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Gabather är listat på Aktietorget och har flera tillgångar inom CNS-
området

GT-002 påverkar GABAA receptorn som en positiv allosterisk modulator med
mycket goda resultat i djurmodell. GT-002 är en oral substans lika effektivt som
Clozapine i en djurmodell, utan sedativa och andra negativa biverkningar. GT-002
genomgår ett prekliniskt utvecklingsprogram, med fas 1 kliniska studier
planerade att börja under 2018.

Fem andra substanser har testats in vitro och in vivo i olika psykos- och
ångestmodeller med lovande resultat som inte visar några sedativa biverkningar.
Den vanligaste vägen för läkemedel av den här typen är att först testa
indikationer för schizofreni för att sedan testa bipolär sjukdom, generella
ångestsjukdomar, och depression.
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Andra
tillgångar

GT-002

Företaget
Gabather AB listades på Aktietorget under 2014. Totalt har emissioner genererat
runt 49 miljoner SEK från 2014 till 2016. Ledningen och styrelsen har erfarenhet
från prekliniska studier, och fas I till fas III studier av nya läkemedel, samt
erfarenhet av licensieringsavtal.



Discovery CD selection Pre-clinical Phase 1 Phase 2a Phase 2b Phase 3

GT-002, en unik substans med potential att bli en ny behandling för 
schizofreni med lovande resultat i prekliniska studier
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GABAA RECEPTORN BESKRIVNING

• En småmolekyl med ny verkningsmekanism och 
potential att bli ett nytt antipsykotiskt läkemedel

SchizophreniaGT-002

• Hög selektivitet – få biverkningar
• Effekt – stark anti-psykotisk verkan
• Kognition, social interaktion – patienten fungerar bättre
• Minnesförbättring – bättre hjärnfunktion

LEDORD



Kliniska studier är planerade att börja under 2018
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• Internationellt nätverk av CROs:
• Strategisk utveckling- Sverige
• Djurstudier – Polen, Schweiz
• Safety studies - Tyskland
• API tillverkning – Holland
• IMP - Sverige
• Bioanalys – Finland, Sverige
• Läkemedelsanalys- Sverige
• CMC utveckling - Sverige
• In vitro farmakologi - Sverige

• GT-002 effektivitet i djurstudier samma 
som Clozapine (~1 mg/kg, p.o.)

• Låg toxicitet i djurmodeller

VIKTIGA AKTIVITETER

HITTILLS

• IND/CTA-förberedande studier 
• GLP-tox

• GT-002 potential för andra biologiska 
effekter

• GMP API (GT-002) tillverkning klar
• GMP IMP tillverkning för kliniska 

studier
• Klinisk fas I, SAD och MAD, planerad 

att börja under 2018 

PÅGÅENDE



GT-002 ANTAGANDEN

Försäljning av GT-002 inom området schizofreni beräknas till 1,2 
miljarder USD år 2029
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• Marknaden för antipsykotiska 
läkemedel förväntas expandera till 
14,91 miljarder USD år 2025, med en 
CAGR på 2,5 % 

• De största läkemedlen på marknaden 
är paliperidone (Invega), lurasidone
(Latuda), risperidone
(Risperdal/Consta), aripiprazole
(Abilify), och Clozapine.  

• Antipsykotiska läkemedel associeras 
med svåra biverkningar som begränsar 
användbarheten. Ett effektivt oralt 
läkemedel med få biverkningar hade 
varit mycket konkurrenskraftigt på 
marknaden. 

• En marknadsmodell med 10 % 
marknadsandel och en prissättning på 
54 619 SEK – 68 428 SEK per person per 
år, ger en potentiell försäljning på 1,2 
miljarder USD.

Source: NHS/RDTC Cost comparison charts 2017. Technavio report 2017. 
Venture Valuation – Product valutation report GT-002 in Schizophrenia

ANTIPSYKOTISKA LÄKEMEDEL

$1705/yearAverage price

Cost of treatment per person 

Aripiprazole
(30mg)

Paliperidone
(9mg+3mg)

Risperidone
(4mg)

$316
/year

$4150
/year

$650
/year

PER BEHANDLING/PERSON

SEK 68 000 
/år
USA

SEK 54 619 
/år

Europa

1,2 miljarder USDPeak sales



En attraktiv möjlighet eftersom många patent för välkända läkemedel 
har eller är på väg att upphöra
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• De största antipsykotiska läkemedlen inom
schizofreni är Abilify, Invega Sustenna,
Risperdal/Consta, Latuda, och Seroquel.

• Många av dessa storsäljare har problem med
generiska kopior som minskar deras vinster
eftersom patenten har eller är på väg att upphöra.

• Det finns runt 360 läkemedelskandidater i
pipeline för schizofreni och tillhörande tillstånd,
de flesta av dessa verkar på dopamin- och/eller
serotoninreceptorerna.

Source: Venture Valuation Report – GT002 in Schizophrenia

MARKETED ANTIPSYCHOTICS

AVERAGE ANNUAL SALES

DRUG STAGE TARGET COMPANIES

ALKS3831
(schizophrenia) Phase 3 5HT2A Receptor Agonist, 

Opioid Receptor Antagonist Alkermes Plc

MIN-101
(schizophrenia) Phase 3 5-HT2A and σ2 receptor 

antagonist

Minerva
Neuroscience 
& Janssen 

ITI-007
(schizophrenia, may 
be expanded to 
bipolar and MDD)

Phase 3

5-HT2A serotonin receptor 
antagonist + action on 
dopamine receptors and 
serotonin transporters 

Intracellular 
therapies

$ 12.2 B
/year

2,5 % cagr

MARKET GROWTH

BLOCKBUSTER EXPIRIES

Seroquel XR

Risperdal/Consta

Abilify

2017

2017

Expired



Högt värderade licensieringsmöjligheter efter fas 1 eller fas 2
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H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2017 2018 2019 2020

Preclinical tests

Phase 1 Phase 2a

Out-licensing 
opportunity

Out-licensing 
opportunity

EXEMPEL PÅ AVTAL 

• Minerva Neurosciences och Janssen signerade avtal för 
gemensam utveckling och licensieringsavtal i juni 2017 på 
totala utbetalningar om 70 miljoner USD. Detta 
inkluderade deras planerade fas 3 studier för MIN-101 i 
schizofrenipatienter. 

• Otsuka köpte bolaget Avanir Pharmaceuticals år 2014 för 
3.5 miljarder USD för att utöka sin portfölj med CNS 
läkemedel som utvecklas av Ananir. 

• Boehringer Ingelheim gjorde ett 262 miljoner USD avtal i 
Januari 2016 med bolaget Arena Pharmaceuticals gällande 
ett CNS-projekt i upptäcksfas.

• Biogen gjorde ett 32.5 miljoner USD upfront och 395 
miljoner USD i milestones avtal med Neurimmune år 
2010. Avtalet gällde rättigheter till tre prekliniska program 
inom CNS-området.  

• BMS betalade 175 miljoner USD upfront år 2014 för att ta 
över iPerians pipeline med läkemedelskandidater i tidig 
fas som riktar in sig på neurodegenerativa sjukdomar. 
Avtalet innehöll vidate utveckling och milestones på totalt 
550 miljoner USD tillsammans med royalties.

En analys av avtal under de senaste åren
visar att det finns stort intresse för
samarbeten gällande utveckling av
läkemedelskandidater inom CNS området.

Source: FierceBiotech, PRNewswire, GlobeNewswire, GEN News



Gabathers strategi är att bygga en portfölj av CNS-projekt i olika 
utvecklingsstadier för att öka bolagsvärdet och minska risker
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• Högre värde
• Fler licensieringsmöjligheter
• Bättre pris vid uppköp om ett företag 

har flera tillgångar

VÄRDE FÖR:

AKTIEÄGARE BOLAGET

• Utvecklar klinisk expertis och bygger på 
läkemedelsorganisation och nätverk 

• Starkare förhandlingsposition
• Tillgångar i olika utvecklingsstadier 

minskar risken eftersom den sprids över 
hela portföljen

Discovery CD selection Pre-clinical Phase 1 Phase 2a Phase 2b Phase 3

Schizophrenia
Small molecule

Small molecules same 
target

GTXX1-GTXX5

GT-002



Gabather leds av ett meriterat team med gedigna erfarenheter av 
läkemedelsbranschen
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Investeringshöjdpunkter
Gabather AB
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• Team med gedigen erfarenhet av avtal inom 
läkemedelsbranschen

• Framgångsrik leverans enligt den 
kommunicerade utvecklingsplanen 

• Högt intresse och överteckning på 212 % vid 
första emissionen den 1 oktober 2014

• Stark portfölj med flera tillgångar inom CNS 
området

SAMMANFATTNINGSVIS

Förväntat nyhetsflöde:
• GT-002: GLP-tox gnagare
• GT-002: Påbörja GLP-tox icke-gnagare
• GT-002: GLP-tox icke-gnagare
• GT-002: Godkänd CTA fas Ia
• GT-002: First in Man studier (fas Ia), SAD
• GT-002: Godkänd CTA fas Ib

KOMMANDE TRIGGERS



bj@gabather.com
+46 70  777 22 09
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