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• This presentation has been prepared and produced by BioArctic AB (publ) (“BioArctic”) solely for the benefit of investment 

analysis of BioArctic and may not be used for any other purpose. Unless otherwise stated, BioArctic is the source for all data 

contained in this presentation. Such data is provided as at the date of this presentation and is subject to change without 

notice.

• This presentation includes forward-looking statements. These forward-looking statements involve known and unknown risks, 

uncertainties and other factors, which may cause BioArctic’s actual results, performance, achievements or industry results to 

be materially different from those expressed or implied by these forward-looking statements. Forward-looking statements 

speak only as of the date of this presentation and BioArctic expressly disclaims any obligation or undertaking to release any 

update of, or revisions to, any forward-looking statement in this presentation, as a result of any change in BioArctic’s

expectations or any change in events, conditions or circumstances on which these forward-looking statements are based. 

• This presentation does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation for the sale of or

the subscription of, or a solicitation of any offer to buy or subscribe for, any securities, nor shall it or any part of it or the fact 

of its distribution form, or be relied on in connection with, any offer, contract, commitment or investment decision relating

thereto, nor does it constitute a recommendation regarding the securities of BioArctic.

• The information in this presentation has not been independently verified. 

• No regulatory body in Sweden or elsewhere has examined, approved or registered this presentation.

Disclaimer
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Stort marknadsbehov av sjukdomsmodifierande behandlingar inom Alzheimers 
sjukdom och Parkinsons sjukdom skapar en betydande kommersiell möjlighet

En forsknings- och utvecklingsorienterad organisation i världsklass som utgår ifrån 
grundaren Lars Lannfelts vetenskapliga genombrott och framgångsrika samarbeten med 
ledande akademiska forskare och läkemedelsbolag som har resulterat i flera 
innovativa forskningsprojekt

En attraktiv och välbalanserad projektportfölj med projekt från tidig forskningsfas till 
Fas-3 samt en kombination av både egenägda projekt med betydande marknadsförings-
och utlicenseringspotential och projekt som drivs av samarbetsparters och därmed 
skapar intäkter

Välfinansierade med över 1 miljard kronor i kassan, har gått med vinst under de 
senaste sju åren och har värdefulla samarbetsavtal som kan komma att uppgå till cirka 
9.6 miljarder svenska kronor plus royaltyintäkter 

BioArctic – ett unikt svenskt biofarmabolag – med målsättning att 
förbättra livet för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet 
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• Intäkterna för 2019 uppgick till 297 MSEK till följd 
av en attraktiv affärsmodell med samarbetsavtal 
med de två världsledande läkemedelsbolagen Eisai 
och AbbVie 

• Rörelseresultatet för 2019 uppgick till 113 MSEK 
vilket innebar att BioArctic gick med vinst för det 
sjunde året i rad 

• BioArctic har en stark finansiell ställning med en 
kassa över 1 miljard kronor

2019 – återigen ett händelserikt och framgångsrikt år för BioArctic 
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• BioArctics partner Eisai initierade den globala 
bekräftande Fas 3-studien (Clarity AD) med 
BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom

• BioArctic erhöll en milstolpsersättning om 15 MEUR 
från Eisai till följd av att den första patienten 
doserades i Fas 3-studien med BAN2401

• Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA 
godkände ansökan att starta kliniska med ABBV-
0805. AbbVie startade en klinisk Fas 1-studie med 
ABBV-0805

• BioArctic valde till följd av avsaknad av övertygande 
effekt att avsluta projektet SC0806 för behandling 
av patienter med komplett ryggmärgsskada

• BioArctics samarbetspartner Eisai meddelade att 
man under 2020 planerar inleda ytterligare ett Fas 
3-program med BAN2401 i ett ännu tidigare stadie 
av Alzheimer, AHEAD 3-45

• BioArctic utökade den egna projektportföljen med 
två nya projekt i tidig forskningsfas

Finansiell summering av året Händelser i verksamheten under året 

Första kvartalet 2020 

• BioArctics verksamhet har fortsatt att utvecklas väl 
och i enligt med plan trots covid-19 pandemin



BioArctic AB

 Projekt Partner Forskning Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 

ALZHEIMERS SJUKDOM BAN2401 Eisai, Biogen1  
    

BAN2401 back-up Eisai  
    

AD1801 
 

 
    

AD1502 
 

 
    

AD1503 
 

 
    

AD2603   
    

PARKINSONS SJUKDOM ABBV-08052 AbbVie  
    

PD1601 AbbVie  
    

PD1602 AbbVie  
    

ANDRA CNS-SJUKDOMAR BAN2401  
Downs syndrom3  
Traumatisk hjärnskada 

 

 

    

ND3014   
    

BLOD-HJÄRNBARRIÄR- 
TEKNOLOGI 

BBB-teknologin 
 

 
    

DIAGNOSTIK Biomarkörer och diagnostik – 
Alzheimers sjukdom 

 
 

    

Biomarkörer och diagnostik – 
Parkinsons sjukdom 

AbbVie  
    

 Per 31 mars 2020

En attraktiv och välbalanserad projektportfölj - en kombination av fullt 
finansierade partnerprojekt och banbrytande egna forskningsprojekt
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1) Samarbete med Eisai avseende BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. Eisai i partnerskap med Biogen avseende BAN2401 sedan 2014

2) AbbVie inlicenserade BAN0805 i slutet av 2018 och utvecklar antikroppen under beteckningen ABBV-0805

3) Demens och kognitiv störning vid Downs syndrom och traumatisk hjärnskada
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BioArctic: Med tanke på patienten 
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Byggt på forskning Projektfokus Värdedrivet ledarskap

 Project Partner Discovery Preclinical Phase 1 Phase 2 Phase 3 

ALZHEIMER’S DISEASE BAN2401 Eisai, Biogen1  
    

BAN2401 back-up Eisai  
    

AD1801 
 

 
    

AD1502 
 

 
    

AD1503 
 

 
    

AD2603   
    

PARKINSON’S DISEASE ABBV-08052 AbbVie  
    

PD1601 AbbVie  
    

PD1602 AbbVie  
    

OTHER CNS DISORDERS BAN2401  
Down’s syndrome3  
Traumatic brain injury 

 

 

    

ND3014   
    

BLOOD-BRAIN BARRIER 
TECHNOLOGY 

BBB technology platform 
 

 
    

DIAGNOSTICS Imaging and biochemical 
biomarkers – Alzheimer’s disease 

 
 

    

Imaging and biochemical 
biomarkers – Parkinson’s disease 

AbbVie  
    

 


