
      

 

  

Tvistevägen 48 C, SE-90736 Umeå, Sweden 

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

Org.nr: 556810-9077  

lipigon.se 

 

Pressmeddelande  |  Umeå 2021-09-14 

 
Analysguiden: Lipigon följer tidsplanen 
 
Lipigon följer tidsplanen inför kommande kliniska studier med den första 
säkerhetsstudien nu avklarad. Analysguiden är positiva i en uppdaterad analys 
av bolaget och ser ett motiverat värde om 16–17 kronor per aktie.  
    
Nedan följer utdrag ur Analysguidens analys. Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns 
även på lipigon.se samt aktiespararna.se. 
 
Första prekliniska säkerhetsstudien avklarad 
Lipigon lämnade nyligen slutrapport på den första av de tre prekliniska säkerhetsstudierna med 
Lipisense. Studiens syfte var att undersöka eventuella biverkningar under två veckor där Lipisense 
injicerades subkutant dag 1 och dag 8. Resultatet från studien visade att inga säkerhetsproblem 
påträffades under denna korta period med doser upp till 30mg/kg. Utöver det lyckades man även 
utläsa effektmått där resultatet visade att Lipisense sänkte triglyceridernivåerna med 30–50 procent, 
på ett dosberoende sätt. Att Lipisense sänker triglyceridnivåerna var väntat, då man i tidigare 
djurstudier visat sänkningar om 75 procent. 
 
Anlitat CRO inför fas 1 
I början av juli aviserade Lipigon att man upphandlat CRO (kontraktsforskningsorganisation) inför den 
kliniska fas 1-studien med Lipisense. Organisationen som anlitats är CTC (Clinical Trial Consultants) 
från Uppsala. CTC framstår som ett bra val då de har en god erfarenhet från studier i tidig fas samt 
kunde erbjuda Lipigon en helhetslösning. 
 
Utvecklingen fortskrider i övriga projektportföljen 
Lipigons tredje projekt (P3) mot dyslipidemi vilket utvecklas tillsammans med kinesiska Hitgen 
uppnådde under andra kvartalet en milstolpe för projektet. Den första screeningen av två är nu 
genomförd och Lipigon har med hjälp av Hitgens omfattande Del-screening identifierat ett stort antal 
molekyler. Målet är att identifiera två målproteiner. Nästa steg i processen är att påbörja 
valideringsarbetet.  
 
Värdering avspeglar tidigt skede 
Vi ser positivt på det faktum att Lipigon så här långt lyckats följa tidsplanen inför kommande kliniska 
studier och att den första säkerhetsstudien nu är avklarad. Aktien har haft ett uppsving på senaste 
tiden men värderas fortsatt lågt i vår mening. I vår värdering har vi varit konservativa och enkom 
värderat Lipisense-projektet. Vi ser ett motiverat värde om 16–17 kronor per aktie.  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon 
E-post: stefan@lipigon.se 
Telefon: 0705-78 17 68 
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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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