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Pressmeddelande  |  Umeå 2021-08-10 

 
Emergers: Lipigon accelererar aktiviteten på 
flera plan in mot klinik 
 
Nedan följer utdrag ur Emergers analys. För hela analysen se bifogad pdf samt 
länkar nedan.  
 
Parallellt med förberedelserna för att ta Lipisense in i kliniska studier pågår 
arbetet med att validera de 20-talet resultat från screeningsamarbetet med 
HitGen. Dessutom noterar vi en ökad internationell uppmärksamhet för 
Lipigon. Med låga trösklar för produktgodkännande för Lipisense, flertal 
närtida möjliga triggers, stöd av insiderköp, starka finanser och en fortsatt 
anmärkningsvärt pressad värdering ser vi en hög potential för aktien. 
 
 
Hög aktivitet i flera av bolagets projekt 
Under sommaren har arbetet fortlöpt med förberedelserna inför studiestarten för Lipigons 
huvudprojekt, P1 Lipisense för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider (blodfett) med förväntad 
start under Q2 2022. Lipigon har anlitat kontraktsforskningsorganisationen CTC i Uppsala för den 
kliniska fas I-studien som fokuserar på säkerhet, tolererbarhet och farmakokinetik. Vanligen kan man 
inte se effekt i den sortens studie men i fallet med Lipisense kommer man kunna inkludera personer 
med lätt förhöjda triglyceridnivåer och se om Lipisense sänker deras triglyceridnivåer, och alltså även 
få effektmått i detta tidiga stadium. För närvarande håller substansen på att produceras och GMP-
batcher väntas klara under slutet på sommaren/tidiga hösten. Därefter väntas resultaten från de 
toxikologiska studierna avrapporteras mot slutet på året, med inskick till Läkemedelsverket i februari 
2022. Under början på sommaren avslutades också den första screeningen i samarbetet med HitGen, 
där HitGens patenterade DEL-screeningplattform screenade tusentals gånger fler substanser än vid 
traditionell höghastighetsscreening och genererade ett 20-tal hits som nu ska valideras av Lipigon de 
kommande månaderna, innan fortsättningsplanen utformas under hösten. 
 
Presentation på branschens mest väl ansedda event 
I slutet av september kommer Vd Stefan K Nilsson även presentera på TIDES USA: Oligonucleotide 
and Peptide Therapeutics i Boston vilket är ”branschens mest väl ansedda event för att påskynda 
oligo-, peptid- och mRNA/vaccinbehandlingar till marknaden” och kan antas vara särskilt välbesökt 
och uppmärksammad just i år då mRNA nått särskild ryktbarhet pga covid-vaccinen. Möjligheten att få 
presentera på konferensen vittnar om intresset för Lipisense och kommer gynna Lipigons arbete med 
att hitta en möjlig licenspartner för Lipisense framöver. Därtill kommer Lipigon självt arrangera en 
online-konferens om RNA den 26 augusti för svenska och internationella investerare. 
 
Anmärkningsvärd värdering lockar till insynsköp 

mailto:info@lipigon.se


      

 

  

Tvistevägen 48 C, SE-90736 Umeå, Sweden 

Tel: +46(0)705781768, info@lipigon.se 

Org.nr: 556810-9077  

lipigon.se 

 

Parallellt med utvecklingen av bolagets projekt har man även stärkt både styrelse, med Jessica 
Martinsson (co-founder Sprint Bioscience, First North Mkt Cap 170 MSEK), och ledning, med Eva 
Arlander som COO. Dessutom har tre styrelseledamöter inklusive ordföranden, plus COO och CFO 
köpt aktier i Lipigon, även om den totala köpeskillingen var i sammanhanget blygsam på drygt 0,5 
MSEK. Aktien fortsätter dock handlas till en anmärkningsvärt låg värdering, med ett börsvärde 
omkring 75 MSEK där 59 MSEK motsvarades av kassan vid slutet av Q1’21. Vi ser därför en hög 
potential från dagens nivå med effektmått från Lipisense under 2022/2023 och en efterföljande 
utlicensiering som viktigaste triggers. Vi fortsätter räkna med ett samlat riskjusterat nettonuvärde för 
bolagets projekt på motsvarande 28-35 SEK per aktie på 18-24 månaders sikt, vilket inkluderar en 
riskjusterad förväntan om en utlicensiering av Lipisense. Som med all läkemedelsutveckling är dock 
den höga potentialen också förknippad med hög risk. 
 
Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns även på lipigon.se samt emergers.se.  
 
 
För ytterligare information om Lipigon, vänligen kontakta: 
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon 
E-post: stefan@lipigon.se 
Telefon: 0705-78 17 68 

Om Lipigon  
Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i 
kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 
års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge 
särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot 
bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av 
fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-
läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen 
lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi 
(allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se. 
 
Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på̊ Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser 
är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 
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