes og trin 1 kan påbegyndes, skal der bestemmes en række input 

som skal bruges i modellen. Disse skal blandt andet indgå i beregning af den statiske DCF samt selve 

realoptionsmodellen.  

Data skal karakterisere biotekprojektet eller rettere sagt alle de aspekter belinostat som kommende 

lægemiddel indbefatter, herunder forventede salgsrater, produktpriser osv.  

Da Topotarget kun har fokus på ét produkt, og dette afgør virksomhedens fremtid, gør det også 

analysen mindre kompliceret, dog vil der udover en grundig gennemgang af dette studie og 

fremgangsmåde, blive gennemført værdiansættelse af yderligere 3 indikationer. En række antagelser 

om procentuelle chancer for gennemførelse af nogle af de kliniske faser, kan udelades, da belinostat i 

PTCL indikationen er nået igennem fase I og et pivotalt fase II, der har vist et tilfredsstillende niveau i 

Objektiv Respons Rate (ORR), som beskriver behandlingseffekten. Jævnfør Special Protocol 

Assesment (SPA) kan Topotarget indsende registreringsansøgning til FDA efter endt pivotalt fase II. 

Dermed simplificeres risikoelementet, da den eneste sandsynlighed der skal estimeres, er chancen for 

godkendelsen af produktet, og dermed kan de første faser i processen udelades. Et input i 

dataestimeringen er altså sandsynligheden for godkendelse af NDA’en som indsendes til FDA. 

                                                           
27
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Herudover skal også omkostninger ved indsendelse af NDA medtages, ligesom det tidsmæssige aspekt 

skal estimeres.  

Dernæst følger en estimering af produktets overordnede livscyklus. Heri ligger parametre som 

forventede salg af lægemiddel, hvornår topper salget, hvornår udløber patenter som dermed vil påvirke 

salget kraftigt.  

Hvad er den forventede omsætning, når midlet bliver markedsført? Dette må baseres på hvor stor 

markedsandelen bliver for netop de kræfttyper som belinostat kan have effekt i. Dette kombineres med 

hvor meget en behandling per patient vil koste.  

Hvilke milestone-betalinger kan man se frem til fra partnerselskabet, og hvilke yderligere forsknings- 

og udviklingsomkostninger kan man indregne? 

Herudover skal der estimeres mere finansielle drivere til DCF analysen som for eksempel WACC, 

risikofri rente, markedsrisiko, selskabsskat mv.  

Når alle input er estimeret, kan den videre analyse påbegyndes.  

Trin 1: Med den traditionelle DCF metode analyseres projektet, og et forecast over forventede cash 

flows i fremtiden fastlægges.  

Hermed fås et estimat af værdien på det underliggende aktiv, kaldet S0. 

 

Her bruges antagelser gjort i den strategiske analyse omkring belinostat og udviklingen fremover, samt 

forudgående fastsættelse af input variabler til at udføre en traditionel statisk DCF analyse af hele 

virksomheden.  Her skal kapitalomkostningerne - WACC - udregnes: 

      
 

   
          

 

   
    

I kapitalomkostningerne er der også indeholdt den markedsmæssige risiko, hvor den teknologiske 

risiko vil blive behandlet i forbindelse med den statiske DCF analyse. 

Med det statiske resultat opnået i dette punkt kan man nu gå videre til næste.  
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Trin 2: Ved hjælp af vores inputparametre kan der nu estimeres usikkerhederne på det underliggende 

aktiv til projektet, også kaldet volatiliteten. De forskellige usikkerheder kan kombineres ved hjælp af 

Monte Carlo analyser til en enkel usikkerhedsparameter, hvor resultatet kan aflæses som en distribution 

af afkast på projektet. Monte Carlo er en simulering af tal der foregår via et computerprogram som 

eksempelvis Microsoft Excel, men der er også udviklet særlige tillægsprogrammer til netop disse 

særlige opgaver indenfor sandsynlighed og risikoanalyse, bl.a. Crystal Ball og @Risk
28

 kan anvendes, 

hvor forfatteren vil anvende sidstnævnte. I denne simulering indføres de mest usikre input af dem 

omtalt før trin 1. Disse skal dog være variabler der ikke indgår i WACC beregningen. Det kan 

indbefatte variabler som man ikke kender udviklingen på med sikkerhed, såsom markedsvæksten, 

prisudviklingen pr. behandling mv.    

Den bedst anvendelige løsning til den videre udregning af volatiliteten i realoptionsmodellen er det 

logaritmiske NPV, som er baseret på resultater fra den DCF model der tidligere er udregnet.  

Z-værdi:    
      

 
   

      
 
   

                     29 

Den logaritmiske tilgang bruges, da vi skal finde ændring i afkastet og ikke værdien på volatiliteten. En 

detaljeret gennemgang af Monte Carlo simuleringen ud fra Z-værdien forefindes i afsnit 6.3.2.  

PVCF0 vil svare til summen af de tilbagediskonterede pengestrømme på tidspunkt t=0, hvor PVCF1 vil 

udgøre det bedste bud på værdien om 1 periode, t=1, og n definerer antallet af cashflows der 

tilbagediskonteres.  

Volatiliteten som udregnes, er i realoptioner en indikator for det underliggende aktivs usikkerhed. Det 

underliggende aktiv er blandt andet påvirket af usikkerhed om resultater og performance for firmaet, 

risikoprofilen og påskønnelse af industrien i virksomheden.
30

 Dog er volatiliteten i biotekbranchen 

hovedsageligt relateret til resultatet af kliniske tests, og i Topotargets tilfælde afgørelsen af NDA’en.  

 

 

                                                           
28

 Ibid, side 245 
29

 Mun, 2002, side 198 
30

 Bogdan & Villiger, 2010, side 101 
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Den mest realistiske estimering af variablernes værdi og udsving findes bl.a. på baggrund af historiske 

udsving fra pågældende variabler og ledelsens estimater. Er ledelsens estimater ikke tilgængelige, kan 

disse findes på analyse-institutters hjemmesider eller realistiske antagelser.  

Trin 3: Her bruges blandt andet ledelsens kommende beslutninger i hvert knudepunkt i 

beslutningstræet til at til at skabe det endelige træ. 

Der skal dannes to binomialtræer. Ét til det underliggende aktiv og et til selve optionen.  

Det underliggende aktiv. 

Træet er rekombinerende, dvs. at markedet når samme stadie efter en op– og efterfølgende nedperiode, 

som en ned– og efterfulgt af en op periode. Nedenstående illustration viser det rekombinerende træ. 

 

 

                                    Figur 3 

 

                                            Kilde: Egen tilvirkning samt Mun, 2002, side 141 

Op- og nedstadier defineres matematisk som             og             
 

 
 

Da    
 

 
 , er træet rekombinerede og volatiliteten σ er korrekt implementeret i træet.  

Δ defineres som længden af delperioderne mellem hvert punkt i træet. Volatilitetsparametren har i hvert 

stadie en afgørende indvirkning på resultatet, selv ved små udsving, derfor er det vigtigt at give det 

mest realistiske estimat af denne.   
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Med udgangspunkt i det underliggende aktivs værdi, S0, startes yderst til venstre, u og d ganges på 

efterfølgende stadier, jævnfør figur 3, indtil forecast perioden ophører.    

Det underliggende aktivs værdi.  

Som nævnt tidligere findes der intet likvidt underliggende aktiv til realoptionen i henhold til denne 

case. Copeland & Antikarov griber danne antagelse an ved Marketed Asset Disclaimer (MAD), hvorved 

de ser bort fra at lokalisere et egentligt aktiv som kan være underliggende, men i stedet bruger 

nutidsværdien for selve projektet, - uden der her er tillagt usikkerhed. Dette traditionelle NPV vil give 

det bedste skøn af markedsværdien, hvis dette var et handlet aktiv.
31

 

Optionsværdien kan herefter udregnes, igen ved hjælp af binomialt træ. 

En række parametre skal kendes; de risikoneutrale sandsynligheder (p), rf som er den risikofri rente, det 

før fundne volatilitetsestimat, samt exerciseprisen i hvert stadie. Exerciseprisen svarer til de sparede 

udviklingsomkostninger ved at stoppe projektet.    

Sandsynlighederne kan herefter defineres som p. Sandsynlighed for op stadie: 

    
 
    

   

   
, og ned stadie           32

 

Ved udregning af realoptionsværdien skal processen gøres modsat værdiansættelsen af det 

underliggende aktiv. Her startes i højre side af binomialtræet, hvor man arbejder sig tilbage gennem 

hvert punkt ved hjælp af baglæns induktion, for at slutte i startpunktet, tidspunkt 0, hvorved værdien af 

realoptionen findes. 

Ved optionens udløb gælder formlen
33

: Afkast = MAX[Vt -X;0] 

Hvor Vt er værdien af det underliggende aktiv i det pågældende år og X er exerciseværdien. 

Ovenstående formel gælder ved en call option, hvorimod en put option vil medføre ændret opstilling.   

Før udløb anvendes: MAX [ (pu * optionu + pd * optiond)* e
(rf*Δt)

 ] 

Optionu og optiond svarer til efterfølgende periodes optionsværdi i op- og nedstadiet. 

                                                           
31

 Copeland & Antikarov, 2003, side 94  
32

 Bogdan & Villiger, 2010, side 49-50. 
33

 Copeland & Antikarov, 2003, side 73 
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Til sidst bør et beslutningstræ, for overskuelighedens skyld, anskues. I dette opstilles ved hver options 

udløb en logisk test, der fortæller om optionen skal beholdes eller udnyttes, i forhold til hvorvidt det 

underliggende aktivs værdi overstiger exerciseprisen. 

I det sidste trin, trin 4, skal værdien af statisk DCF fundet i trin 1, og værdien af realoptionen fundet i 

trin 2, samles, hvorved der fås en samlet værdi af projektet med fleksibilitet indregnet. 

3. Historien om firmaet Topotarget A/S 

Selskabet Topotarget A/S blev i 2000 stiftet af førende kliniske kræftspecialister
34

 og blev noteret på 

Københavns Fondsbørs d. 10. juni 2005 til kurs 26,30 kr. pr. aktie
35

, hvor virksomheden omfattede 65 

ansatte i 4 forskellige lande
36

. Selskabets ekspertise omhandler udviklingen af nye lægemidler inden for 

kræftbehandling, der kan erstatte eller supplere nuværende behandlinger som ikke virker optimalt. 

Gennem enorm knowhow om hvordan en rask celle udvikler sig til en kræftcelle samt tumorcellers 

overlevelse og cellecykler, har man skabt sig forskellige lægemiddelkandidater som retter sig mod 

forskellige typer af kræft.  Man har i 2005 8 forskellige produktkandidater
37

, der alle befinder sig i de 

kliniske fase I eller II udviklingsstadier, heriblandt produktet PXD101 som senere, under et andet navn, 

skal vise sig at have afgørende betydning for Topotarget A/S. 

I mellemliggende tid får firmaet godkendt sit første lægemiddel. Savene/Totect bliver henholdsvis 

godkendt i Europa i oktober 2006 og USA i september 2007.
38

  Lægemidlet anvendes når behandling 

med kemostoffet antracyklin ved uheld forårsager læk til det omkringliggende raske væv.  

PXD101 er en såkaldt HDAC-hæmmer, dvs. et stof som bl.a. kan stoppe kræftcellers vækst og 

programmere celledød i tumorceller, som dermed bremser den uønskede celledeling.
39

 PXD101 er 

opfundet af Topotarget, hvor man i 2004 indgik samarbejde om den videre udvikling med selskabet 

CuraGen Corporation.
40

 Allerede ved de kliniske fase II studier viser stoffet sig at have en betydelig 

rolle i behandling af blodkræftsygdomme og solide tumorer.
41

 Midlet viser sig i slutningen af 2006 at 

                                                           
34

 Topotarget Årsrapport 2009, side 4 
35

 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE30074  
36

 Topotarget Børsprospekt 2005, side 8 
37

 Topotarget Børsprospekt, side 10-11 
38

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 32-07 
39

 Topotarget Årsrapport 2009, side 10 
40

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 12-05 
41

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 18-05 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE30074
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have positiv effekt og favorabel sikkerhedsdata i studierne til behandlingen af perifert T-celle lymfom 

(PTCL), der defineres som en undergruppe af non-Hodgkin lymfeknudekræft.
42

 Årsagen til denne 

kræftdiagnose kendes ikke præcist, men der er dog observeret en øget hyppighed hos personer med 

svækket immunforsvar, som personer der har været igennem organtransplantation.
43

 

Andelen diagnosticeret med PTCL udgør ca. 15 % af alle non-Hodgkins tilfælde.
44

 Der åbnes op for 

videreudvikling af stoffet PXD101, som herefter kaldes belinostat.  

I april 2008 lykkedes det Topotarget at tilbagekøbe fuld kontrol over belinostat og dermed alle globale 

rettigheder.
45

 Stoffet som nu første gang omtales som potentielt Blockbuster-middel
46

, undersøges på 

dette tidspunkt i hele 18 studier i forskellige kræftindikationer.
47

 I virksomheden omorganiserer man 

med henblik på at lægge den største fokus over på den videre udvikling af belinostat, samt at flere 

studier skal påbegyndes. Produktet adskiller sig bl.a. fra konkurrerende midler ved at det både kan 

gives intravenøst og indtages som kapsler.  

Inden for kræftformerne er blodkræftsygdommen PTCL en af de mere sjældne og mere aggressive, 

derfor er den også meget svær at finde behandling til, og der findes ingen godkendte behandlinger af 

sygdommen i Europa. Estimater af nye forekomster i 2013 indenfor PTCL i USA, Japan og EU udgør 

15.500 nye tilfælde.
48

 

Her har belinostat vist en positiv respons i de tidlige studier og man ser denne kræftform som en af de 

vigtige for Topotarget at behandle. Det skyldes bl.a. også at mange patienter efter 1. behandling med 

normal kemoterapi, udvikler resistens overfor denne, hvorved belinostat kan anvendes.  

I september 2008 får firmaet besked fra FDA om positivt udfald af Special Protocol Assesment (SPA) i 

forbindelse med behandling af PTCL i et kommende fase III-studie med belinostat, hvor det 

tilkendegives at designet, kliniske endpoints og statistiske analyser er acceptable for videre 

godkendelse af FDA.  Dermed kan man nu begynde fase III startende med behandling af 120 

                                                           
42

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 44-06 
43

 http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/kraeftsygdomme/nonhodgkinlymfom/  
44

 Topotarget Årsrapport 2012, side 6 
45

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 13-08 
46

 Lægemiddel som generer mindst $1 mia. dollar i salg for virksomheden der har produktet.  
47

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 13-08 
48

 Topotarget Årsrapport 2012, side 6 
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personer.
49

 Tidligere på året er belinostat baseret på aktiviteten i netop dette studie blevet tilkendt Fast 

Track Status af FDA, som sikrer at produktet kan blive godkendt hurtigere end hidtil estimeret.
50

 

Belinostat bliver i behandlingen af PTCL i 2009 yderligere tilkendt Orphan Drug Status af FDA, som 

giver fordele ved markedsføring på det amerikanske marked, bl.a. 7 års eneret på lægemiddelmarkedet 

efter markedsføringstilladelsen er givet.
51

  

Topotarget opererer ikke kun i enkeltstående behandling med belinostat, man har også 

kombinationsstudier. Til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) kombinerer man 

kemoterapi, hvor stofferne Carboplatin og Paclitaxel bliver brugt, med belinostat. Denne type 

behandling går under navnet BelCaP og et fase II studie viser, at kombinationen er veltolereret samt at 

bivirkningsprofilen er på samme niveau som kemoterapi foretaget med de allerede eksisterende 

metoder.
52

 BelCaP bruges også i behandling af blærekræft, hvor man tidligere har fået almindelig 

kemoterapi, men hvor sygdommen er vendt tilbage. Også her ses positive respons i fase II, da flere 

patienter oplever stabilisering af sygdommen i længere perioder.
53

 

I april 2009 kan man offentliggøre, at man har doseret den første patient med BelCaP mod kræftformen 

CUP (Kræft med ukendt primærtumor). Kræftformen opdages først når den er spredt til andre dele af 

kroppen, og man ikke ved almindelig metoder kan finde frem til primærtumoren. Der indrulles i alt 88 

patienter, som ikke har været behandlet før. Den ene halvdel får BelCaP og den anden halvdel bliver 

behandlet med normal kemoterapi (CaP).  Behandling af CUP er endnu en vigtigt brik i Topotargets 

kræftstudier, da denne form ligesom PTCL er aggressiv og de fleste patienter dør inden for 1 år til trods 

for behandling med kemoterapi. Cirka 2-5 % af alle solide tumorer kan betegnes som CUP.
54

  

Den 2. februar 2010 kan Topotarget offentliggøre en partneraftale med det amerikanske 

biofarmaceutiske selskab Spectrum Pharmaceuticals inc.
55

 Samarbejdet består i kommercialisering og 
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fællesudvikling af belinostat, hvor Spectrum Pharmaceuticals får rettighederne til salg i Nordamerika, 

Indien samt fortrinsret til Kina.  

Man beholder selv rettighederne til Europa, Japan og resten af verden. Topotargets administrerende 

direktør Professor Peter Buhl Jensen udtaler om aftalen: 

”Det er med stor glæde, at vi indgår samarbejdet med Spectrum, et dedikeret, fremgangsrigt 

amerikansk biotekselskab med speciale i udvikling og markedsføring af onkologiske og hæmatologiske 

produkter. Partnerskabsaftalen med Spectrum giver betydelig styrke til den globale udvikling af 

belinostat til behandling af multiple kræftformer såvel som til dets succesfulde kommercialisering.” 

Aftalen får efterfølgende Topotargets aktiekurs til at stige med 60 % den pågældende dag. 

Indholdsmæssigt har aftalen mange økonomiske fordele for Topotarget, der som de fleste 

biotekselskaber har et enormt cashburn. Topotarget modtager et kontant engangsbeløb på $30 mio. 

Opnår belinostat kommerciel succes, kan Topotarget se frem til tocifret royalty beløb som en 

procentdel af salget af belinostat, samt 1 million Spectrum Pharmaceuticals aktier, som på daværende 

tidspunkt har en værdi på ca. DKK 24 mio.
56

 Spectrum Pharmaceuticals betaler 100 % af studiet i 

PTCL(herefter kaldet BELIEF-studiet), Topotarget 100 % af CUP-studiet. De fremtidige 

udviklingsudgifter af belinostat deles i forholdet 70:30 af henholdsvis Spectrum Pharmaceuticals og 

Topotarget. Firmaet kan desuden se frem til flere milestone-betalinger både i salgs – og 

udviklingsprocessen. Aftalens potentielle værdi inklusiv alle elementer kan overstige USD 350 mio. og 

vil dermed sikre virksomhedens finansiering de næste 2-3 år. På dette tidspunkt forventes NDA’en til 

belinostat i PTCL at blive indsendt til FDA i 2011, mod tidligere december 2010 estimat.
57

 Der 

annonceres samtidig, at man vil opstarte kliniske undersøgelser af belinostat i behandling af NSCLC.  

Allerede sidst på året rekrutteres første patient til fase I/II studiet med NSCLC.
58

 Belinostat undersøges 

på dette tidspunkt i 20 forskellige kliniske studier.
59

 

Senere samme måned meddeles det, at man har ansat en ny administrerende direktør, Francois 

Martelet, som besidder den nødvendige sen-fase kliniske udviklings- og marketingsekspertise, der skal 

føre belinostat gennem et succesrigt udviklingsforløb, som til sidst vil resultere i kommercialisering.
60
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 USD/DKK 2.2.2010: 5,33, Spectrum Pharmaceuticals aktiekurs 2.2.2010: $4,51 pr. aktie. 
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I december 2010 meddeles det at alle patienter til behandling af CUP, er fuldt indrullet og der forventes 

topline-resultater ultimo 2011 samt endelig evaluering af overlevelse primo 2012.
61

  

Den nuværende bedste behandling i CUP er kombinationen af Carboplatin og Paclitaxel (CaP) som 

giver en ORR på 25-40 %.  

Objektiv responsrate, ORR, defineres som andelen af patienter med tumorstørrelsesreduktion efter 

behandling af en bestemt dose efter en given minimumsperiode.
62

 Tallet er en sammensat sum af 

Partiel Response (PR), som definerer % -antal behandlede med mindst 50 % tumorreduktion, og 

Complete Response(CP), som definerer % -antal behandlede, hvor al synlig kræft er væk efter endt 

behandling.
63

 CP er dermed en potentiel kurering, selvom kræften kan vende tilbage. Ved vurdering af 

ORR er det derfor essentielt at vide, hvor stor en andel CP udgør.    

Fase III studiet med belinostat til behandling af PTCL, som skulle være påbegyndt i 2008, har ændret 

karakter til at hedde BELIEF-studiet eller et pivotalt fase II-registreringsstudie.
64

 På baggrund af 

sjældenheden af sygdommen vil det være meget krævende at skulle foretage et traditionelt fase III 

studie med 500-20.000 patienter. På den baggrund har man i forbindelse med FDA i henhold til 

SPA’en kunne køre dette som et pivotalt fase II-studie, der, afhængigt at resultatet, kan føre til 

markedsføring uden gennemførelse af fase III.  

Det pivotale fase II-studie svarer i rækkefølgen til det sidste fase III studie før markedsføring
65

, dog 

uden restriktionerne som tilhører fase III. I september 2011 afsluttes rekrutteringen af BELIEF-studiet 

og Spectrum Pharmaceuticals administrerende direktør udtaler, at man forventer indsendelse af 

NDA’en til FDA i 2012.
66

     

Den 29. juni 2012 falder Topotarget aktien 59,9 %, til kurs DKK 1,46
67

 ovenpå meddelelsen om, at 

CUP studiet ikke opfylder det primære effektmål Progression-Free Survival (PFS), som skulle ligge på 
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mindst 60 %.
68

 Dette tal repræsenterer progressionsfri overlevelse; den tid det tager fra indledende 

behandling påbegyndes til sygdommen igen udvikler sig. Et sandt bevis på hvor afgørende resultater i 

kliniske studier i biotekbranchen er for aktiemarkedet.  

Selvom det sekundære effektmål ORR viste en statistisk signifikant ændring på 43,2 % i BelCaP i 

forhold til 22,2 % CaP
69

, hvor de nuværende behandlinger jo ligger på 25-40 %, kunne det ikke løfte 

investorernes dom over CUP resultatet. 

    Figur 4 

 

      Kilde: Egen tilvirkning samt http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE30074  

 

Aktiekursen ligger som vist på kursgrafen underdrejet i godt 3 måneder og finder sin bund i kun 87 øre 

pr. aktie. Den 21. september kan man fra Topotargets side meddele at det primære effektmål ORR er 

opfyldt i BELIEF studiet med PTCL. Dette får kursen til at slutte 135 % højere i kurs DKK 2,65 pr. 

aktie. ORR viste ifølge fondsbørsmeddelelsen en mindsteværdi på 20 %, som var minimumskravet 

fremsat i FDA i henhold til SPA’en. Dette er et vigtigt punkt for Topotarget og aktionærkredsen, da 

sidstnævnte havde mistet meget af tilliden ved CUP resultaterne. De mere præcise data for de 
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rekrutterede 129 patienter forventes at blive offentliggjort 4. kvartal 2012. I samme meddelelse 

informeres om at indsendelse af NDA først forventes at finde sted i 1. halvår 2013. Altså senere end 

førhen meddelt. PTCL tildeles desuden ultimo 2012 Orphan Drug Status for behandling med belinostat 

i EU. Med tildelingen får Topotarget eksklusiv ret på det europæiske marked 10 år efter en 

markedsgodkendelse.
70

  

I januar 2013 meddeles det, at belinostat i behandling af PTCL har en favorabel sikkerhedsprofil
71

 i det 

pivotale fase II-studie, - det bekræftes hermed igen at belinostat har potentiale til at være en veltolereret 

alternativ behandlingsform i PTCL.
72

 Det er tidligere blevet informeret, at belinostat i dette studie 

udviste en god sikkerhedsprofil i forhold til andre midler
73

, derfor stiger aktien begrænset 10 % på 

denne nyhed. 

I ugerne efter aflæggelsen af kvartalsrapporten for 4. kvartal, siver aktiekursen stille og roligt nedad til 

efter en måned at være faldet ca. 23 %. 2 aspekter har haft indflydelse på faldet. Dels forventer nogle 

investorer nyt i kvartalsrapporten, men i biotekbranchen er kvartalsrapporter et non-event, da det er 

resultater fra forsøg der tæller. Og disse skal offentliggøres så snart de foreligger, dermed indeholder 

kvartalsrapporter sjældent nye data. En del blev derved skuffede over at der ikke var nogen nyheder i 

rapporten og har efterfølgende solgt ud. En anden grund til faldet kan skyldes, at der tidligere blev 

meldt ud en ORR på mindst 20 %, men intet konkret tal. Dermed vides det ikke om tallet er på 25 % 

eller 27 % som hos konkurrenterne, eller kun marginalt acceptabelt som eksempelvis 21 %. Der blev 

ikke meldt noget yderligere ud om dette, og investorer kan være kommet i tvivl om, hvor godt tallet 

egentligt var, og forstærket af nogle, der måske troede dette tal ville stå i kvartalsrapporten, fik mange 

til at sælge ud løbende. Den 5. marts oplyses markedet om topline data for ORR, der viser at tallet 

ligger på niveau med konkurrenterne Istodax og Folotyn
74

, dermed omkring 25-27 %. 

Det endelige præcise resultat vil blive offentliggjort af den amerikanske partner indenfor få måneder. 

Nu er enhver tvivl om en ORR dårligere end konkurrenterne fjernet, og aktien stiger i løbet af de næste 

3 dage ca. 72 %. I den nære fremtid ligger 2 store begivenheder, som kan rykke på kursen; 
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 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 18-12  
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 Tidligere bivirkningsdata anskues i afsnit 4.1.5., under bivirkningsprofil. 
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 Figur 9, afsnit 4.1.5 
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offentliggørelsen af den præcise ORR som stadig kan være afgørende, - om man ligger på samme ORR 

som den bedste af de to konkurrenter eller ”dårligste”. Dernæst er det altafgørende for Topotargets 

fremtid, at få information om FDA’s afgørelse af den NDA der indsendes medio 2013.   

4. Strategisk analyse 

Den strategiske analyse skal være med til at give et bedre og mere klart billede af virksomhedens 

fremtidige udvikling, samt hvor man står i forhold til konkurrenter. Dette kan hjælpe til at generere 

mere gennemsigtige forecasts til brug i den regnskabsmæssige analyse.  

4.1. Porters 5 forces 

Figur 5 

 

Kilde: Egen tilvirkning & inspiration Bodie, Kane & Marcus, 2011, side 753 

Udviklingen i en industri bidrager med ændringer i firmaets konkurrencemæssige evne. Inden for 

bioteksektoren er det derfor meget vigtigt at se på substituerende produkter, som kan erstatte et 

nuværende. I Topotargets tilfælde, hvor al fokus er på ét kommende produkt, er det altafgørende at 

kende ens nærmeste konkurrerende produkter.  
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4.1.1. Substituerende produkter 

Andre produkter, som skal kunne true belinostat, er på nuværende tidspunkt ikke mange. Men ser man 

overordnet på sygdommen kræft, kan en række behandlingsmetoder være en trussel mod belinostat 

eksempelvis i sambehandling med kemoterapi.  

Især i Danmark gøres der meget ud af kræftforskning, som til sidst kan føre til forskning i en helt ny 

behandlingsmetode. Kræftens Bekæmpelse fordeler 48 % af alle donationer direkte til forskning, 

hvilket i 2011 udgjorde 240 mio. kr.
75

 Dermed er der massiv støtte blandt danskerne til forskning i 

kræft, som indebærer nye behandlingsmetoder. Støtten går dog kun til offentlige institutioner som 

eksempelvis forskningsafdelinger på hospitaler, universiteter og andre institutter.
76

 De offentlige 

instanser har næsten uanede midler til rådighed, hvor Topotarget må søge yderligere forskningskapital 

hos aktionærer og investorer, hvis det er nødvendigt. De offentlige instanser ser jeg som de største 

trusler mod Topotarget og belinostat i form af helt anderledes behandlingsmetoder.   

Forskningen i stamceller kan være en mulig fremtidig behandling som kan erstatte områder, hvor netop 

belinostat har sine fordele. Derudover kan forbedrede behandlingsmetoder indenfor strålebehandling 

vise sig at have markant effekt i forhold til nuværende behandling. Både stamcelle– og 

strålebehandling kan bruges i behandling af kræftformen PTCL.  

4.1.2. Kundernes forhandlingsmagt 

På nuværende tidspunkt, hvor belinostat stadig undergår kliniske forsøg, vil det ikke være relevant at 

omtale dette punkt. Dog, hvis midlet opnår markedsføring, kan større kunder bede om prisreduktion på 

store mængder af belinostat.  

4.1.3. Leverandørernes forhandlingsmagt 

Da belinostat er et medicinsk præparat, der tilhører Topotarget samt at midlet stadig befinder sig i 

udviklingsfasen, findes der ingen konkrete leverandører til midlet. Det vil derfor ikke være relevant at 

kommentere yderlige på dette punkt. 
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4.1.4. Adgangsbarrierer for potentielle indtrængere 

De tidsmæssige anstrengelser overgår mange gange de omkostningsmæssige i denne branche. Dog er 

omkostningerne ikke at undervurdere for et biotekselskab, da disse virksomheder i de fleste tilfælde 

kommer ud med underskud som følge af omkostningerne brugt på udvikling. Det er dog livsnødvendigt 

for et biotekselskab at investere alle tilgængelige midler i udvikling og forskning for at øge chancerne 

for senere markedsføring.
77

 Følgende faser indgår i midlets udvikling fra opdagelse til markedsføring:
78

  

 Udvikling af middel. 

Et stof skal først udvikles og dette indbefatter bl.a. opdagelse, målidentifikation, måludvælgelse, 

optimering og karakterisering. Man har nu udviklet et stof og har en målgruppe, hvor man kan begynde 

at teste det i forskellige afgørende forsøg.  

 Prækliniske forsøg. 

Her laves de første tests på levende organismer, som foregår på forsøgsdyr før mennesker skal testes. 

Her må mange produkter opgives eller eventuelt opstartes på ny på grund af for høj giftighed også 

kaldet toksicitet, udygtigt produkt eller for ringe modtagelse på forsøgsdyret. 

 Kliniske fase I forsøg. 

Forsøget foretages på 20-80 frivillige raske personer. Dette gøres for at anskue sikkerhedsprofil, 

dosering og bivirkninger.  

 Kliniske fase II forsøg. 

Nu testes midlet på 100-300 personer diagnosticeret med den sygdom, som er mål for midlet.  Der 

testes hermed effektiviteten af midlet, og mange midler frafalder også denne fase netop på grund af 

manglende effekt på sygdommen.  
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 Kliniske fase III forsøg. 

Dette er det sidste forsøg, som foregår på 500-20.000 personer diagnosticeret med sygdommen. 

Formålet er at bekræfte effekten af midlet, afsløre alle bivirkninger samt bestemme den helt korrekte 

dosering. Hvor effektivt er dette kommende produkt egentlig, og hvordan står det i forhold til 

konkurrerende produkter?  

 Godkendelsesfasen. 

Ansøgning om godkendelse af produktet indsendes til FDA eller EMA, hvis de foregående kliniske 

tests har vist tilfredsstillende resultater.  

 Fase IV forsøg. 

Dette forsøg igangsættes efter markedsføring for at bestemme sikkerhedsprofilen på længere sigt samt 

alternativ dosering mv. 

Følgende figur viser det tidsmæssige perspektiv i udviklings– og forsøgsfasen for et gennemsnitligt 

lægemiddel, der opnår markedsføringstilladelse: 

                                       Figur 6 

 

                                              Kilde: Bogdan & Villiger, 2010, side 76 

Omkostningerne ved at komme ind på markedet varierer meget, afhængigt om man er et lille 

biotekselskab med et potentielt produkt eller et stort medicinalselskab, der allerede har markedsførte 

produkter i forvejen.  Følgende intervaller beskriver de gennemsnitlige omkostninger for udviklingen 

af et lægemiddel fra opdagelse til opnåelse af markedsføringstilladelse. Det skal præciseres at disse tal 
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gælder for et mindre til medium størrelse biotekselskab, og værdierne kan variere meget i de enkelte 

tilfælde. 

                                       Figur 7 

 

                                              Kilde: Bogdan & Villiger, 2010, side 74 

Dermed er der udover lange tidsmæssige horisonter også store omkostninger forbundet med at komme 

ind på dette marked, og ved hvert fase-forsøg er der stor risiko for at ens produkt kasseres og man 

mister dermed et langt udviklingsforløb og må starte forfra. Nedenstående skema viser de hyppigste 

årsager til at et kommende produkt kasseres.  

Data stammer fra en række af de første produktansøgninger til FDA i årene 1987-1992. 

                                           Figur 8 

 

                                                   Kilde: Bogdan & Villiger, 2010, side 75 

Procenterne viser med stor tydelighed at manglende effektivitet af et middel og manglende økonomi er 

de største grunde til at man dropper et kommende produkt.    

Det kan tænkes at et nyt firma i branchen vil forsøge at overtage rettighederne til et kommende produkt 

i de tidlige faser og videreudvikle dette. Dog vil dette kræve store omkostninger, hvis produktet 

allerede har vist gode resultater i tidlige forsøg, og chancen for senere markedsførelse dermed er steget.   
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4.1.5. Intern konkurrence i branchen 

Belinostat har i PTCL 2 direkte konkurrerende produkter; Fotolyn og Istodax
79

, som begge er i gruppen 

af HDAC-hæmmere sammen med belinostat. Folotyn(Pralatrexate) blev som det første middel i klassen 

godkendt af FDA i 2009 til behandling af PTCL. Denne hæmmer er udviklet af Allos Therapeutics. 

Allos blev i september 2012 opkøbt af Topotargets amerikanske partnerselskab Spectrum 

Pharmaceuticals inc.
80

 Istodax (Romidepsin) blev i 2011 godkendt af FDA til behandling af PTCL
81

 og 

er udviklet af det globale bio-farmaceutiske selskab Calgene. For begge produkter gælder det, at de kun 

er godkendt til behandling i USA, og er begge blevet afvist til markedsføring i Europa af EMA
82

. Dog 

forberedes nye ansøgninger i Europa til begge produkter. Der findes dermed endnu ingen 

konkurrerende produkter på det europæiske marked. Er Topotarget i stand til at få en europæisk 

samarbejdspartner, som kan være med til at få indsendt og godkendt belinostat hos EMA, før andre får 

godkendt deres produkt, vil det være en stor fordel hvis Topotarget dermed kan udnytte at være first 

movers på det europæiske marked.  

Bivirkningsprofil. 

Der hvor belinostat har en væsentlig konkurrencemæssig fordel i forhold til de andre stoffer, er med 

den stærkt favorable sikkerhedsprofil, som med andre ord udgør bivirkningerne ved brug af belinostat. 

Her fokuserer man især på hæmningerne af de normale celler som befinder sig i knoglemarven. En 

ganske almindelig og hyppig bivirkning ved kemoterapibehandling indebærer nedsat 

knoglemarvsfunktion hos patienten. Dette fører bl.a. til nedsat immunforsvar, manglende evne til at 

producere hvide og røde blodlegemer samt blodplader.
83

  Brugen af Istodax eller Folotyn indebærer 

bivirkningsrisiko for yderligere undertrykkelse af rygmarvsfunktionen.
84

 Herved kan patienten få svære 

infektioner og ustoppelige blødninger ved brugen med ovenstående midler, hvilket derved sætter en 

væsentlig begrænsning i anvendelsen af disse. Belinostat besidder den store fordel, at det ikke 
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indebærer risiko for yderligere nedsat knoglemarvsfunktion i behandlingen med fuld dosering.
85

 

Belinostat er også den eneste HDAC-hæmmer under klinisk udvikling, der har forskellige 

behandlingsmetoder. Det kan både gives som kort– eller længerevarig dosering som bl.a. kan gives ved 

intravenøs infusion eller tabletdosering.
86

 Oral dosering gør brugen væsentlig nemmere og øger 

mulighederne for eventuel hjemmebehandling, hvor patienter ikke skal møde op på en klinik for at få 

foretaget injektioner.     

Udover den unikke egenskab i bivirkningsprofilen ved ikke at give yderligere knoglemarvsreduktion, 

har belinostat generelt en bedre sikkerhedsprofil end konkurrenterne.  

   Figur 9 

 

     Kilde: http://www.biotechduediligence.com/belinostat.html  

 

Ovenstående skema med data fra 2008-09 viser effektiviteten og bivirkninger for belinostat i forhold til 

de 2 andre konkurrerende produkter fra tidlige udviklingsfaser i behandling af PTCL, eksempelvis er 

Istodax data i fase II. Her er medtaget de 3 hyppigste bivirkninger der konstateres, og som alle er 

bivirkninger til standard kemoterapi, og ydermere alle relateret netop knoglemarvens funktion. Det er 
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især vigtigt, at se hvordan belinostat ikke har nogen bivirkning i form af Mucositis i forhold til den 

største spiller på markedet, Folotyn, hvor 70 % af de behandlede oplever denne bivirkning. 

Bivirkningen gør det i svære tilfælde umuligt at indtage nogen form for føde, hvorfor udeblivelsen af 

denne, logisk nok, får belinostat til at stå stærkt rent konkurrencemæssigt. Ved alle 6 indikationer i 

skemaet er belinostat best-in-class. Data fra belinostat stammer fra den første fase II undersøgelse, hvor 

19 patienter blev behandlet. På baggrund af disse positive resultater i forhold til konkurrenternes 

produkter, indledte man registreringsstudiet, som i dag afventer afgørelse fra FDA.
87

 Selvom der kun er 

tale om 19 personer, er det vigtigt at se på den komplette responsrate - ingen spor af kræftsvulster efter 

endt behandling - som er væsentligt bedre end Istodax og Folotyn. Den objektive responsrate for 

BELIEF studiet vil, ifølge ledelsen, ligge på niveau med konkurrenternes allerede tidligt i forløbet og 

fortsætte på niveau indtil indsendelse af NDA. 

4.2. PESTEL Analyse 

4.2.1. Politiske forhold 

Som nævnt i Porters 5 forces, har regeringen meget stor fokus på kræftforskning. Desuden udarbejder 

sundhedsstyrelsen løbende kræftplaner som har fokus på forskellige nye områder indenfor kræft. Den 

sidste plan, nummer III, blev i 2011 politisk vedtaget som en del af Finansloven det pågældende år.
88

 

Herved opretholdes fokus på hele tiden nytilkomne synspunkter, hvor der i fremtidige planer kan være 

områder som kan få Topotarget i centrum, hvis der pludseligt kommer politisk fokus på netop deres 

produkt.     

4.2.2. Økonomiske forhold 

De makroøkonomiske forhold vil ikke have en direkte indflydelse på udviklingen af belinostat. Der er 

tale om en verdensomspændende sygdom, som folk skal behandles for, uanset om der er økonomisk 

krise eller ej. Hvis belinostat bliver markedsført, ser jeg ingen større direkte indvirkning fra 

konjunkturen.  

Topotarget har mindre forpligtelser i valutaer som bl.a. USD, EUR, GBP og CHF, og er af mindre 

betydning for selskabet. Ledelsen anslår selv, at man kan se 10 % udsving i disse valutaer i forhold til 
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den danske krone uden at det vil have nævneværdig indflydelse på koncernens drift.
89

 En større 

forsinkelse eller regulær afvisning af belinostat fra FDA’s side vil have fatale konsekvenser for 

Topotarget. Selskabet har, som beskrevet i årsrapporten 2012, likvider til en omkostningsreduceret drift 

indtil primo 2014 ved en mindre forsinkelse fra FDA’s side.
90

 Dog har bestyrelsen bemyndigelse til at 

tegne nye aktier i en rettet emission ved op til 10 % af aktiekapitalen. Topotargets fremtid afhænger 

med andre ord 100 % af, om FDA godkender belinostat.  

Et andet vigtigt økonomisk aspekt er de fremtidige milestone-betalinger fra den amerikanske partner 

Spectrum Pharmaceuticals, der ved kommerciel succes har en potentiel værdi på 350 mio. dollar.
91

, 

som man løbende vil modtage, når betingelserne i aftalen bliver overholdt.  

Milestones indbefatter også den 1 million Spectrum Pharmaceuticals aktier som Topotarget skal 

modtage. Ved aftalens indgåelse havde aktierne en værdi på ca. DKK 24 mio. Aktiekursen har siden 

udviklet særdeles favorabelt for Topotarget, hvor aktiekursen d. 9. juli 2012 ramte $17,05
92

, hvorved 

aktiernes værdi udgjorde næsten DKK 103 mio.
93

 På daværende tidspunkt er Topotargets aktiekurs 

1,22 kr. pr. aktie
94

 ovenpå et skuffende CUP resultat og med Spectrum Pharmaceuticals’ aktiers værdi, 

der potentielt udgør 77,6 øre pr. Topotarget aktie
95

, tillægges Topotargets som firma ikke megen værdi. 

Jo nærmere firmaet nærmer sig NDA’ens afgørelse, des tættere er man på de eventuelle 1 mio. aktier 

samt milestone-betalinger. Denne faktor er i den grad afgørende for prissætningen af Topotarget, da 

Spectrum Pharmaceuticals’ aktiekurs svinger meget og derfor vil påvirke Topotargets aktiekurs. 

Eksempelvis faldt Spectrum Pharmaceuticals aktien d.13.3.2013 mere end 37 % på baggrund af dårlige 

salgsforecast for et af deres produkter.     

                                                           
89

 Topotarget Årsrapport 2012, side 44 
90

 Topotarget Årsrapport 2012, side 28 
91

 Topotarget Fondsbørsmeddelelse 02-10 
92

 Bilag A: Spectrum Pharmaceuticals aktiekurs 
93

 17,05 * USD/DKK 9.6.12: 6,05 * 1 mio. aktier = DKK 102.982.000  
94

 Figur 4: Topotargets aktiekurs 
95

 DKK 102.982.000/132.652.050 stk.= DKK 0,776. 
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4.2.3. Sociale forhold 

Som forklaret i indledningen, kan man ikke påvise præcist hvad der fremkalder forskellige 

kræftformer, bortset fra lunge- og hudkræft, hvor henholdsvis rygning og ultraviolette stråler er direkte 

årsager.
96

 Overordnet kan det som tidligere nævnt skyldes dårlig livsstil.  

4.2.4. Teknologiske forhold 

Som nævnt i Porters 5 forces analysen er der meget stor fokus på kræftforskning, og især i Danmark er 

der meget økonomisk støtte fra statens side, og der gøres dermed store skridt for at udvikle ny 

kræftmedicin, eksempelvis nye teknologier indenfor stamcelle forskning.   

4.2.5. Økologiske forhold 

Umiddelbart er der ingen relevante økologiske forhold, der kan påvirke Topotarget udefra.   

4.2.6. Lovmæssige forhold 

Det er især vigtigt for en biotekvirksomhed som Topotarget at beskytte sine immaterielle rettigheder 

imod kopiprodukter. Det gør Topotarget ved at indsende og opdatere alle nødvendige 

patentansøgninger
97

, hvorved man kan undgå patentsager fra nye produkter, samt at man ikke krænker 

andre virksomheders rettigheder.    

4.3. Værdifaktorer 

Står Topotarget overfor et kommende salg af hele virksomheden, er det vigtigt at se på forskellige 

eksterne og interne faktorer, som kan gøre selskabet mere attraktivt overfor potentielle købere. Heri 

fremkommer værdifaktorer, hvor der tages fat i overordnede områder som ledelsen kan gøre sit for at 

forbedre, i forhold til en eventuel salgsmodning eller blot for på sigt at gøre virksomheden mere 

gennemsigtig i relation til at en køber nogle år ud i fremtiden vælger at kontakte virksomheden.
98

 

4.3.1. Intern afhængighed 

Topotarget har de seneste år reduceret kraftigt i deres medarbejderstab fra i 2008 i gennemsnit at 

udgøre 109 til i 2012 at være kun 23 ansatte.
99

 Man har skåret firmaet ned til kun at have de allermest 
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 Topotarget Årsrapport 2012, side 11 
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nødvendige nøglemedarbejdere ansat, for dermed at spare aflønninger, så driften kunne opretholdes 

indtil afklaring af PTCL registreringsansøgningen. For at fastholde og motivere sine medarbejdere og 

en professionel bestyrelse, har firmaet også gennem flere år etableret 5 individuelle 

aktieoptionsprogrammer. I alt eksisterer der ca. 8,5 mio. udestående warrants, som kan udnyttes, 

afhængigt af program, fra marts 2013 til marts 2020. Optionsaflønningsprogrammer kan også medvirke 

til, at netop de ansatte forbliver i virksomheden efter et eventuelt salg. En køber skal derfor ikke 

investere tid og likvider på at finde nye nøglemedarbejdere til at fortsætte virksomheden efter 

overtagelse.    

4.3.2. Strategi og Ledelse  

Dette punkt er i nær relation til hele begrebsrammen om realoptioner. Det er essentielt for ledelsen at 

have en strategi for fremtiden. Ledelsen har en klar strategi for udviklingen af belinostat. Planerne er 

dog på nuværende tidspunkt tidsbegrænset til at afhænge helt af FDA’s afgørelse af ansøgningen af 

belinostat i behandling af PTCL. Som det beskrives i ledelsesberetningen i årsrapporten 2012, vil man 

først anskue nye kræftmiddelindikationer, når belinostat nærmer sig markedet i PTCL.
100

  En kortvarig 

forsinkelse fra FDA’s side er medtaget i Topotargets syn på fremtiden.
101

  

Men hvad vil ledelsen foretage sig i det tilfælde hvor belinostat helt afvises? Skal selskabet likvideres, 

eller vil man forsøge at ansøge om markedsføring i Europa hos EMA. 

Det er optioner som disse, ledelsen skal have en helt klar strategiplan for. Hvilket træk er det næste, 

hvis udfaldet er følgende: 

 Udfald 1: Godkendelse. 

 Udfald 2: Afvisning. 

Til trods for den vigtighed det er at få godkendelsen fra FDA, er det næsten vigtigere at have oplistet en 

række klare muligheder ved godkendelse, men også ved afvisning. Er ledelsen forberedt på de to 

muligheder ved at have flere optioner åbne, gøres virksomheden mere gennemsigtig for aktionærer og 

især for finansielle købere, der i tilfælde af køb ikke skal implementere ny ledelse og strategi.     

                                                           
100

 Topotarget Årsrapport 2012, side 1 
101

 Topotarget Årsrapport 2012, side 28 



Peter E.F. Hegermann-Lindencrone                                                          Kandidatafhandling Cand.Merc.Fir 2013 

Vejleder: Bent Jesper Christensen                                    Værdiansættelse og strategisk analyse af Topotarget A/S 

Side 40 af 140 

 

4.3.3. Dokumentationsniveau 

Hos Topotarget er det i dette punkt vigtigt at fremhæve den juridiske dokumentation. Det er vigtigt for 

en potentiel køber at kunne vurdere dokumentationsgraden, så unødige ressourcer ikke skal anvendes 

på fremskaffelse af manglende dokumenter. Topotargets dokumentationsniveau er meget højt og sikrer 

de 2 vigtigste ting for fremtiden. I forbindelse med partnerskabsaftalen med Spectrum Pharmaceuticals 

blev der udarbejdet en skriftlig aftale, hvor alle betingelserne indgår.  

Desuden er belinostat omfattet af amerikansk og europæisk patent, der udløber i 2021.
102

 Patenterne 

sikrer klarhed over, hvem rettighederne til belinostat tilhører ved eventuelt salg af virksomheden. 

Under rettigheder hører også de skriftlige dokumenter for opnåelsen af Fast Track og Orphan Drug 

Status, som blev tilegnet belinostat i PTCL, i hvilke der foreligger detaljer om hvor lang tid Topotarget 

har disse rettigheder. 
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5. SWOT Analyse – En delkonklusion 

 Figur 10 

 

  Kilde: Egen tilvirkning 

 

I ovenstående SWOT-matrice opsummeres hovedelementerne fra foregående afsnit i den strategiske 

analyse af Topotarget og belinostat.   

Det er væsentligt at konkludere på de relativt få svagheder i selskabet i forhold til styrkerne. Dog har 2 

af de nævnte svagheder også meget indvirkning på en prisfastsættelse af virksomheden, såvel som 

vigtigheden for investorer. De 2 svagheder kan i tilfælde af belinostat fejler, i godkendelsesprocessen 

med PTCL, føre til likvidering af selskabet. Partnerselskabet vil højst sandsynlig ophøre, da hele dette 

bygger på belinostats potentiale, og Topotarget har derefter kun likvider indtil primo 2014. Dog er 

midlet så tæt på en godkendelse af registreringsansøgning, at hvis denne går igennem, vil de nævnte 

svagheder ikke være væsentlige i særlig lang tid efter, da interessen fra udenlandske selskaber og 

investorer vil stige markant.  

Endvidere ses det som styrkerne i Topotarget, at al fokus netop er på belinostat. Der er tale om et helt 

særligt produkt, som besidder gode egenskaber.Hvis først belinostat bliver godkendt af FDA, er den 

store barriere for fremtidens store muligheder nedbrudt. Nye partnerskaber og opkøb vil efterfølgende 
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være de største triggere til en markant højere aktiekurs. Et partnerskab, hvor dørene åbnes for 

markedsføring i Europa og Asien, vil være essentielt for Topotarget, hvor en godkendelse før de 2 

konkurrerende præparater vil have stor indvirkning på selskabet. Desuden ser jeg det som en mulighed 

for virksomheden, at adgangsbarriererne er så høje, hvorfor der kan gå lang tid før et eventuelt nyt 

konkurrerende produkt kan erstatte belinostat.  

Truslerne hænger i høj grad sammen med svaghederne, hvor Spectrum Pharmaceuticals kan påvirke 

Topotarget en hel del, dels ved ikke at opretholde aftaler, men også i henhold til at de ikke indsender 

NDA’en i tide. En faldende dollarkurs og fald i Spectrum Pharmaceuticals aktiekurs, vil også mindske 

værdien af den 1 mio. aktier, som Topotarget skal modtage ved godkendelse af belinostat.  

Samlet set står Topotarget med et produkt med mærkbare egenskaber, der har stort potentiale når vi ser 

ud i fremtiden. Man er dog dybt afhængig af partnerselskabet indtil resultatet af 

registreringsansøgningen foreligger offentligheden. Dermed er det meget vigtigt for Topotarget at have 

en handlingsplan klar når resultatet kendes. Bliver belinostat godkendt, skal der hurtigst muligst findes 

samarbejdspartnere til markedsføring i resten af verden, så virksomheden ikke længere er afhængig af 

kun én part. Derudover er det vigtigt at være beredt på opkøbstilbud fra en ”big pharma” virksomhed, 

da interessen må forventes at øges ved godkendelse af belinostat i PTCL. Alt i alt en virksomhed som 

står med et potentielt stærkt produkt, hvor den store hurdle - godkendelsen - er altafgørende for 

udnyttelsen af de store muligheder der foreligger, og hvorved en del trusler og svagheder hermed vil 

elimineres væsentligt.     
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6. Praktisk anvendelse af realoptioner på Topotarget A/S  

6.1. PTCL – Perifert T-Celle Lymfom 

Estimering af inputdata. 

Efter den forudgående strategiske analyse af Topotarget, samt gennemgang af realoptioner, kan den 

egentlige værdiansættelse påbegyndes. Belinostat vil i dette afsnit blive værdiansat i studiet i PTCL. Da 

det er det vigtigste studie for firmaet, vil der anvendes flest ressourcer på dette, hvor illustrationer til de 

efterfølgende studier eventuelt kan fremgå af bilagene. Første trin, før den generiske 4-trins model kan 

påbegyndes, er at opstille estimat af de forskellige data parametre.  

Markedsandel og vækst. 

Topotarget estimerede selv i 2012 et peak sale svarende til $100-130 mio. for belinostat i PTCL-

indikationen
103

 , hvor hele PTCL markedet på verdensplan udgør ca. 1 mia.
104

 Dermed er belinostat en 

af de mindre spillere på dette marked.   

Den forventede vækst pr. år er 15.500 nye PTCL tilfælde i USA, Japan og de 5 største lande i 

Europa.
105

 Dette tal repræsenterer sygdommen ved diagnosticering, hvor belinostat samt gruppen af 

konkurrenter beskæftiger sig med sygdommen, når først 1. behandling med kemoterapi har slået fejl. 

Spectrum Pharmaceuticals estimerede markedsandelen for deres Folotyn i 2012 for værende 29 % 
106

, 

yderligere 32 % domineres af 2. gangsbehandling med kemoterapi (ICE og ASHAP), medens Istodax 

har 6 % af markedet. Det amerikanske marked udgør i alt ca. en værdi på $400 mio.
107

 Som det ses i 

figur 11, deles de sidste 33 % af andre ikke nærmere specificerede medikamenter. Her kan belinostat 

komme til at overtage markedsandele, da kun Folotyn og Istodax er på behandlingsmæssigt niveau med 

belinostat og man derfor vil få svært ved at erobre deres markedsandele. Incidensen, for Non-Hodgkins 

lymfom, ligger på 20, 17, 4 og 2,4 for henholdsvis USA, Canada, Mexico og Indien. Af disse, er kun 

15 % diagnosticeret med PTCL. 
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Med en stærk favorabel sikkerhedsprofil, må belinostat ses som hurtigt at kunne dække en vis 

procentdel af markedet, og midlet har været påvist at kunne arbejde sammen med andre markedsførte 

præparater. Hvis en kombinationsbehandling dermed tilfalder Spectrum Pharmaceuticals’ Folotyn, kan 

disse 2 medikamenter kombineres og belinostat opnår større andel ved på den måde at komme ind på 

konkurrentens marked. I denne analyse vil jeg dog ikke sætte ressourcer af til dette scenarie.       

                  Figur 11 

 

                       Kilde:http://files.shareholder.com/downloads/ABEA-2YJ7RY/2506574529x0x639912/19ecb952-e5a7-49e5-                              

a53c-6939d1cfde7f/Spectrum_Pharmaceuticals_Update_March.pdf, slide 7 

 

Istodax blev godkendt medio 2011 og repræsenterede allerede, efter de første 6 måneder på markedet, 

en andel på 6 %. Det er umiddelbart vanskeligt at estimere markedsandelen for et kommende produkt 

som er 2. gangsbehandling. Patienter har efter 1. behandling mulighed for at blive viderebehandlet på 

mange forskellige måder, inkl. videre kemoterapi. Derudover vil patienter skifte mellem substituerende 

produkter, eller endda vende tilbage til eksempelvis belinostat efter at have prøvet Istodax. Det kan ske 

i forhold til at kræften vender tilbage, selv efter Complete Reponse, hvorefter brugen med et andet 

præparat kan påbegyndes. På baggrund af estimerede markedsandele i ovenstående figur, samt 

Topotargets eget estimat af peak sale, vil et estimat af markedsandelen for belinostat på det 

Nordamerikanske marked ligge på 7,5 % og 30 % for det Indiske marked, da de to konkurrenter kun 

anvendes i USA.  

 

Folotyn 

29% 

ICE+ASHAP 

32% 
Istodax 

6% 

Andre  

33% 

Fordeling af 2. gangsbehandling i PTCL for 

2012 i USA 
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Andel af patienter egnet til behandling. 

I cirka 75 % 
108

 af tilfældene slår kemoterapien fejl og en anden behandlingscyklus kan påbegyndes. 

Andelen af patienter egnet til behandling med belinostat må antages at være 75 % af alle PTCL 

tilfælde, da der ikke findes noget 1. linje behandlingsmiddel ud over normal kemoterapi-behandling. 

Alle 2. line patienter må derfor antages at kunne behandles med belinostat, eller andre konkurrerende 

produkter. 

Markedspenetration. 

For det lille nichemarked der er i PTCL, hvor der er stort behov for andre midler med bedre 

bivirkningsprofiler end konkurrenternes, vil en realistisk markedspenetration blive nået langt hurtigere, 

end hvis der var tale om større og bredere markeder.
109

 Dette kan ske allerede efter 2-3 år i nogle 

tilfælde.
110

 Som følge af ovenstående argumenter og den enestående bivirkningsprofil, samt opnåelsen 

af Orphan Drug Status, vil markedspenetrationen i første salgsår, 2014, udgøre 25 % og stige kraftigt 

indtil fuld markedspenetration i 2019.
111

 Som beskrevet i nedenstående afsnit om forecastperiode, vil 

penetrationen falde lidt hen mod patentudløb i 2026, på grund af modningsstadie i livscyklussen nås, 

Herefter vil omsætningen falde kraftigt. En større amerikansk undersøgelse af mange forskellige 

medicinalprodukters salgskurver efter patentudløb i årene 1994-97, viser et gennemsnitligt fald i salget 

på henholdsvis 31 %, 28 %, 20 % og 20 % de første 4 år efter udløb.
112

 På trods af forældede data, 

finder jeg denne analyse som værende et troværdigt estimat for nutidens udvikling, hvorfor jeg vil 

anvende disse rater i denne afhandling. Efter de 4 år må antages et fald på 20 % p.a. indtil produktet til 

sidst vil ophøre.   

Behandlingspriser.  

Behandling af PTCL er en af de dyrere kræftformer at behandle, hvis man ser på priserne for 

konkurrerende midler. Folotyn og Istodax koster henholdsvis $30.000 og $22.800
113

 pr. patient pr. 

måned, hvor behandlingstiden i gennemsnit er henholdsvis 3,5 og 5,6 måneder. Dermed bliver 
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gennemsnitsomkostninger pr. behandling på $105.000-127.680. Ud fra dette prisleje vil jeg estimere 

behandlingen for belinostat i USA til at koste $100.000 pr. behandling af PTCL. På det indiske marked 

er prisfastsættelsen anderledes. 40 % af den indiske befolkning lever under FN’s fattigdomsgrænse
114

, 

og mange har derfor ikke råd til at betale for dyre kræftbehandlinger. Flere større medicinalselskaber, 

som GlaxoSmithKline, har markedsført forskellig patenteret kræftmedicin med 70 % prisreduktion i 

forhold til amerikanske priser, for at imødekomme det lavere indkomstniveau.
115

 Et andet selskab, 

Cipla, har reduceret deres indiske salgspriser med 76 %.
116

 Roche forventer at kunne sænke prisen på to 

kræftprodukter med 31 % og 53 % i forhold til amerikanske priser. Jeg fastsætter dermed en prisforskel 

på 70 % i forhold til de amerikanske priser, så behandlingen i 2013 koster INR 1.600.000, svarende til 

DKK 176.000. 

Inflation. 

Den amerikanske inflation forventes i 2014 at ligge i intervallet 1,50 – 2,00
117

, dermed antager jeg en 

rate på 1,75 %. Canadisk og Mexicansk inflation forventes i 2014 at være på henholdsvis 2,1 % 
118

 og 

3,6 %.
119

 Det indiske inflationsestimat tager udgangspunkt i estimat for 2014 på 6,5 %.
120

  

Valg af forecast periode. 

Belinostat har flere patenter i PTCL-indikationen, typisk fordelt på de forskellige måder midlet kan 

tilføres patienter på. Hovedpatentet udløber i 2026
121

, hvorfor dette år vil udgøre peak sale. NDA’en 

forventes at blive indsendt midt 2013, hvor der herefter i gennemsnit normalt vil gå 16-20 måneder
122

 

før afklaring, men som følge af Fast Track Status, forventes der at gå væsentligt kortere tid, denne 

status indbefatter 60 dages behandlingstid fra FDA.
123

 Dermed godkendelse i indeværende år 2013. Af 

hensyn til en eventuel forsinkelse vil det være ideelt at se på 2014 som det år hvor belinostat kommer 
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på markedet i BELIEF-studiet. Ud fra et patent, der udløber 2026, et hurtigt optake af belinostat i 

markedet, samt vækstfaktorer, vil en umiddelbar salgskurve for belinostat i PTCL se ud som følgende: 

    Figur 12 

 

      Kilde: Egen tilvirkning samt udregninger i bilag I-J 

Til forskel fra en traditionel metode, hvor en terminalperiode indgår, udelades denne da 

indtjeningsperioden i det enkelte projekt med stor sikkerhed kun løber til nogle år efter patentudløb, 

som i dette tilfælde er 2026. Herefter en gradvis nedtrapning af omsætningen indtil 2034.   

Allerede fra første salgsår antages det, at alle 4 lande skaber omsætning på baggrund af godkendelsen 

fra de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA. Tilstedeværelsen af FDA i andre lande, som f.eks. 

Indien, gør at man ikke på ny skal søge om markedsføring, men blot benytter de eksisterende 

samarbejdsordninger
124

 mellem her Indien og USA, for at kunne påbegynde salg uden forsinkelse i 

forhold til USA.    
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Samlet salg. 

I 2014 tages der udgangspunkt i et salg på DKK 109 mio. Jeg ser dette realistisk også sammenholdt 

med den større konkurrent Folotyns salg det første år efter godkendelse, hvor dette lå på over $35 

mio.(DKK 200,9 mio.) 
125

   

Milestone – og royaltybetalinger. 

Som en del af aftalen med Spectrum Pharmaceuticals vil Topotarget modtage royalties af nettosalget i 

forbindelse med kommercialisering. Ved aftalens indgåelse i 2010 modtog Topotarget de første $30 

mio. Ved FDA’s accept af NDA’en tilgår næste milestone-betalinger som består af 1 mio. stk. 

Spectrum Pharmaceuticals aktier samt $10 mio.
126

 Disse to betalinger vil tilgå i indeværende år, da 

godkendelsen med stor sandsynlighed vil foreligge i år. Herudover vil en milestone på $25 mio. tilfalde 

Topotarget ved markedsgodkendelse, hvorfor denne først er indregnet i 2014. 

Jævnfør aftalen vil Topotarget modtage royaltybetalinger i intervallet ”mid-teen”
127

 af nettosalget i 

belinostat. Intervallet vil jeg definere som 15-17 %., da teen defineres som intervallet 13-19.
128

 Denne 

fastsættes til 16 %. Det er uvist i aftalen om royaltybetalinger stopper eller fortsætter ved patentudløb. 

Jeg antager dermed en logisk tilgang, da der ved patentudløb frit åbnes op for at andre parter kan 

producere og sælge tilsvarende kopiprodukter. Uden patentbeskyttelse har rettighederne reelt set ingen 

værdi for licenstager
129

, i dette tilfælde Spectrum Pharmaceuticals. Dermed antager jeg at Topotarget 

efter patentudløb ikke længere modtager royaltybetalinger. Salget vil som sagt falde kraftigt herefter, 

men Topotarget vil stadig skulle bruge udgifter på produktion til de patienter, der stadig behandles med 

belinostat, trods patentudløb. Dette resulterer i år med negative cashflows, da andre indtægter ikke 

tilgår i PTCL.  

Aftalen indbefatter også yderligere milestone-betalinger til en potentiel værdi af $320 mio. som 

udbetales ved 7 indikationer med belinostat, hvor 5 af disse er tilegnet andre indikationer end PTCL. 
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Herudover kan 5 salgsmilestone-betalinger
130

 udbetales når omsætningen overstiger et forudbestemt 

beløb. Hver af disse 5 fastsættes til $25 million.   

Omkostninger. 

Som led i partneraftalen med Spectrum Pharmaceuticals betaler denne part 100 % af forsknings- og 

udviklingsomkostningerne i BELIEF-studiet.
131

 Dermed indgår der ikke nogle omkostninger af denne 

type i DCF-analysen i PTCL-indikationen. Som aftalen anviser, betaler Topotarget og Spectrum 

Pharmaceuticals hver 50 % af produktionsomkostningerne efter markedsføring.
132

 De generelle 

administrationsomkostninger bliver behandlet i den samlede værdiansættelse af Topotarget.
133

 

Firmaet har tidligere haft et produkt markedsført, hvorfor jeg vil bruge produktionsomkostningerne til 

dette produkt som udgangspunkt i estimatet for belinostat i PTCL. Over de sidste 5 kvartaler fra marts 

2008 og frem udgjorde produktionsomkostningerne i gennemsnit 20 % af omsætningen.
134

 

Risiko. 

2 forskellige risici indgår i analysen, - den markedsmæssige, som relaterer sig til de eksterne forhold i 

branchen, der er indeholdt i vores diskonteringsfaktor WACC, og den teknologiske. Den teknologiske 

relaterer sig til sandsynligheden eller udfordringen ved at gennemføre et projekt.
135

 Sandsynligheden 

afspejler dermed chancen for at produktet når helt gennem en klinisk fase, eller som i belinostats 

tilfælde i PTCL, og bliver godkendt. Risikoen vil altid være til stede, indtil forløbet er gennemført. I 

DCF-analysen vil en 100 % sats påpege at al usikkerhed ved ”gennemførelse” er fjernet. På baggrund 

af statistisk data fra kliniske faser og godkendelsesforløb inden for onkologi, bruges en sandsynlighed 

på 89,7 % for gennemførelse af godkendelsesfasen.
136

  

Type af realoption.  

For dette projekt skal en type realoption vælges som omtalt i afsnit 2.2. BELIEF-studiet har overstået 

alle sine kliniske udviklingsfaser og er tæt på sin godkendelsesfase, hvor resultatet allerede forventes at 

foreligge i indeværende år, 2013. Chancen for succes må som omtalt i ovenstående afsnit betegnes som 
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stor. Alle forsknings- og udviklingsomkostninger i henhold til BELIEF-studiet er med licensaftalen 

afholdt af Spectrum Pharmaceuticals. Optionsværdien ved at afbryde projektet er derfor meget lille i 

forhold til dette studie, medens den forventede værdi af BELIEF-studiet efter godkendelse er meget 

stor i forhold til afholdte omkostninger. Jeg vælger på denne baggrund ”optionen til at forlade”, da 

ingen andre vil passe bedre, nu hvor resultatet af godkendelsen er så tæt på. Denne type svarer til en 

amerikansk put, da dette sidste forløb må forventes at kunne stoppes på ethvert tidspunkt og man 

derefter frasælger rettighederne til belinostat. Ingen fremtidige udviklingsomkostninger vil kunne 

spares ved at afbryde studiet på nuværende tidspunkt, hvorfor typen put vælges.   

6.2. Beregning af WACC 

Den risikofri rente rf baseres på afkastet af en 10-årig dansk statsobligation svarende til 1,5 % 
137

. Den 

marginale selskabsskattesats bestemmes til 25 %.  

For at udregne RE, skal markedsrisikopræmien rm og den systematiske risiko β bestemmes. Den 

nuværende markedsrisikopræmie er ikke direkte observerbar, og anskues i nogle tilfælde forskelligt fra 

investor til investor. Derfor kan der med den bedste tilnærmelse anvendes det gennemsnitlige årlige 

markedsafkast for markedsporteføljen i form af et større vel-diversificeret aktieindeks, som 

eksempelvis SP500
138

. Fratrækkes den risikofri rente, fås den præmie som markedet betaler for at 

påtage sig markedsrisikoen. Gennemsnitsafkastet for SP500 for de sidste 26 år, 1988-2012 er 8,34 % 

p.a.
139

  

Beta. 

Værdien udregnes normalt vis som kovariansen mellem markedsporteføljen og aktiekursen på 

selskabet divideret med variansen på markedsporteføljen. Men i realoptionsteorien, hvor det 

underliggende aktiv ikke kan handles fysisk, frarådes det at bruge denne metode, desuden vil den 

historiske beta gælde for hele Topotarget og ikke kun et enkelt projekt. Sammen med usikkerheden af 

brugen over en historisk tidsramme,
140

 vil denne metode ikke være den bedst anvendelige i denne 

afhandling.  Den mest relevante metode vil derfor være brugen af en peer-group analyse, hvor en 
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medianværdi af tilsvarende selskabers beta-værdier vil ligge til grund for Topotargets værdi. De 6 

tilsvarende selskaber repræsenterer børsnoterede virksomheder indenfor forskning og udvikling af 

onkologiske produkter, uden at have markedsførte produkter ligesom Topotarget. Betaværdien sættes 

dermed til 1,95.
141

  

Som nedenstående afsnit om gældsstrukturen omhandler, er der ingen bankgæld i selskabet og dermed 

har en korrigering for gældspåvirkning,           
        

         
 

 
 
 
142

 , ingen effekt på estimatet af β.  

Værdien 1,95 bruges derfor til den videre analyse.  

Gældstrukturen. 

Langt de fleste biotekvirksomheder lever af deres likviditet og dermed ikke fremmedkapital som 

eksempelvis et banklån. Topotarget er ingen undtagelse, som den reformulerede balance viser i bilag E. 

Med udgangspunkt i en 100 % egenfinansieret virksomhed, fastsættes de gennemsnitlige vægtede 

kapitalomkostninger til 14,84 %.
143

 På grund af kapitalstrukturen er den rate den samme som ”cost of 

equity”. Værdien tilnærmes også den historiske udregning af WACC for 2012
144

 i Topotarget og 

korresponderer mod en generel høj diskonteringsrate ved investering i biotekvirksomheder
145

, hvorfor 

jeg mener denne rate vil give et retvisende billede.  

6.3. Værdiansættelse 

6.3.1. Trin 1: Udregning af statisk DCF 

Ud fra ovenstående variabler opbygges den statiske DCF analyse. Som følge af færdiggjort pivotalt 

fase II studie og afsendelse af NDA i år, 2013, forventes første markedsføringsår at være 2014. EBIT er 

i den grad påvirket af milestone-betalinger i 2013-14, hvor der tilregnes 2 betalinger á $25 mio. i 2014 

og 2020. Ved udregning af NOPLAT fås det skattekorrigerede EBIT-resultat, her tages ikke højde for 

finansielle indtægter eller udgifter som forrentning af likvider, da disse i tidligere regnskaber ikke har 

udgjort betydelige andele. NOPLAT bliver desuden korrigeret for den teknologiske risiko, ved at 

multiplicere den fundne værdi med den kumulative sandsynlighed. Hermed indeholder resultatet både 
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den markedsrelaterede risiko som blev medtaget i udregningen af WACC, og den teknologiske risiko 

her i NOPLAT. 

Værdien af den statiske DCF-analyse af projektet belinostat i PTCL-indikationen andrager DKK 232,8 

mio.
146

     

6.3.2. Trin 2: Estimering af volatiliteten 

For at værdiansætte optionen skal volatiliteten på det underliggende aktive estimeres. Heri skal de 

variabler, der har den største indvirkning på værdien, inddrages. Da de valgte variabler, som 

eksempelvis markedsandelen, er specifikke for belinostat i PTCL og ikke generelle for alle 

indikationer, vil jeg kun medtage disse og undlade WACC og de overordnede administrative 

omkostninger. Nedenstående tornadodiagram viser hvilke variabler der påvirker DCF værdien mest.  

 Figur 13 

 

 Kilde: Egen tilvirkning samt bilag K 

Det ses at royaltyprocenten har stor indflydelse på værdien, da denne jo bygger på en vis procentdel, 

antaget til 16 %, af den samlede omsætning. Som modellen foreskrev i afsnit 2.5., skulle Z-værdien 

udregnes på baggrund af nutidsværdierne af NOPLAT. Gøres der her, opstår der mange fejl i 

udregningen med @Risk, som skyldes de negative cashflows til sidst. Variablerne bliver tildelt 
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logaritmiske normalfordelinger, som antager at værdien ikke kan blive negativ, derfor skaber det 

problemer nu, når negative cashflows indgår. Z-værdien udregnes dermed på baggrund af royaltybeløb 

frem for NOPLAT. Det har ingen betydning for volatilitetsestimatet, da de usikre parametre der ændres 

ligger forud for royalties.    

Z-værdien udregnes, da dette forhold mellem priserne på tidspunkt T og T+1, skal bruges til udregning 

af den samlede volatilitet. Det er vigtigt at holde PVCF0 konstant, og PVCF1 vil ændre værdi i takt med 

hver simulering gennemkøres, og dermed ændres Z-værdien også for hver gennemkørsel i @Risk.   

Z-værdi:     
            

 
   

            
 
   

    
   

   
         147 

Den fundne Z-værdi defineres nu i @Risk som output, da simuleringerne bygger på dette forhold.  

Til hver inputvariabel anvendt i tornadodiagrammet, skal der tildeles en fordeling, der beskriver 

variablen. Den logaritmiske normalfordeling anvendes, da det ikke er muligt for de udvalgte data at 

give negative værdier
148

. Variablerne skal hver tildeles en gennemsnitsværdi, μ, og en 

standardafvigelse, σ. Førstnævnte vil repræsentere den budgetterede værdi et givent år, eksempelvis 

pris pr. behandling. σ vil udgøre de procentuelle udsving der forventes af den budgetterede værdi. Da 

der ikke foreligger nogle estimater på udsvingene på de valgte data, vil jeg antage et interval på +/- 10 

%. Den beløbsmæssige påvirkning af data kan anskues i bilag M.  

I variablerne der vokser fra år til år, for eksempel prisen pr. behandling, skal der mere tidskrævende 

arbejde til, da hver enkel værdi i hvert år skal tildeles forskellige værdier af μ. Forventes det at 

variablen er konstant over hele perioden, som eksempelvis markedsandelen, skal denne blot defineres 

det første år, hvorefter denne celle kan kopieres til de resterende år.  

Der vælges nu det antal iterationer, eller gennemkørsler, simulationen skal gennemføre. Der vælges 

10.000 iterationer, som er maksimalt for dette program, for at få det bedst anvendelige resultat der har 

den mindst mulige afvigelse i resultaterne. Ved hver iteration ændres, igennem @Risk, de valgte 

variabler, hver tilfældigt med maksimalt +/- 10 %, som fastsat af brugeren. Dette resulterer i ny Z-

værdi hver gang. Hermed fås 10.000 forskellige Z-værdier, som alle vil nærme sig en bestemt værdi, 

repræsenteret i nedenstående figur 14. Standardafvigelsen eller volatiliteten samler sig i de 10.000 

tilfældige gennemkørsler omkring én værdi som skal anvendes i den videre analyse.   
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 Figur 14 

 

 Kilde: @Risk samt egne antagelser i bilag L-M 

Ovenstående figur viser outputvindue fra @Risk, hvor simuleringen beregner standardafvigelsen til at 

være 0,3106, eller 31,06 %. Det fundne volatilitetsestimat viser, at til trods for at standardafvigelsen på 

inputvariablerne konsekvent blev sat til 10 %, vil volatiliteten (standardafvigelsen) ikke svare til denne 

på hele projektet, når det simuleres på baggrund af afkastet for projektet, - Z-værdien. Den årlige 

volatilitet - 31,06 % - udtrykker hvor meget den samlede værdi af det statiske DCF, må forventes at 

kunne variere, ud fra fastsatte antagelser af variabler. Denne værdi bruges igen til at definere de 

risikoneutrale sandsynligheder ved udregning af realoptionsværdien.  

6.3.3. Trin 3: Dannelse af beslutningstræ ved hjælp af binomialmodellen 

I dette trin skal værdien af det underliggende aktiv først beregnes, da videre beregning af selve 

realoptionen skal bruge værdien af det underliggende aktiv. Den teknologiske risiko samt forsknings- 

og udviklingsomkostninger fjernes fra den statiske DCF-model. Resultatet bliver DKK 259,5 mio. for 

projektet. Værdien varierer ikke meget i forhold til den statiske DCF, det skyldes netop at dette projekt 

er så langt i forløbet og den teknologiske risiko afspejler stor sikkerhed ved gennemførsel af 
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godkendelsesfasen. Forsknings- og udviklingsomkostninger skal heller ikke trækkes fra. I andre 

indikationer vil de to værdier variere meget, da den samlede teknologiske risiko er meget lavere end i 

PTCL. 

De resterende parametre skal udregnes med udgangspunkt i volatilitetsestimatet. Som behandlet 

tidligere skal op- og nedtilstande beregnes, samt de risikoneutrale sandsynligheder. I mine antagelser, 

som er gjort på baggrund af ledelsens fremtidsudsigter for markedsføring af belinostat, har jeg 

estimeret belinostat på markedet i 2014. Dermed er der fra skæringsdatoen for denne afhandling, marts 

2013, ¾ år til kommercialisering. For at få et mere præcist resultat af værdien i det underliggende aktiv 

og realoptionen, antages tiden kvartalsmæssigt. Dermed T= ¼ = 0,25, den risikofri rente udgør igen 1,5 

% p.a. 

Fra afsnittet om den praktiske tilgang til realoptioner, kan parametrene der skal anvendes til udregning 

af værdien, nu beregnes.  

                           
 

 
          

    
                  

          
                                  

Nedenstående binomialtræ (figur 15) viser den forholdsvis kortsigtede udvikling der er hen i mod 2014, 

udregnet med de ovenstående input for op- og nedstadier. Startværdien tager udgangspunkt i den 

statiske DCF-værdi uden teknologisk risiko og udviklingsomkostninger, -det underliggende aktivs 

værdi.  

6.3.4. Trin 4: Beregning af realoptionsværdi og samlet værdi 

2 binomialtræer skal nu dannes, - det ene repræsenterer værdien af realoptionen, og det andet viser 

hvilke handlinger, der skal foretages i forhold til den udregnede værdi af optionen.  

Den valgte option til dette projekt var typen ”forlad” projekt, hvor exerciseprisen dermed vil udgøre de 

fremtidige udviklingsomkostninger man kommer til at spare.
149

 Da dette projekt som tidligere nævnt 

udfærdiges i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals, som betaler alle udviklingsomkostninger 

omfattet af dette studie, vil de reelle resterende udviklingsomkostninger som Topotarget står for, 
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indbefatte minimale beløb, som må tilskrives tilretning og ændring af data, såfremt Spectrum 

Pharmaceuticals kræver det før indsendelse til FDA. Disse omkostninger samt omkostningerne ved 

godkendelse, som tidligere blev estimeret til at ligge i den lave ende af intervallet $2-4 mio., vil derfor 

udgøre udviklingsomkostninger. Dog er samtlige omkostninger, beløb som Spectrum Pharmaceuticals 

betaler i henhold til aftalen. Topotarget har dermed ingen større direkte omkostninger at spare ved at 

forlade projektet på nuværende tidspunkt. Følgende optionstræ viser udviklingen for realoptionen. 

Optionen kommer dog ”aldrig i pengene”, da de kommende udviklingsomkostninger for Topotargets 

vedkommende ikke vil overstige det underliggende aktivs værdi på noget tidspunkt, dermed:  

Figur 15 

 

 Kilde: Egen tilvirkning 

I beregning af realoptionsværdien, startes beregningerne i Q4 og bearbejdes tilbage til starttidspunktet 

Q2. 

Beregningen ved udløb varierer fra omtalte i afsnit 2.5., da denne option er af typen put. 

Ved udløb: MAX[ X – Vt ;0] 
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Før udløb: MAX [ (pu * optionu + (1-pu) * optiond)* e
rf*Δt

] 
150

 

Værdien af realoptionen andrager altså DKK 0, hvilket kan relateres til hvor projektet er i sit forløb, 

som definerer optionen til typen ”forlad”. Den samlede værdi af projektet udregnes som værdien af 

statisk DCF + optionsværdi.   

Hvor optionsværdien udgjorde 0, er værdien af belinostat i PTCL for Topotarget derfor DKK 232,8 

mio.   

Andre vigtige studier 

På trods af den relativt lille økonomiske værdi for belinostat i BELIEF-studiet, er det jo en 

livsnødvendig milepæl for Topotarget, at belinostat bliver godkendt. Herefter kan markedet i Europa 

åbnes op for ansøgning til behandling af PTCL, men vigtigst vil der komme langt større fokus og tro på 

de andre studier som Topotarget og Spectrum Pharmaceuticals har i de foreløbige kliniske fase I og II 

studier. Topotarget fremlægger i deres årsrapport 2012
151

, følgende 3 kliniske studier, udover PTCL-

indikationen, som værende de vigtigste. Skemaet viser hvor langt studierne er i deres udviklingsforløb.  

              Figur 16 

 

              Kilde: Egen tilvirkning samt årsrapport 2012, side 5 

Ovenstående 3 indikationer er i tidlige stadier i forhold til det netop gennemgåede BELIEF-studie. 

Dermed vil en gennemgang af disse give et større indblik i selve teknikken bag værdiansættelse med 

realoptioner, da flere usikkerheder spiller ind i de tidlige kliniske stadier som fase I og II. 
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Der foreligger fra Topotargets side ikke mange detaljerede data om ovenstående studier i modsætning 

til BELIEF-studiet, der som nævnt skal åbne dørene for kommende studier og dermed er altafgørende 

for virksomhedens fremtidige udvikling. Dermed vil de fleste estimater og antagelser blive hentet fra 

eksterne kilder.  

6.4. NSCLC – Ikke-småcellet lungekræft 

Topotarget foretager i øjeblikket et fase I/II studie af BelCaP til behandling af ikke-småcellet 

lungekræft (NSCLC). Denne type lungekræft repræsenterer 85 % af alle lungekræfttilfælde.
152

 

Estimering af inputdata. 

Markedsandel og vækst. 

Incidensen pr. 100.000 indbygger er højest i USA, hvor denne ligger på 70 for lungekræft. Omkring 75 

% af patienterne bliver først diagnosticeret i et fremskredent stadie af kræften, stadie IV
153

. Topotarget 

har patienter netop i dette stadie, som heller ikke reagerer på behandling med kemoterapi, i sin 

målgruppe.
154

 Første type behandling af NSCLC er kirurgi, dog udgør 95 % af NSCLC patienterne en 

andel, der ikke er egnede til kirurgisk indgreb
155

, hvorfor fokus på medicinsk behandling er meget stor.   

Verdensmarkedet udgjorde i 2009 en værdi af 4,3 mia. USD og væksten forventes at være på 4,84 % 

pr. år i en periode fra 2009-2019.
156

 På verdensplan findes der 5 større markedsførte produkter
157

 og en 

lang række præparater, der befinder sig i fase III studierne. Dermed kan belinostat i denne indikation se 

frem til en væsentlig konkurrence i forhold til PTCL. De 3 største markedsaftagere stod i 2009 for 

næsten 2/3 af det samlede salg på NSCLC markedet.
158

 Hermed resterer der 33 % som fordeler sig på 

mindre spillere samt kemoterapi præparaterne som eksempelvis Gemzar og Taxotere. Som det blev 

anskuet i BELIEF-studiet, har belinostat som præparat en helt enestående bivirkningsprofil, og da 

bivirkninger er et af de mest fokuserede områder inden for kræftmedicin, må de gode egenskaber ved 

belinostat også forventes at kunne gøre en forskel i andre indikationer end PTCL. På baggrund af 
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andelen af konkurrenterne og antagelser om bivirkninger, vil jeg estimere den markedsandel som 

Topotarget i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals kan aftage på det nordamerikanske marked, 

for værende 7,5 %. På det indiske marked antager jeg en større markedsandel, da udbredelsen af 

medicinske præparater endnu ikke er så stor som i de mere udviklede lande. Andelen fastsættes her til 

10 %. En detaljeret forklaring af, hvordan en skiftende tendens indenfor tobaksrygning i fremtiden vil 

have indvirkning på antallet af patienter diagnosticeret med NSCLC, omtales i bilag Q. 

Andel af patienter egnet til behandling. 

I Nordamerika må den egnede del udgøre 85 % af alle lungekræfttilfælde, hvor 75 % af disse har stadie 

IV og yderligere 95 % heraf er egnede til medicinsk behandling. Dermed udgør 60,56 % af alle 

lungekræfttilfælde andelen der er egnet til behandling. Dette studie er konstrueret som en 1.line 

behandling i kombination med kemoterapistofferne Carboplatin og Paclitaxel
159

. 

For Indien gælder det, at 80 % 
160

 af lungekræftpatienter bliver diagnosticeret med NSCLC og af disse 

vil 85 % 
161

 have en markant fremskreden sygdom, hvor kirurgi ikke længere er en mulighed. Dermed 

vil 68 % af de i Indien diagnosticerede patienter være egnede til behandling med belinostat.   

Markedspenetration. 

Kræfttypen NSCLC repræsenteres bredt i befolkningen og på denne baggrund samt konkurrencen 

indenfor denne kræftform, vil en 100 % markedspenetration ikke kunne nås i samme tempo som PTCL. 

Det kan tage op til 10 år afhængigt af forskellige faktorer.
162

 Der antages ikke at være forsinkelse med 

godkendelsen, og der nås 100 % markedspenetration 10 år efter markedsføring. Samme udvikling vil 

være gældende for penetrationen på det indiske marked.   

Behandlingspriser. 

De 4 største konkurrenter til belinostat i denne indikation, har forskellige behandlingspriser, men ligger 

alligevel tilnærmelsesvis tæt på hinanden. Jeg har dermed taget udgangspunkt i en 
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gennemsnitsbehandlingspris for disse, der vil afspejle prisen for behandling med belinostat. Prisen 

estimeres herefter til $40.000 pr. behandling i 2013.
163

  

De indiske priser har samme reduktion, 70 %, som i PTCL, og behandlingen kommer således til at 

koste INR 650.000, svarende til DKK 71.500 (2013).    

Valg af forecast periode. 

Fase I blev påbegyndt marts 2011 og tages der udgangspunkt i figur 6, i afsnit 4.1.4, varer denne 

gennemsnitligt 18-22 måneder. Resultatet skal evalueres og fase II antages at starte i 2014. Fasen varer 

24-28 måneder. NSCLC er modsat PTCL meget udbredt, derfor antages det, at et ordinært fase III 

studie skal gennemføres før godkendelse. Foregående 2 stadier tager henholdsvis 28-32 og 16-20 

måneder. I godkendelsesfasen tager jeg ikke udgangspunkt i en Fast Track Status til denne indikation. 

Jeg antager dermed en varighed på hver af de 2 faser på 3 år, hvor der heri er indeholdt 6 måneder til 

evaluering af resultatet. Godkendelsesfasen fastsættes til 1 år. Markedsføring vil derfor være forecastet 

til at kunne påbegyndes i 2021. Jævnfør amerikansk lovgivning må et produkt, fra det kommer på 

markedet, højst have patent i 14 år, hvorefter denne periode kan forlænges med 5 år.
164

 Heri pålægger 

jeg ikke forlængelse, hvorfor peak sale må antages at findes sted ved patent udløb 2035, hvorefter 8 års 

neddrosling forventes som i PTCL.   

Samlet salg. 

Det samlede salg vil første år i markedsføringsperioden andrage $31,83 mio.  

Milestone – og royaltybetalinger. 

Da denne indikation ikke er i fase II som CLN-14 studiet, antager jeg at NSCLC for Topotarget vil 

være nr. 2 indikation udenfor PTCL. Hermed tilgår der, jævnfør aftalen med Spectrum 

Pharmaceuticals, 1 milestone ved godkendelse af fra FDA, samt 1 milestone ved markedsføring.
165

 

Begge estimeret til $25 mio. Denne relativt store indikation vil også udløse nogle af de 5 

salgsmilestone-betalinger, også estimeret til tocifrede mio. pr. udbetaling. De 5 vil beløbe sig til $25 

                                                           
163

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3411370/, http://medicynic.com/2010/04/20/erlotinib-tarceva-

maintenance-in-lung-cancer-or-why-health-care-is-so-expensive/, http://www.zhion.com/drug/Gemzar.html, 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/ced/pdf/pemetrexed1.pdf  
164

 http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf, side 197, § 1.775, d3-5 
165

 Bilag B 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3411370/
http://medicynic.com/2010/04/20/erlotinib-tarceva-maintenance-in-lung-cancer-or-why-health-care-is-so-expensive/
http://medicynic.com/2010/04/20/erlotinib-tarceva-maintenance-in-lung-cancer-or-why-health-care-is-so-expensive/
http://www.zhion.com/drug/Gemzar.html
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/ced/pdf/pemetrexed1.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf


Peter E.F. Hegermann-Lindencrone                                                          Kandidatafhandling Cand.Merc.Fir 2013 

Vejleder: Bent Jesper Christensen                                    Værdiansættelse og strategisk analyse af Topotarget A/S 

Side 61 af 140 

 

mio. hver, hvor jeg antager at 3 af disse bliver udløst efter et samlet salg på mere end henholdsvis $250 

mio., $500 mio., samt $1,0 mia.  

Omkostninger. 

I denne indikation deles forsknings- og udviklingsomkostninger i forholdet 70/30, hvor Spectrum 

Pharmaceuticals betaler de 70 % og Topotarget 30 %.
166

 Som figur 7 i afsnit 4.1.4 viser, er der store 

spænd i intervallet i udviklingsomkostninger. Jeg antager derved middelværdier af disse intervaller. 

Hermed andrager omkostningerne $7 mio., $35 mio. og $3 mio. for henholdsvis fase II, III og 

godkendelse. For de forskellige faser vil størstedelen af omkostningerne ligge først i perioden, da 

opstartsomkostningerne er de mest ressourcekrævende. Dermed antager jeg, at 40 % af beløbet skal 

ligge de første år af fasen. Herudover gælder aftalen, som i PTCL, også for produktionsomkostningerne 

i denne forbindelse.  

Risiko. 

Den teknologiske risiko fra fase II til godkendelse inden for onkologi, kan anskues i nedenstående 

skema, hvorfra jeg vil bruge satserne til mit forecast: 

                Figur 17 

 

  Fase I Fase II Fase III Godk. 

Onkologi   64,40% 41,80% 65,40% 89,70% 

Kilde: Bogdan & Villiger, 2010, side 75       

 

Valg af realoption. 

Med 2 fremtidige faser vil det være essentielt at bruge sequential compound option eller ”trinvis 

investering”, som egner sig bedst til biotekprojekter som er i starten af udviklingsstadiet, hvor starten 

på fase III er betinget af gode resultater i fase II.
167

 Denne option er af typen europæisk call, da der før 

hvert nyt faseforsøg kan vælges eller fravælges at investere i efterfølgende kliniske fase. Denne type 

må også tilegnes de næste to indikationer med belinostat, da disse også på nuværende tidspunkt er i 

tidlige stadier.   
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6.5. Værdiansættelse 

6.5.1. Trin 1: Udregning af statisk DCF 

I denne indikation vil fase II-III pågå, efterfulgt af godkendelsesforløbet, indtil en accept af 

indikationen vil være basis for markedsføringen, som vil begynde i 2021 og fortsætte indtil patentet vil 

udløbe i 2035. Topotarget modtager royaltybetalinger samt milestone-betalinger.  

Herudover betaler Topotarget 30 % af udviklingsomkostningerne i dette studie, hvor Spectrum 

Pharmaceuticals skal betale de resterende 70 %. Ved markedsføring udgør 20 % af omsætningen 

produktionsomkostninger, hvor 50 % betales af Topotarget.    

Da dette studie ikke er påbegyndt fase II endnu, vægter den teknologiske risiko meget på resultatet, 

hvor denne faktor kumuleret estimeres til 24,52 % chance for markedsføring. Dermed bliver DCF-

værdien ikke højere end 71,2 mio., til trods for det enorme marked der er i NSCLC i forhold til PTCL.  

6.5.2. Trin 2: Estimering af volatiliteten 

Samme procedure gennemgås, hvor volatiliteten på det underliggende aktiv bestemmes. Et 

tornadodiagram udfærdiges og viser hvilke variabler, der har størst effekt på DCF-resultatet ved en +/- 

25 % ændring i variablerne.
168

  

Herefter skal volatiliteten igen bestemmes ved hjælp af Z-værdien. 

I denne indikation er de indiske faktorer mindre betydelige for værdiansættelsen, hvilket skyldes at 

incidensen af ikke-småcellet lungekræft er langt mindre end i USA, til trods for at befolkningen i 

Indien er 4 gange så stor. Den mest afgørende faktor er royalty-raten som estimeres til 16 % af 

nettoomsætningen. 

Z-værdien fås til 0,13835 for NSCLC-indikationen.
169

 Outputvindue fra @Risk viser standardafvigelse 

på 0,3124 eller 31,24 %.
170
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6.5.3. Trin 3: Dannelse af beslutningstræ ved hjælp af binomialmodellen 

Som i PTCL udregnes det underliggende aktiv ved at fjerne teknologisk risiko samt forsknings- og 

udviklingsomkostninger. Dermed fås værdien til DKK 328,5 mio.
171

  

Dernæst skal de sidste parametre bestemmes til anvendelse i binomialtræerne.  

                           
 

 
        

    
                  

          
                                

I den nedenstående figur 18 vises binomialtræet for udviklingen i det underliggende aktiv, samt 

beslutningstræet for værdien af realoptionen. Som i PTCL-indikationen vil sidste option, her Q4 2020 

ikke have nogen værdi, da man nu er klar til markedsføring og der ikke skal bruges yderligere 

omkostninger i forbindelse med udvikling. Udviklingsomkostningerne er relativt beskedne, da 

Topotarget jo kun betaler 30 % af disse. Dermed er udgiften til markedsføringsgodkendelse (NDA’en) 

på DKK 5,17 mio. Dette beløb kan spares hvis projektet stoppes i Q4 2019. Da værdierne i 

binomialtræerne ikke er justeret for teknologisk risiko som den statiske DCF jo er, er det vigtigt at 

værdierne i hver kolonne ved optionsudløb justeres med risikosandsynlighederne angivet i figur 17. 

Realoptionsværdien andrager dermed DKK 135,3 mio. 
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         Figur 18 
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6.5.4. Trin 4: Beregning af realoptionsværdi og samlet værdi 

I figur 19, som viser beslutningstræet, skal optionen i to pessimistiske tilfælde i 2016, exercises, fordi 

værdien af de sparede forsknings- og udviklingsomkostninger vil overstige de forventede indtægter. 

Fra Topotargets side er det kun i få tilfælde bedre at forlade projektet. Det skyldes bl.a. 

omkostningsfordelingen med Spectrum Pharmaceuticals, som gør at udviklingsomkostningerne kun 

udgør et mindre beløb i forhold til, hvis virksomheden selv skulle finansiere udviklingsomkostningerne 

100 %.  

Samlet værdi af NSCLC opgøres derfor, til 71,2 + 135,3 = DKK 206,5 mio.     

  Figur 19 

 

   Kilde: Egen tilvirkning samt bilag Å 
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6.6. STS –Bløddelssarkom (STS) 

Denne sjældne kræftform defineres som kræft i bløddelene, f.eks. muskler, fedtvæv, nerver, bindevæv 

mv. Forekomsten er ca. 30 tilfælde pr. 1 mio. indbyggere.
172

 Bløddelssarkomer udgør dermed under 1 

% af alle forekomster indenfor kræft.
173

 Årsagen til STS er oftest ukendt, men risikoen er øget ved 

tidligere strålebehandling eller sjældne arvelige sygdomme.
174

 

Topotarget har fået tilfredsstillende resultater fra første stadie i det kliniske fase II-studie, hvor 

belinostat testes som førstelinjebehandling i kombination med kemoterapistoffet Doxorubicin. 

Topotarget undersøger muligheden for at opstarte et randomiseret studie.  

Estimering af inputdata. 

Udviklingsomkostninger. 

Årene 2013-14 indbefatter den resterende del af det ordinære fase II studie, som vil belastes med DKK 

12 mio. begge år. Denne værdi brugtes også som udgangspunkt i fase II ved NSCLC-indikationen. 

For at komme tættere på et estimat af udviklingsomkostningerne ved et randomiseret fase II studie, vil 

jeg sammenligne med forsknings- og udviklingsomkostningerne i det pivotale fase II studie fra PTCL-

indikationen. Randomiseret og pivotalt fase II, er to alternative fase III former, som igangsættes i 

henhold til SPA’en koordineret med FDA. Da Spectrum Pharmaceuticals betalte alle 

udviklingsomkostninger ved PTCL-indikationen, bruges disse beløb som udgangspunkt. Licensaftalen 

blev indgået i marts 2010, i hvilket år udgifterne blev $6 mio.(eksklusiv upfrontbetaling på $30 mio.), 

året efter $7,6 mio. og afsluttende 2012, hvor ORR resultaterne blev offentliggjort i september, $3,8 

mio.
175

 I PTCL pågik det pivotale fase II studie i 2010-12, hvor studiet i STS vil undergå sit tilsvarende 

randomiserede fase II i 2015-17. Da jeg antager, at hoveddelen af omkostningerne vil være placeret i 

starten af forløbet, vil 2015 være præget af en udgift på DKK 57,4 mio., de 2 efterfølgende år begge 

hver DKK 43 mio. Da denne indikation er sjælden og incidensraten minder om forekomsten i PTCL, 

antager jeg, at Topotarget også her vil få tildelt Orphan Drug Status hos FDA. Dette giver -ud over 

andre fordele- også skattemæssige fordele, hvor man på udviklingsomkostningerne kan få 50 % 
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skattefradrag.
176

 Som PTCL, fik man tilkendt Orphan Drug Status efter fase II var afsluttet, og dermed 

bliver de negative cash flows i 2015-2018 reduceret på grund af denne skattefordel.    

Valg af forecastperiode.  

Ved igen at sammenligne med det pivotale fase II studie i PTCL, brugtes der på dette studie 3 år og 9 

måneder. Dermed sætter jeg tidshorisonten på det randomiserede studie til 3 år, da jeg antager at denne 

fase, tidsmæssigt, vil ligne mine andre forecasts, samt at Topotarget er alene om dette studie og dermed 

ikke skal bruge mange ressourcer på at diskutere resultater med eventuelle eksterne partnere.   

6.7. Værdiansættelse 

6.7.1. Trin 1: Udregning af statisk DCF 

Denne værdi beregnes til DKK 377,3 mio., dette højere beløb i forhold til de andre indikationer, 

skyldes, at Topotarget modtager alle indtægter, og ikke blot de 16 % af det samlede nettosalg, som i de 

partnerrelaterede indikationer.  

6.7.2. Trin 2+3: Estimering af volatilitet samt dannelse af beslutningstræ 

Volatiliteten beregnes til 29,83 % og slutperioden i hver option i binomialtræet justeres igen for 

teknologisk risiko.  

Detaljerede udregninger og binomialtræer er udfærdiget og illustreret separat i bilag AI-AL. 

6.7.3. Trin 4: Beregning af realoptionsværdi og samlet værdi 

Ved at regne sig tilbage gennem binomialtræet for realoptionen, fås værdien af denne til DKK 311 mio. 

Det ses yderligere i beslutningstræet, at i alle tilfælde, for samtlige optioner, skal projektet fortsættes. 

Dette skyldes at de lave udviklingsomkostninger, der holdes op mod store fremtidige indtægter, ikke 

forventes at overstige disse. Den samlede værdi af STS-indikation udgør dermed summen af den 

statiske DCF samt realoptionsværdien. 

377,5 + 311,0 = DKK 688,5 mio.   
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 http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_
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6.8. CLN-20 Støttestudie 

Dette studie er designet til at fastslå sikkerheden af belinostat. Det gøres ved at kombinere stoffet med 

andre lægemidler og undersøge interaktionen mellem disse. Studiet kombinerer belinostat med det 

blodfortyndende stof Warfarin, til behandling af patienter med solide tumorer og leukæmi.
177

 Studiet er 

et støttestudie til PTCL-indikationen, som sammen med et andet støttestudie, skal udgøre en overordnet 

sikkerhedspakke i PTCL-indikationen. Dette studie fortsættes sideløbende med, at belinostat 

markedsføres i PTCL. Dermed kan øget sikkerhed være med til at løfte fremtidig salg i PTCL eller i 

andre indikationer. Studiet forventes dermed at gennemføre fase II, efterfulgt af fase III og derefter 

stoppes. Ingen salgsmilestone-betalinger vil tilgå her, men en milestone, som jævnfør aftalen vil tilgå 

efter 1. patient er rekrutteret til et fase III studie, som vil være den første ikke-PTCL indikation, der når 

fase III. Forsknings- og udviklingsomkostninger deles med Spectrum Pharmaceuticals jævnfør 

licensaftalen. Den eneste direkte indtægt ved dette studie er dermed en milestone-betaling på $25 mio. i 

2017. Samlet værdi af støttestudiet bliver dermed DKK 5,7 mio. for statisk DCF
178

 + DKK 27,5 mio. 

for realoptionen
179

 = DKK 33,2 mio.  
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6.9. Samlet værdiansættelse af Topotarget A/S på virksomhedsniveau 

I dette afsnit vil jeg samle de enkelte projekter, som er gennemgået i opgaven. Hermed får jeg den 

samlede værdi af selskabet Topotarget. Gennem den praktiske del af opgaven har jeg valgt at fokusere 

på studiet BELIEF. Da dette studie er meget langt i forløbet, valgte jeg også at medtage NSCLC-

indikationen, da der med dette kan ses hele forløbet i realoptionsmetoden i de illustrerede 

binomialtræer. Ved de andre vigtige studier i STS, samt lægemiddelinteraktion med Warfarin, har jeg 

valgt kort at beskrive de væsentligste forskelle. Dog er fremgangsmåden den samme som PTCL og 

NSCLC og dermed vil data og binomialtræer være at finde i bilag AB-AR.  

Som analysen giver sig til udtryk, indebærer studierne i samarbejde med Spectrum Pharmaceuticals 

ikke nogle reelle værdier på realoptionen. Topotargets betaler i disse indikationer kun 30 % af 

forsknings- og udviklingsomkostningerne, på nær PTCL hvor partneren betaler 100 %. Licensaftalen 

med Spectrum Pharmaceuticals er udfærdiget på en måde så begge parter skal tilgodeses.  

Især Topotarget, som kan se frem til betragtelige milestones, hvorved den fortsatte drift samt nye og 

igangværende studier kan finansieres.  

I projektudregningerne indeholdes der kun omkostninger, der direkte relaterer sig til den pågældende 

indikation. Derfor skal der også estimeres en værdi af de overordnede indirekte omkostninger for hele 

virksomheden. Disse administrationsomkostninger vil indeholde lønninger, gager, pensionsbidrag mv. 

Denne post har de seneste 3 år ligget på ca. DKK 35-40 mio. pr år.
180

 Med udgangspunkt i 2012, lå 

udgifterne på DKK 35 mio. Dermed dannes der nu en nutidsværdi på baggrund af en uendelig 

terminalværdi, der er korrigeret for skat. 

                           

              
  = 

           

            
 = DKK 196,78 mio.

181
 

Herudover vil jeg medtage det skattemæssige underskud. Topotarget beskriver i årsrapporten 2012, at 

der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at, eller hvornår, skatteaktivet kan 

udnyttes.
182

 Desuden vurderes det, at aktivet ikke opfylder kravene til den anvendte regnskabspraksis, 

IAS 12. 
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 Topotarget Årsrapport 2012, side 21, Årsrapport 2012, side 24 
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Da min egen analyse indregner adskillige skattepligtige indkomster, vil jeg medtage de udskudte 

skatteforpligtelser, som omfatter DKK 261 mio. Derudover anbefales det til analytiske formål at 

indkalkulere ikke-indregnede skatteaktiver.
183

  

Til trods for, at der i årsrapporten 2012 er angivet 41,4 mio. i likvide beholdninger, antager jeg, at 

denne post ikke på nuværende tidspunkt vil udgøre en væsentlig værdi, da driften, jævnfør selskabet 

selv, kan opretholdes indtil primo 2014.
184

 Dog medtager jeg i likvide beholdninger, værdien af den 1 

million Spectrum Pharmaceuticals aktier, som må forventes afhændet kort tid efter modtagelse. 

Ejerskab af værdipapirer vil heller ikke anføres i den totale værdiansættelse, da selskabet ikke er i 

besiddelse af disse.  

 Figur 20 

 

  Kilde: Egen tilvirkning samt Bilag J, P, W, Å, AE, AK, AM, AQ 

Udover at værdipapirer og finansielle forpligtelser ikke er medtaget, fremgår der heller ikke poster i 

datterselskaber mv., da disse er afhændet førhen og ikke påvirker indeværende regnskabsår. Med en 

aktiekapital fordelt på 132,7 mio. stk. aktier, bliver værdien pr. Topotarget aktie DKK 9,57 med de på 
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skæringsdatoen, 13.03.13. medtagne antagelser. Sammenholdt med den aktuelle aktiekurs på 

ovennævnte dato, DKK 2,41
185

, er aktien stærkt undervurderet i forhold til min analyse. Denne store 

forskel kan -overordnet set- bl.a. tilskrives generel usikkerhed til biotekselskaber. Dog er Topotarget 

meget tæt på afgørelsen af selskabets fremtid, hvorfor dette har stor indflydelse for kursen. Der har 

siden licensaftalens indgåelse været flere udskydelser af indsendelse af NDA’en, hvor man først 

forventede indsendelse i 2010, dernæst 2011, 2012 og sidst medio 2013. Selskabet har likvider til 

primo 2014. Dermed må mange investorer være bange for en yderligere udskydelse, da denne derved 

kan forhindre videre drift af selskabet. BELIEF studiet er efter utilfredsstillende resultat i CUP-studiet, 

det eneste der kan sikre en vis profit i den nærmeste fremtid. NSCLC, STS, ligger ifølge min analyse 

minimum 5 år ude i fremtiden, hvor flere kliniske forsøg først skal vise tilfredsstillende 

mellemresultater, før endelig markedsføring. Den nuværende aktiekurs kan delvist tilnærmes ved 

BELIEF studiets værdi pr. aktie; DKK 1,75, samt indtægten ved salg af 1 mio. Spectrum 

Pharmaceuticals aktier, svarende til DKK 0,34 pr. aktie.
186

 Dermed andrager denne værdi DKK 2,09 pr. 

aktie, som repræsenterer størstedelen af nuværende aktiekurs.              

6.10. Følsomhedsanalyse på samlet værdi af Topotarget A/S 

Hermed skal de mere tekniske input undersøges, og hvor stor en indflydelse de enkelte har på værdien, 

dog ikke for at konkludere, men blot anskue, hvor det største risikomoment ligger. Med et 

tornadodiagram, som også brugtes til at definere de mest usikre variabler i den statiske DCF, bruges 

dette på aktiekursen for at se, hvilke variabler der har størst indvirkning på aktiekursen.   
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 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/Historiske_priser/?Instrument=CSE30074  
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 1*7,79*5,74 = DKK 44,71 mio. Fordelt på aktiekapital á 132,7 mio. stk. aktier = DKK 0,34 pr. aktie. 
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    Figur 21 

 

      Kilde: Egen tilvirkning samt bilag AS 

Tornadodiagrammet viser tydeligt, hvordan WACC og den teknologiske risiko har størst indvirkning 

på aktiekursen. Med en WACC på 14,84 %, som anvendes til diskontering direkte på bundlinjen, 

påvirker ændring af denne i høj grad resultatet når længere tidsperioder anskues. Den teknologiske 

risiko berører også værdien markant, men knap så meget som WACC, da den vil forblive uændret i 

markedsføringsperioden modsat WACC, der hvert år andrager ny værdi på grund af ændret 

potensopløftning. Skat, Indisk inflation samt risikofri rente har, som figuren viser, mindre indflydelse 

på værdien.  

8. Fordele og ulemper ved brug af realoptionsmetoden 

Som følge af anvendelsen af realoptioner, der er en mindre kendt værdiansættelsesmetode, er det 

vigtigt at opsummere fordele og ulemper ved brug af denne model. Internt i virksomheden er modellen 

relevant at bruge, da ledelsen selv kan indregne den fleksibilitet man forventer, der måtte være i et 

givent projekt. Anvender ledelsen DCF metoden, vil den fleksibilitet man måske kender, ikke kunne 

indregnes i projektet. Dette tager realoptioner højde for, da usikkerhederne kan justeres i modellen i 

form af forskellige sandsynlighedsprocenter ved hver klinisk fase.  

Ses der nærmere på selve opbygningen af optionerne, kan disse, for biotekvirksomheder, være af typen 

”forlad”, eller sequential compound. På denne måde kan ledelsen tage investeringen op til overvejelse 

undervejs, hvorimod de NPV-relaterede værdiansættelsesmodeller ikke tager højde for dette og 

4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 
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beslutningen kan ikke laves om, når den først er påbegyndt. Disse har også ulempen i deres 

terminalled, hvor væksten vil fortsætte med konstant fart uendeligt. Med realoptioner indenfor biotek, 

fås et bedre overblik over tidshorisonten for projektet, da der ingen terminalår er og der nogle år efter 

patentudløb kan lukkes ned for projektet. Til trods for at der intet terminalår er, anvendes konstante 

vækstrater, som eksempelvis inflation og befolkningsvækst. Disse kan ikke forventes at være konstant 

stigende, da en høj inflation vil føre til meget høje behandlingspriser efter 20 år, som kan virke 

urealistiske.    

Brugervenligheden af metoden er lav. Modellens mange forskellige aspekter kan være komplekse at 

videreformidle til en ledelse, som ikke kender til realoptioner i forvejen. Som førstegangsbruger af 

modellen, kræves omfattende research om modellens udformning og anvendelse. Blot ved estimering 

af volatilitetsestimatet ud fra Z-værdien i tillægsprogrammet @Risk krævede det mange ressourcer af 

brugeren, for at udrede et fejlfrit resultat af volatiliteten. Det blev bekræftet, at denne metode ikke er 

ofte brugt, da tilgangen til litteratur var begrænset til kun 2 udgivelser
187

, hvor der efter flere 

gennemgange af disse kun viste sig på én linje, hvorfor Z-værdien ikke i første omgang kunne give 

plausibelt volatilitetsestimat. Videre til tildeling af fordeling af variablerne, som også er enormt 

tidskrævende. Dermed må det også nævnes, at først når brugeren er blevet bekendt med brugen af disse 

tillægsprogrammer, er de højst relevante at kunne bruge til estimaterne. Til trods for problematikken 

ved brugen af modellen, indeholdes der ikke store komplekse matematiske udregninger.   

Brugen af teknologisk risiko, som har stor indflydelse på den statiske DCF, kan også, ligesom 

volatilitetsestimatet, betvivles i at være konstant igennem markedsføringsforløbet. Denne forfatter fandt 

kun estimat i Bogdan & Villiger fra 2010, som er baseret på gennemsnitlige data, hvor andre udgivere 

kan estimere anderledes risikosatser.     
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 Figur 22         

 

 Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående figur 22 viser en opsamling af fordele og ulemper ved brug af realoptionsmodellen.  

9. Perspektivering 

Jeg finder det fundne resultat for værende et godt estimat for værdien af Topotarget. Værdien afspejler 

den værdi licensaftalen har for Topotarget alene, samt det studie som Topotarget selv står for. Løbende 

med, at belinostat har fået bekræftet sin højst favorable sikkerhedsprofil, hvor bivirkningerne er 

minimale i forhold til konkurrenter og standard kemoterapi, har Topotarget startet mange mindre 

studier op, blandt andet sponsoreret af National Cancer Institute (NCI). Af 13 forskellige studier kan 

blandt andet behandling med belinostat i leukæmi, Malignt Tymom, æggestok- og leverkræft 

nævnes.
188

 Disse kunne jeg også have medtaget i min analyse, men har fravalgt dem, for at holde fokus 

på de studier, som Topotarget selv mener, er de vigtigste, også selvom leverkræft vil være en større 

indikation end PTCL og STS.  

Ved gennemgang af afhandlingens tekniske del, ville det have været interessant, at have anskuet 

værdien af licenskontrakten mellem Spectrum Pharmaceuticals og Topotarget som en helhed. Dette 

ville dog begrænse den strategiske analyse af de forskellige kræftindikationer, da omfanget af en 

licensanalyse vil være meget ressourcekrævende. Dog ville det være meningsfuldt, at kunne se hvor 
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 http://topotarget.dk/belinostat/nci-and-investigator-sponsored-studies.aspx  
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stor en værdi Spectrum Pharmaceuticals får ud af denne licenskontrakt, som har et maksimalt 

potentiale på i alt $350 mio., alt medregnet.  

Det kunne også være spændende at udforske værdien af fortrinsretten til Kina, som Spectrum 

Pharmaceuticals har rettighederne til.        

Igennem hele opgaveforløbet har det været antaget, at belinostat bliver godkendt af FDA. Ifølge 

sandsynlighederne vægtes chancerne for værende 89,7 % for godkendelse. I tilfælde af afvisning, 

hvordan vil scenariet så anskues? Vil Spectrum Pharmaceuticals anmode om et bekræftende studie fra 

Topotarget, eller lukkes licensaftalen ned? Vil Topotarget i tilfælde af afvisning eller lukning af 

licensaftale likvidere selskabet og sælge rettighederne til belinostat? Der er efter forfatterens 

overbevisning ikke tale om et vidundermiddel indenfor kræftforskning, men dog et unikt præparat, hvis 

egenskaber i forbindelse med bivirkningsprofilen, er markant bedre end konkurrenternes og den 

kemoterapi der behandles med. Spectrum Pharmaceuticals er den eksterne enhed, der højst sandsynligt 

kender Topotarget bedst og har foretaget mange timers due diligence for at kunne udfærdige en 

tilfredsstillende licenskontrakt. Derfor vil det være usandsynligt, at tro på likvidering af selskabet i 

tilfælde af FDA afvisning. Indgåelse af en licensaftale til en potentiel værdi af ca. DKK 2 mia., kræver 

en vis tro på produktet. Det er min overbevisning, at Spectrum Pharmaceuticals ligger klar med et 

opkøbstilbud til Topotargets aktionærer, i tilfælde af afvisning fra FDA.  

Som beskrevet i selve værdiansættelsen, afsnit 6.9., er Topotarget væsentligt undervurderet ifølge min 

analyse. Selvom der må antages en væsentlig højere tillægspræmie på biotekaktier ved opkøb, end for 

normale industrielle virksomheder, kan mit estimat virke meget højt i forhold til nuværende aktiekurs. 

Et af de få analyseinstitutter der løbende laver analyser af Topotarget, er det internationale 

investeringsselskab ”Edison Investment Research”, som har dækket Topotarget i en årrække. 

Analyseinstituttet anskuede i september 2012 en markedsværdi på DKK 1,118 mia. svarende til 8,43. 

pr. Topotarget aktie.
189

 Den 2 sider korte analyse, har til forskel fra min afhandling, et estimat af peak 

sale for PTCL på $72 mio., hvor mit estimat er $117,4 mio.
190

, hvilket er konsensus med ledelsens eget 

estimat gennemgået i afsnit 6.1. Dermed tilføjes troværdighed til min fundne værdi, der ved første 
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 http://c3352932.r32.cf0.rackcdn.com/pdfa88ea0259d3e80fa00b6360ad6ef6893.pdf     

(http://www.edisoninvestmentresearch.com/)  
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 Bilag J 
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indtryk kan virke overvurderet med en præmie på omkring 400 % i forhold til kursen d. 13.3.13. på 

DKK 2.41. Som det ses igennem afhandlingens forløb, er jeg ved hjælp realoptionsmetoden kommet 

frem til et værdiestimat, der ligger langt fra den nuværende aktiekurs, men som alligevel må anses 

troværdigt, da et professionelt investeringsselskab kommer frem til et resultat, der kun afviger ca. 14 % 

fra mit estimat.     

10. Konklusion 

Topotarget er i besiddelse af midlet belinostat, som gennem de tidlige udviklingsfaser i behandling af 

kræftformen PTCL, har vist positiv sikkerhedsprofil samt attraktiv responsrate.  

Det amerikanske selskab Spectrum Pharmaceuticals indgik i 2010 en licenskontrakt med Topotarget, 

som indbefatter salgsrettigheder til Nordamerika og Indien. Topotarget honoreres med 

royaltybetalinger samt en række milestone-betalinger til en potentiel værdi af $320 mio. De store 

værdier i denne favorable aftale kan dog først komme på tale, når den lille, men meget vigtige, 

indikation i PTCL kan godkendes af FDA. Belinostats højst favorable sikkerhedsprofil og positive 

behandlingseffekt i forhold til konkurrenternes i PTCL, er blevet bekræftet af de sidste data som 

offentliggjordes i starten af indeværende år (2013). Dette gør, at belinostat står i en stærk 

konkurrencemæssig position overfor sine konkurrenter og er i stand til at dække væsentlige 

markedsandele. Den generelt positive bivirkningsprofil i belinostat, sikrer også i andre 

kræftindikationer, at belinostat kommer til at stå stærkt overfor sine konkurrenter, når behandling i 

fremtidige studier godkendes til markedsføring.  

Overordnet er potentialet for belinostat, stort, men for Topotarget økonomisk hæmmet på grund af 

licensaftalen med Spectrum Pharmaceuticals. Dog ved de af Topotarget selv betalte studier, som STS, 

er potentialet væsentligt større. Det markedsmæssige potentiale varierer meget på grund af forskellige 

incidensrater sammenholdt med befolkningsvæksten.      

Godkendelsesprocessen med de amerikanske fødevaremyndigheder FDA er i gang, og der afventes 

dermed kun et resultat af markedsføringstilladelsen. Accepteres belinostat til markedsføring i PTCL, 

kan der udover fortsættelse af studierne i NSCLC, STS, og Lægemiddelinteraktion, som er de vigtigste 

sekundære indikationer efter PTCL, også åbnes op for forskning i andre kræftindikationer. Samtidig 

kan selskabet opretholde driften længere end den nuværende horisont, som går til primo 2014! Det er 
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Spectrum Pharmaceuticals ansvar at indsende NDA’en til FDA, - Topotarget skal blot kunne bistå med 

omformatering af data.  

På baggrund af statistisk data er der overvejende sandsynlighed for godkendelse, men intet er 100 % 

sikkert. Det usikre aspekt, selv så kort før mål, afspejler sig samtidig i aktiekursen som i dag ikke 

tillægger firmaet megen værdi. Ved påbegyndelsen af denne afhandling var aktiekursen DKK 2,41 pr. 

aktie. Igennem den strategiske analyse af belinostat i PTCL, samt efterfølgende værdiansættelse af de 4 

vigtigste indikationer, er jeg kommet frem til en værdi på DKK 9,57 pr. aktie. Den aktuelle aktiekurs 

må som nævnt i værdiansættelsen, være investorernes vurdering af, at selskabet på nuværende 

tidspunkt er sikret værdien af BELIEF-studiet og 1 mio. Spectrum Pharmaceuticals aktier. Denne værdi 

tillagt en præmie på ca. 15 % er den værdi, investorerne finder passende for hvad selskabet bør koste. 

Den store afvigelse i den fundne aktiekurs fra nuværende, kan også tilskrives øget usikkerhed fra 

investorers side, om yderligere forsinket indsendelse af NDA.      

Godkendes NDA’en, vil det være vigtigt for Topotarget at opretholde de igangværende studiers 

udvikling, men vigtigere vil det for selskabet være at søge nye partneraftaler, hvorved belinostat kan 

indfinde sig på de Europæiske markeder. Selvom en godkendelse vil sætte helt nyt perspektiv på 

Topotargets fremtid, er der risiko ved fortsat at være afhængig af partnerselskabets royaltybetalinger, 

indtil Topotarget på egen hånd kan stå for markedsføringen af belinostat i en indikation som 

eksempelvis STS, der ikke er en del af partneraftalen. Der vil dog ifølge mine antagelser pågå 

Topotarget større og større royaltybeløb, og dermed kan man med tiden påbegynde og gennemføre 

flere studier selv.  

En europæisk partner vil fjerne en del af risikoen, så man ikke længere er afhængig af én part og herved 

kan sprede sig til resten af verden.   

En anden mulighed, som jeg anser sandsynlig, i tilfældet af, at FDA godkender NDA’en, er opkøb af 

Topotarget. Opkøbet kan ske fra et ”big pharma” selskab, som kan se de store muligheder i belinostat.  

Ved anskuelse af værdifaktorer i tilfælde af flere partneraftaler og opkøb, er det vigtigt at have de 

skriftlige aftaler på plads og tydeligt formuleret, når det gælder patenterne på produktet eller 

aftaleindgåelse. Uden rettighedsbeskyttelse er ens produkt reelt set værdiløst, da billig kopimedicin 

efter patentudløb frit kan tilflyde markedet. Det er også relevant at motivere og fastholde 
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nøglemedarbejdere med aktieoptionsprogrammer, især i Topotargets tilfælde, hvor en godkendelse kan 

være særdeles indbringende for ejere af warrants.  I relation til realoptioner, er det vigtigt at ledelsen 

har en klar strategi, når man konfronterer situationer, som den Topotarget på nuværende tidspunkt står 

overfor, i form af godkendelse eller afvisning.    

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i de 4 vigtigste indikationer for Topotarget, hvor 3 af disse 

involverer partnerskabsaftalen. Nordamerika og Indien indgår som målområder for afhandlingen. Ved 

hvert forløb i udviklingsfaserne af disse indikationer, vil der, når en klinisk fase afsluttes, skulle sættes 

spørgsmål til, om næste fase skal opstartes. De kliniske faser i biotekindustrien er meget 

omkostningstunge, hvorfor disse firmaer også må leve med stort underskud indtil én af 

produktkandidaterne kan markedsføres og der dermed tilføres profit. Vil den forventede fremtidige 

indtægt overstige de kommende omkostninger i næste kliniske fase, accepteres muligheden for 

fortsættelse. Derfor vil der, i modsætning til traditionel NPV tilgang, foreligge adskillige afgørende 

muligheder, der skal tages stilling til undervejs i forløbet, indtil markedsføring kan igangsættes. 

Konstant stigende vækstrater og terminalled med faste forudsætninger for fremtiden må derfor tages op 

til revision, når biotekprojekter skal værdiansættes.       

Tilgangen med realoptioner er ofte brugt i situationer, hvor biotekselskaber eller olieselskaber skal 

værdiansættes. Der kan dermed tages højde for, at et projekt ikke får det forventede udfald. Forfatteren 

til denne afhandling, har gennem arbejdet med dette projekt, kunne fastslå, at i Topotargets tilfælde er 

realoptioner den mest hensigtsmæssige tilgang. Med den amerikanske partner, der betaler alle 

udviklingsomkostninger i BELIEF-studiet, vil der fra Topotargets side ikke være nogen omkostninger 

at spare, slet ikke på nuværende tidspunkt, hvor godkendelsen er i sin sidste fase. Men hvis belinostat 

godkendes, vil der skulle indregnes sandsynligheder for at de andre indikationer gennemfører fase II, 

III og godkendelsesfasen, samt sættes en værdi på, hvad hver fase vil koste at gennemføre. Ved 

gennemkørsel af projektets værdi, gennem et binomialt beslutningstræ, kan der ved hver periode tages 

højde for projektets volatilitet i udregning af sandsynligheden.   

Fremgangsmåden hvordan værdiansættelsen i denne afhandling er opbygget, anses af forfatteren som 

værende vigtigere end Topotargets strategi på kort sigt. Firmaet afventer i øjeblikket afgørelsen fra 

FDA, og kan ikke foretage større strategiske ændringer nu. Alt afhænger af denne afgørelse, som med 

stor sandsynlighed vil blive offentliggjort i indeværende år. Jeg ser dog - ved godkendelse - at metoden 
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med realoptioner bør implementeres hos ledelsen, da PTCL åbner op for langt flere nye studier, 

salgsterritorier mv. og der dermed er brug for realoptionsmetoden. Altså de helt rigtige emner for 

anvendelsen af realoptioner, - hvorfor jeg også ser metoden for uundværlig i branchen og i Topotargets 

tilfælde.       

Potentialet i Topotargets aktiekurs er meget stort i forhold til aktiekursen i dag. Man har mange 

projekter i pipelinen, som er klar til at aktiveres yderligere, hvis FDA godkender 

markedsføringstilladelsen til behandling med belinostat i PTCL. En kortsigtet kursudvikling i 

indeværende år vil byde på stort set uændret kurs, da man som sagt er midt i godkendelsesfasen og 

dermed kun afventer denne. Det eneste der kan få indvirkning på kursen, før resultatet af NDA’en 

foreligger, er en meddelelse om forsinkelse i godkendelsesprocessen af BELIEF-studiet. Dette vil føre 

til forsinkelse af estimerede milestone-betalinger og markedsføring, men en forsinkelse vil også 

udsætte de videre forløb med bl.a. NSCLC og STS, som omhandlet i opgaven.     
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http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1638-

wm.htm 

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html 

http://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/8/m8_2.pdf 

http://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/8/m8_2.pdf 

http://cancergrace.org/lung/2008/11/26/smoking-patterns/ 

http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/resources/facts-figures/lung-cancer-fact-

sheet.html#SmokingAttributable_Lung_Cancer 

http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume12_No2/357-

62%20c%201.19%20B%20Ganesh.pdf  

http://www.cancertreatmentinindia.com/lung_cancer_treatment_in_india.html 

http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No5/3323-

29%204.25%20Bhawna%20Gupta.pdf 

http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume13_No11/5371-

74%203.13%20Jayadevan%20Sreedharan.pdf 

http://www.siroclinpharm.com/siro_pdf/white_papers/Lung_Cancer_wh_paper.pdf 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892005000400006&script=sci_abstract 

http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume12_No2/357-

62%20c%201.19%20B%20Ganesh.pdf 

Indien behandlingspriser:  

http://www.smartplanet.com/blog/global-observer/in-india-prices-of-cancer-drugs-cut-by-76-

percent/5347 

http://www.fiercepharma.com/story/roche-dropping-herceptin-price-india-30/2013-03-01 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1638-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2005/2005-1638-wm.htm
http://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html
http://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/8/m8_2.pdf
http://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/8/m8_2.pdf
http://cancergrace.org/lung/2008/11/26/smoking-patterns/
http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/resources/facts-figures/lung-cancer-fact-sheet.html#SmokingAttributable_Lung_Cancer
http://www.lung.org/lung-disease/lung-cancer/resources/facts-figures/lung-cancer-fact-sheet.html#SmokingAttributable_Lung_Cancer
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume12_No2/357-62%20c%201.19%20B%20Ganesh.pdf
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume12_No2/357-62%20c%201.19%20B%20Ganesh.pdf
http://www.cancertreatmentinindia.com/lung_cancer_treatment_in_india.html
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No5/3323-29%204.25%20Bhawna%20Gupta.pdf
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume14_No5/3323-29%204.25%20Bhawna%20Gupta.pdf
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume13_No11/5371-74%203.13%20Jayadevan%20Sreedharan.pdf
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume13_No11/5371-74%203.13%20Jayadevan%20Sreedharan.pdf
http://www.siroclinpharm.com/siro_pdf/white_papers/Lung_Cancer_wh_paper.pdf
http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S1020-49892005000400006&script=sci_abstract
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume12_No2/357-62%20c%201.19%20B%20Ganesh.pdf
http://www.apocpcontrol.org/paper_file/issue_abs/Volume12_No2/357-62%20c%201.19%20B%20Ganesh.pdf
http://www.smartplanet.com/blog/global-observer/in-india-prices-of-cancer-drugs-cut-by-76-percent/5347
http://www.smartplanet.com/blog/global-observer/in-india-prices-of-cancer-drugs-cut-by-76-percent/5347
http://www.fiercepharma.com/story/roche-dropping-herceptin-price-india-30/2013-03-01
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http://spicyipindia.blogspot.dk/2012/06/dealing-with-cost-of-cancer-treatment.html 

Mexico behandlingspriser: 

http://www.pli.edu/product_files/EN00000000000629/89238.pdf 

http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130426/doctors-say-cancer-drug-costs-are-too-high 

Om CLN-20 studiet: 

http://investor.topotarget.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=746187 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01317927 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/261316.php 

Om STS, priser, incidens mv. 

http://www.cancer.org/cancer/sarcoma-adultsofttissuecancer/detailedguide/sarcoma-adult-soft-tissue-

cancer-key-statistics 

http://www.curesarcoma.org/index.php/patient_resources/ 

http://www.curesarcoma.org/index.php/patient_resources/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23425295 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trabectedin 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12813/47472/47472.pdf 

http://annonc.oxfordjournals.org/content/22/1/215.full 

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/ced/pdf/avastin_gbm.pdf 

http://www.rightdiagnosis.com/s/soft_tissue_sarcoma/prevalence.htm 

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/soft.html 

http://www.scribd.com/doc/51532509/Soft-tissue-sarcomas 

http://spicyipindia.blogspot.dk/2012/06/dealing-with-cost-of-cancer-treatment.html
http://www.pli.edu/product_files/EN00000000000629/89238.pdf
http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130426/doctors-say-cancer-drug-costs-are-too-high
http://investor.topotarget.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=746187
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01317927
http://www.medicalnewstoday.com/articles/261316.php
http://www.cancer.org/cancer/sarcoma-adultsofttissuecancer/detailedguide/sarcoma-adult-soft-tissue-cancer-key-statistics
http://www.cancer.org/cancer/sarcoma-adultsofttissuecancer/detailedguide/sarcoma-adult-soft-tissue-cancer-key-statistics
http://www.curesarcoma.org/index.php/patient_resources/
http://www.curesarcoma.org/index.php/patient_resources/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23425295
http://en.wikipedia.org/wiki/Trabectedin
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/12813/47472/47472.pdf
http://annonc.oxfordjournals.org/content/22/1/215.full
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/ced/pdf/avastin_gbm.pdf
http://www.rightdiagnosis.com/s/soft_tissue_sarcoma/prevalence.htm
http://seer.cancer.gov/statfacts/html/soft.html
http://www.scribd.com/doc/51532509/Soft-tissue-sarcomas
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http://www.rightdiagnosis.com/s/soft_tissue_sarcoma/stats-country.htm 

http://www.icmr.nic.in/guide/cancer/Bone%20and%20soft%20tissue%20sarcoma.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773215 

http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-

3859;year=2004;volume=50;issue=3;spage=180;epage=184;aulast=Barai#ft1 

http://books.google.dk/books?id=VNnZuvTjprUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=soft+tissue+sarcoma+inci

dence+india&source=bl&ots=9UmibaKopn&sig=dE5pBjZ4G08UuFPNJzNmQTfSlKs&hl=da&sa=X

&ei=Jy36UYvdDeXy0gXf44HYCg&ved=0CEcQ6AEwBDgU#v=onepage&q=soft%20tissue%20sarc

oma%20incidence%20india&f=false 

http://cdn.intechopen.com/pdfs/23552/InTech-Head_and_neck_soft_tissue_sarcoma.pdf 

http://www.pcodr.ca/idc/groups/pcodr/documents/pcodrdocument/pcodr-votrientsts-in-cgr.pdf 

http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/kraeftsygdomme/bloeddelssarkomer/ 

https://www.evaluategroup.com/secure/Login.aspx?ReturnUrl=%2fUniversal%2fView.aspx%3ftype%

3dStory%26id%3d198422&CanUseGuest=True&CookieTest=True 

http://sarcomahelp.org/articles/sarcoma-statistics.html 

FDA og Indien: 

http://www.indiaoppi.com/IndiaOTCpharmaProfile2011.pdf 

http://www.fda.gov/InternationalPrograms/FDABeyondOurBordersForeignOffices/India/ 

Diverse: 

http://www.cancer.org/research/cancerfactsstatistics/global 

http://www.pli.edu/product_files/EN00000000000629/89238.pdf 

http://www.rightdiagnosis.com/s/soft_tissue_sarcoma/stats-country.htm
http://www.icmr.nic.in/guide/cancer/Bone%20and%20soft%20tissue%20sarcoma.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22773215
http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2004;volume=50;issue=3;spage=180;epage=184;aulast=Barai#ft1
http://www.jpgmonline.com/article.asp?issn=0022-3859;year=2004;volume=50;issue=3;spage=180;epage=184;aulast=Barai#ft1
http://books.google.dk/books?id=VNnZuvTjprUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=soft+tissue+sarcoma+incidence+india&source=bl&ots=9UmibaKopn&sig=dE5pBjZ4G08UuFPNJzNmQTfSlKs&hl=da&sa=X&ei=Jy36UYvdDeXy0gXf44HYCg&ved=0CEcQ6AEwBDgU#v=onepage&q=soft%20tissue%20sarcoma%20incidence%20india&f=false
http://books.google.dk/books?id=VNnZuvTjprUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=soft+tissue+sarcoma+incidence+india&source=bl&ots=9UmibaKopn&sig=dE5pBjZ4G08UuFPNJzNmQTfSlKs&hl=da&sa=X&ei=Jy36UYvdDeXy0gXf44HYCg&ved=0CEcQ6AEwBDgU#v=onepage&q=soft%20tissue%20sarcoma%20incidence%20india&f=false
http://books.google.dk/books?id=VNnZuvTjprUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=soft+tissue+sarcoma+incidence+india&source=bl&ots=9UmibaKopn&sig=dE5pBjZ4G08UuFPNJzNmQTfSlKs&hl=da&sa=X&ei=Jy36UYvdDeXy0gXf44HYCg&ved=0CEcQ6AEwBDgU#v=onepage&q=soft%20tissue%20sarcoma%20incidence%20india&f=false
http://books.google.dk/books?id=VNnZuvTjprUC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=soft+tissue+sarcoma+incidence+india&source=bl&ots=9UmibaKopn&sig=dE5pBjZ4G08UuFPNJzNmQTfSlKs&hl=da&sa=X&ei=Jy36UYvdDeXy0gXf44HYCg&ved=0CEcQ6AEwBDgU#v=onepage&q=soft%20tissue%20sarcoma%20incidence%20india&f=false
http://cdn.intechopen.com/pdfs/23552/InTech-Head_and_neck_soft_tissue_sarcoma.pdf
http://www.pcodr.ca/idc/groups/pcodr/documents/pcodrdocument/pcodr-votrientsts-in-cgr.pdf
http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraeftformer/kraeftsygdomme/bloeddelssarkomer/
https://www.evaluategroup.com/secure/Login.aspx?ReturnUrl=%2fUniversal%2fView.aspx%3ftype%3dStory%26id%3d198422&CanUseGuest=True&CookieTest=True
https://www.evaluategroup.com/secure/Login.aspx?ReturnUrl=%2fUniversal%2fView.aspx%3ftype%3dStory%26id%3d198422&CanUseGuest=True&CookieTest=True
http://sarcomahelp.org/articles/sarcoma-statistics.html
http://www.indiaoppi.com/IndiaOTCpharmaProfile2011.pdf
http://www.fda.gov/InternationalPrograms/FDABeyondOurBordersForeignOffices/India/
http://www.cancer.org/research/cancerfactsstatistics/global
http://www.pli.edu/product_files/EN00000000000629/89238.pdf
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http://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUT

ORPHANDRUGS_COMPARISON 

http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/ucm239698.htm 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=in&v=24 

Inflation: 

http://www.focus-economics.com/en/economy/charts/India/Inflation 

http://www.focus-economics.com/en/economy/news/Canada-Inflation-

Inflation_edges_down_in_January-2013-02-22 

http://www.focus-economics.com/en/economy/news/Mexico-Inflation-

Inflation_accelerates_in_February-2013-03-07 

http://www.focus-economics.com/en/economy/news/United_States-Inflation-

Inflation_inches_down_in_December_-2013-01-15 

Forside: 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/33057/2/pic.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_COMPARISON
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_COMPARISON
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php?lng=EN&stapage=ST_EDUCATION_EDUCATION_ABOUTORPHANDRUGS_COMPARISON
http://www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/ucm239698.htm
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=in&v=24
http://www.focus-economics.com/en/economy/charts/India/Inflation
http://www.focus-economics.com/en/economy/news/Canada-Inflation-Inflation_edges_down_in_January-2013-02-22
http://www.focus-economics.com/en/economy/news/Canada-Inflation-Inflation_edges_down_in_January-2013-02-22
http://www.focus-economics.com/en/economy/news/Mexico-Inflation-Inflation_accelerates_in_February-2013-03-07
http://www.focus-economics.com/en/economy/news/Mexico-Inflation-Inflation_accelerates_in_February-2013-03-07
http://www.focus-economics.com/en/economy/news/United_States-Inflation-Inflation_inches_down_in_December_-2013-01-15
http://www.focus-economics.com/en/economy/news/United_States-Inflation-Inflation_inches_down_in_December_-2013-01-15
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fx_files/33057/2/pic.jpg
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12. Bilag 

 

Bilag A 
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Bilag B 
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Bilag B fortsat 
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Bilag C 
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Bilag D 
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Bilag E 
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Bilag F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Peter E.F. Hegermann-Lindencrone                                                          Kandidatafhandling Cand.Merc.Fir 2013 

Vejleder: Bent Jesper Christensen                                    Værdiansættelse og strategisk analyse af Topotarget A/S 

Side 97 af 140 

 

Bilag G 
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Bilag H 
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Bilag I 
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Bilag J 
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Bilag K 
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Bilag L 
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Bilag M 
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Bilag N 
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Bilag O 
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Bilag P 
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Bilag Q 

Der er en påvist stor lighed mellem cigaretrygning og udvikling af lungekræft. Rygning er skyld i 87 % 

af alle lungekræftdødsfald.
191

 Rygere har generelt 20 til 40 gange højere risiko for at udvikle 

lungekræft end ikke-rygere.
192

 Som figur 18 viser, har antallet af mænd diagnosticeret med lungekræft 

haft en faldende tendens siden 1980’erne, modsat et stigende antal tilfælde blandt kvinderne. Kommer 

Topotarget ind på markedet med lungekræft, kan ændringerne i rygevanerne få indvirkning på 

indtjeningen. Mange års kampagner mod rygning viser at tendensen er vendt til færre rygere. 

 

 

 

Figur I 

 

Kilde: http http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/DK/StatsFact.asp?cancer=160&country=208 . Y-aksen repræsenterer antal 

tilfælde/dødsfald pr. 100.000 personer i Danmark. 

Som graferne viser, er trenden i både nye tilfælde og dødsfald faldende for mænd siden ca. 1980-85. 

Dødsfald for kvinder er stagnerende, mens nye tilfælde i denne gruppe er stigende.  

Den stigende effekt hos kvinder opvejer faldet blandt mænd, hvorved der sker en mindre stigning i den 

samlede tendens. Det amerikanske ”National Cancer Institute” har for årene 2006-10 opgjort 

                                                           
191

 http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/cigarettesmoking/cigarette-smoking-who-and-how-affects-

health  
192

 http://cancergrace.org/lung/2008/11/26/smoking-patterns/  

http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/cigarettesmoking/cigarette-smoking-who-and-how-affects-health
http://www.cancer.org/cancer/cancercauses/tobaccocancer/cigarettesmoking/cigarette-smoking-who-and-how-affects-health
http://cancergrace.org/lung/2008/11/26/smoking-patterns/
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diagnosticeringen af lunge og bronkie-kræft pr. aldersgruppe, som illustreres i figur 22. Denne kilde 

beretter om, at aldersmedianen af diagnosticeret kræft i lunger og bronkier, var 70 år.
193

 Knækket i den 

overordnede kurve i lungekræfttilfælde ca. i 1980, kan tilskrives at størstedelen af rygere, de 20-40 

årige
194

, som i 1930-50’erne udgjorde majoriteten af rygere, hvor disse i ca. 1980 ville have opnået en 

alder på ca. 70 år.  

Dermed vil det store fald i andel af rygere i 1980-90 vise sig som en aftagende vækst i antallet af 

patienter med NSCLC fra 2021, hvor belinostat antageligt vil bliver markedsført.  

Sammenholdes data med Gallups analyse af, hvor stor en procentdel der røg i hvilket årti, kan et 

estimat for den fremtidige udvikling fra 2020 fastsættes. Andelen af rygere nåede sit maksimum i 1954, 

hvor 45 % af den adspurgte befolkningsgruppe svarede ja til om de røg cigaretter. Mens den 

gennemsnitlige procentdel i 1940’erne og 1950’erne udgjorde henholdsvis 43 % og 44 %, blev der i 

1950’erne hyppigt offentliggjort rapporter, der sammenkædede cigaretrygning med sygdomme som 

eksempelvis lungekræft. Derudover kom der i slut 1960’erne anti-rygning tv- reklamer, som i 1970 

resulterede i totalt forbud af cigaretreklamer i TV.
195

  Dermed vendte kurven for andelen der røg i 

1970’erne, og vendingen i trenden blev bekræftet ved yderligere fald i 1980, hvor kun 32 % var rygere 

og herefter blev der påvist en yderligere faldende tendens de følgende årtier.
196

 I 2011 udgjorde andelen 

af rygere 19 %.
197

 Som tidligere nævnt var medianen for diagnosticering 70 år. Hermed vil 2020’erne 

udgøre medianalderen, for diagnosticering, for dem som røg cigaretter i 1970. Der vil derfor fra 2020 

anskues en mindre vækstrate i NSCLC end de foregående 4,84 % p.a.. Den mindre vækst vil dog ikke 

påvirke belinostats salgskurve væsentligt og pludseligt, da markedsføringen som sagt antages at 

begynde i 2021. Størstedelen af rygerne findes blandt de 18-29-årige, men de 30-49-årige udgør også 

en væsentlig andel. En tendens der har været konsekvent de sidste mange år.
198

 Årgangen født i 1950, 

vil derfor stadig bestå af en større gruppe rygere, da der i løbet af 1970-80 sker et 20 % fald i andelen 

af rygere. Faldet sker over en 10-årig periode og vil ikke kunne ses på salgsgrafen fra 2020-2030, da 

det netop er i denne årrække belinostat penetrerer sin estimerede markedsandel fra 5 % - 100 %. Først 
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 http://cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/8/m8_2.pdf, side 16 
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 Bilag R 
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fra 2030 vil faldet kunne aflæses i salget, da en 100 % markedspenetration er fuldført. I 2035 antages 

det at patentet udløber og faldet i omsætningen, efter patentudløb, sættes til samme rater som i PTCL.    

Figur II 

 

Kilde: Egen tilvirkning samt bilag V-W 

Som det ses på grafen, er der en mindre stigende tendens efter 2030 på det nordamerikanske marked. 

Der sker ikke et fald, selvom rygerandelen gradvist forsvinder, det skyldes at befolkningsvæksten 

opvejer faldet. Dette skyldes samme grund som perioden 2020-30. Antallet af rygere falder 18,75 % i 

perioden 1980-1990, hvorfor dette har effekt på perioden 2030-40, hvor medianen på 70 år vil have de 

samme 18,75 % færre personer der får diagnosen NSCLC. En længere periode med fald i salget før et 

patent udløber ses sjældent. Men i dette tilfælde sker den stagnerende udvikling i USA på baggrund af 

demografiske forhold i forhold til tendensen for rygning. Perioden efter patentudløb forventes stadig at 

generere en væsentlig profit, da den forventede ekstraordinære gode bivirkningsprofil også derefter vil 

påvirke salget. 

Modsat USA har Indien, som et mindre udviklet land, ikke haft denne tendens med en stor andel af 

befolkningen, der har været rygere, hvorefter der sker et stort fald i kurven. Flere lande i Asien og 

Afrika har først for nyligt oplevet et peak af andelen der ryger, eller har ikke oplevet det endnu.
199

 

Dermed vil udviklingen af NSCLC i Indien være stigende i mit forecast. Den gennemsnitlige udvikling 
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 http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-027766.pdf , side 15 
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i nye tilfælde af lungekræft fra 1982-2005 viser en svagt stigende tendens på 1,18 % pr. år.
200

 Rygning 

blandt unge i alderen 15-17 er langt hyppigere i dag sammenlignet med mere udviklede lande som 

eksempelvis USA.
201

 Dermed vil jeg i vækstraten for Indien, lade denne vokse med 1,18 % pr år, indtil 

forecast perioden ophører, da jeg ikke ser samme pludselige fald i andelen af rygere som i USA.   
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