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Emissioner pressar aktien 
• Bioinvent genomför emissioner; dels en företrädes�

emission och dels en rabatterad riktad emission som 
ska tillföra bolaget drygt 57 miljoner kronor efter 
emissionskostnader. Vi förväntar oss att dessa blir 
fulltecknade, vilket därmed ger bolaget en relativt 
stark finansiell bas att agera från. 

 
• Emissionerna pressar tillfälligt aktien som handlas 

till en högre rabatt än sektorkollegorna på börsen. 
Den högre rabattnivån har även sin förklaring från 
tidigare misslyckade projekt, vilket fortsätter hålla 
investerare borta. Ledningen har dock relativt 
offensiva affärsmål för 2014 och att leverera på dessa 
är viktigt för att återbygga förtroendet i marknaden.  

 

• Vi har gjort vissa mindre ändringar i våra prognoser 
samt inkluderat för fulltecknade emissioner. Vårt 
motiverade värde uppgår efter detta till 6,3 (6,7) 
kronor per aktie.  

6,0 poäng 5,0 poäng 6,0 poäng 0,0 poäng 0,0 poäng 

Fakta 
Aktiekurs (SEK) 3,1
Antal aktier (milj) 112,8*
Börsvärde (MSEK) 353*
Nettoskuld (MSEK) +121*
Free float (%) 75 %
Dagl oms. (’000) 500
*justerat för fulltecknad 
emission 
 
 
Analytiker: 
Klas Palin 
klas.palin@redeye.se 
 
Björn Olander 
bjorn.olander@redeye.se 

 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 43 82 80 96 115
Tillväxt 	66% 90% 	2% 20% 20%

EBITDA +191 +16 +28 +22 +16
EBITDA	marginal Neg Neg Neg Neg Neg

EBIT +191 +19 +31 +24 +18
EBIT	marginal Neg Neg Neg Neg Neg

Resultat före skatt +188 +18 +29 +23 +18
Nettoresultat +188 +18 +29 +23 +18
Nettomarginal Neg Neg Neg Neg Neg

 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VPA +2,54 +0,21 +0,26 +0,20 +0,16
P/E Neg Neg Neg Neg Neg
EV/S 3,35 2,73 3,16 2,88 2,61
EV/EBITDA Neg Neg Neg Neg Neg
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 
värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 
verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 
(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 
– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 
hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 
antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 
Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 
storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 
aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 
kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 
– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 
Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 
har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 
De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 
ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 
vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 
god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 
– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 
Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 
att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 
kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 
(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 
Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 
finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 
baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times+interest+coverage ratio), 2 – 
Skuldsättningsgrad (Debt+to+equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 
Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 
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Positivt med tydliga affärsmål 

Efter att ha haft en relativt låg profil under de första sex månaderna har vd 

Michael Oredsson tagit bladet från munnen och vid senaste bolagspresenta�

tionen kommunicerades tydliga betydelsefulla affärsmål som ska uppnås i 
år, vilka vi har sammanställt nedan:  

 

Bioinvents övergripande mål för 2014 (vår tolkning): 

• Att ha intäkter från verksamheten som täcker driftskostnaderna  

• Få till ett partneravtal för BI�505 (multipelt myelom) 

• Få till ett partneravtal för BI�1206 (hematologisk cancer) 

• Utse ett nytt internt projekt som kan tilldelas ”Breakthrough Therapy 
Designation” av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) 

 

Målet om att nå balans mellan intäkter och driftskostnader är inte nytt, 
men det är positivt att det återupprepas som ett centralt mål för verksam�

heten. En väg för att nå detta mål kan ledningen inte påverka så mycket 

själva och det handlar om bolagets fem redan befintliga partnerprogram 
och att dessa löper vidare. När projekten avancerar till kliniska studier 

aktiveras milstolpsbetalning till Bioinvent. Vi uppskattar att en sådan upp�

går till 5�10 miljoner kronor när fas I�studier påbörjas. Vad gäller dessa 
projekt framkom inget nytt i senaste rapporten, utan det är fortsatt ett 

projekt i fas I och ytterligare sju projekt i preklinisk fas. Vi har haft förvänt�

ningar att fler projekt i det här läget skulle ha avancerat till kliniska studier. 
När vi talar med ledningen får vi dock uppfattning av att projekten fortsatt 

är aktiva och att det är rimligt att förvänta sig något ytterligare avancerar 

till fas I under 2014.  

 

En annan intäktskälla med förmodligen större ekonomisk potential finns i 
nya plattformsavtal för screeningsverktyget F.I.R.S.T. när det kombineras 

med antikroppsbiblioteket n�CoDeR. Ledningen indikerar att satsningarna 
på detta ska öka från och med början av andra kvartalet, då dessa platt�

formar mer aktivt kommer marknadsföras. Målet i det här fallet är att knyta 

till sig partners som sedan ska ta alla utvecklingskostnader för projekt. I 
den tidiga fasen kommer forskning och utveckling ske hos Bioinvent och 

inte hos partner. Vi uppfattar att bolaget kommer arbeta målinriktat mot 

partners med relativt konkreta projektuppslag, vilket känns helt rätt. Den 
här typen av avtal anser vi värdemässigt bör ge högre ersättningar till 

Bioinvent än de rena biblioteksavtalen som tidigare levererats. Ett samar�

betsavtal som nyligen slöts och som kan ge viss vägledning kring värdet på 
denna typ av avtal anser vi är det mellan Bristol�Myers Squibb (BMS) och 

Five Prime Therapeutics (FPT). Avtalet omfattar i det här fallet dock två 

projekt som är inriktade på cancer. Projekten är riktade mot målstrukturer 
som bedöms ha en viktig roll vid reglering av immunsystemet. Avtalet ger 

FPT 20 miljoner dollar i kontantersättning samt 9,5 miljoner dollar i forsk�

ningsstöd. Utöver detta köper BMS aktier i FPT så att ägandet uppgår till 

Nya avtal finns högt upp 

på agendan för 2014 

Ett partnerprojekt är 

sedan i fjol i fas I och 

ytterligare sju i preklinisk 

fas 

Vi förväntar oss högre 

ersättningar från avtal 

kring F.I.R.S.T. än de 

tidigare biblioteksavtalen 
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4,9 procent av kapitalet och för det betalas 21 miljoner dollar. Aktieköpet 
skedde till cirka 30�procents premie mot marknadspriset. Ytterligare 300 

miljoner dollar per målstruktur kan tillfalla FPT vid uppnådda utveck�

lingsmål, regulatoriska mål och försäljningsrelaterad mål. Dessutom finns 
ett royaltyelement med en stegrande royalty som uppskattningsvis börjar 

på cirka 5 procent och stiger mot10 procent. Det här är i våra ögon ett bra 

avtal som signalerar det stora intresse som finns inom läkemedelsindustrin 
för denna typ av cancerprojekt. Når Bioinvent i närheten av dessa villkor 

vore det mycket imponerande. Vi gillar speciellt avtalsstrukturer där part�

ners tar ett ägande, vilket ofta innebär betydande och en billig finansiering.   

 

Målet att få till avtal för BI�505 och BI�1206 i år är mycket ambitiösa mål 
tycker vi. Avtal kring BI�505 är dock inte nytt mål. Låg profil från bolaget 

kring projektet och inte övertygande tumörresponsdata från fas I�studien 
ligger bakom lågt ställda förväntningar i marknaden för att bolaget ska få 

till ett avtal för BI�505. Här finns därför utrymme för att överraska rejält. 

Egentligen gäller samma för BI�1206, men av andra anledningar. Projektet 
är än mer okänt och här har det inte i våra ögon funnits tydliga mål om när i 

utvecklingen Bioinvent vill få med en partner. Samtal med ledningen ger en 

relativt optimistisk bild av projekten och möjlighet att få till avtal. Det finns 
även en tydlighet att det i nuläget inte finns planer att genomföra ytterligare 

kliniska studier för dessa projekt på egen hand.  

 

Det sista affärsmålet är utifrån ett aktiemarknadsperspektiv inte av samma 
kaliber som de tidigare, men ett viktigt steg för att bygga en långsiktigt 

intressant projektportfölj. Breakthrough Therapy Designation är hett och 

erbjuder en möjlighet att snabbare och till lägre kostnader ta projekt till 
marknaden, vilket alltid är intressant i branschen.  

Kostnaderna var något högre än väntat 

Den siffermässiga avslutningen av fjolåret hamnade relativt väl i linje med 
vår förväntningsbild. I tabellen nedan har vi sammanställt de grova dragen 

för utfallet för 2013 och skillnaden mot våra prognoser. 

 

Förväntat mot utfall         

(SEKm) 2012 2013P Utfall Diff 

Nettoomsättning 42,9 84,4 81,7 +3% 

Rörelsekostnader +234,0 +99,7 +100,9 +1% 

EBIT +191,1 +15,1 +19,2 +27% 

Periodens resultat +187,8 +15,1 +18,0 +19% 

Källa: Redeye Research 

 

Huvuddelen av intäkterna för 2013 är från det nya avtal som tecknades med 
Bayer i oktober, och utgjorde cirka 50 miljoner kronor i kontantersättning. 

Övriga intäkter under perioden är från partners som använder n�CoDeR 

samt milstolpsbetalning när fas I�studie påbörjades.  

Ambitiösa mål, där 

förväntningarna i nuläget 

är låga 

Intäkterna hamnade 

något under vår prognos 
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Kostnaderna ökade något under fjolårets fjärde kvartal och hamnade något 
högre än vi räknat med. Det handlar trots allt om en relativt liten avvikelse. 

Noterbart är att bolaget även under sista kvartalet tog omstrukturerings�

kostnader på 4,4 miljoner kronor för nya personalneddragningar. Detta har 
dock ännu inte fått full kassaflödeseffekt.  

 

Den positiva utvecklingen för verksamheten under det fjärde kvartalet inne�

bar att likvida medel steg mot slutet av året till 64,7 miljoner kronor. Trots 
det har det beslutats om nyemissioner för att stärka finanserna ytterligare. 

Det är dels en företrädesemission och parallellt med den genomförs en 

starkt rabatterad riktad emission till Rhenman Healthcare Equity L/S och 
Peter Thelin på 15 miljoner kronor. Företrädesemissionen är inte fullt 

garanterade, men förutsättningarna bör vara goda den blir fulltecknad med 

det starka sektorsentiment som i dagsläget råder. Priset är även så pass lågt 
satt, 2,3 kronor per ny aktie, att det bör locka investerare som inte äger 

aktier till att teckna utan förträde.  

 

Villkoren i företrädesemissionen ger ägare rätten att teckna en ny aktie för 
fyra innehavda och teckningstiden löper mellan 28 mars till 11 april. Totalt 

tillför fulltecknade emissioner Bioinvent drygt 57 miljoner kronor efter 

emissionskostnader, vilka uppgår till 6,6 miljoner kronor. Kassatillskottet 
från emissionerna bedömer vi ska vara tillräckligt för att finansiera verk�

samheten åtminstone i år och under nästa år.    

Status i projekten 

I det stora hela innehöll bokslutkommunikén sparsamt med ny information 

kring bolagets egna projekt; BI&505, BI&1206 och ADC&1013.  

 

För BI&505 pågår fortsatt en mindre fas II�studie i asymtomatiska pati�
enter med multipelt myelom. Resultat från denna kan möjligtvis släppas 

senare under året, men här känner vi en stor osäkerhet. Det är en mycket 

begränsad studie som endast rekryterar tio patienter. Tidigare resultat från 
liknande studier med antikroppar har inte varit imponerande, varför för�

väntningarna bör hållas låga. Hur som helst bedömer vi att resultaten från 

denna studie inte är avgörande för få till ett licensavtal, utan det handlar 
mer om att studera effekt med antikroppen i friskare individer. Huvuds�

påret för den fortsatta kliniska utvecklingen bör vara i kombination med 

andra läkemedel som exempelvis Revlimid eller Velcade och inte som 
monoterapi. Här finns lovande preklinisk data som pekar på att BI�505 har 

en förstärkande effekt i kombination med dessa produkter. Det bör även 

finnas andra intressanta kombinationsmöjligheter med nyare produkter 
som lanserats senaste året inom indikationen, vilket breddar listan av 

möjliga tagare till projektet.  

 

Vi noterar att ledningen vid senaste presentationen trycker lite extra på 
projektet BI&1206 och det relativt optimistiska tonläget att få till ett tidigt 

partneravtal kring projektet. Nästa steg i utvecklingen är att påbörja toxi�

Hög rabatt i den riktade 

emissionen 

Emission tillför bolaget 

drygt 57 miljoner kronor 

Fas II-studie pågår för BI-

505 
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kologiska studier som beräknas starta under andra kvartalet. De positiva 
signalerna som vi uppfattar från ledningen gör att vi känner oss något mer 

konfidenta kring projektets framtid, vilket är anledning till att vi höjt sann�

olikheten för att det ska nå hela vägen till 10 procent från tidigare 5 procent.  

 

BI�1206 är en fullt human antikropp som tagits fram med F.I.R.S.T.�platt�
formen och utvecklingen sker i nära samarbete med en brittisk forskar�

grupp. Antikroppen är utvecklad för att blockera det immunhämmande 
målproteinet Fc gamma receptor IIb även kallat CD32b. Målproteinet 

CD32b finns överutryckt bland annat hos patienter med de svåraste 

formerna av non�Hodgkins lymfom. Målproteinet anses ha en central roll i 
utvecklandet av behandlingsresistens mot antikroppar som är riktade mot 

målproteinet CD20 (exempelvis Rituxan/MabThera (rituximab), Roche). 

Utöver att hämma resistensutveckling kan blockering av CD32b leda till en 
förstärkande anticancereffekt för flera av dagens etablerade antikroppar 

mot cancer, så som just Rituxan och Herceptin (trastuzumab, Roche).  

 

Forskargruppen som Bioinvent samarbetar med kring projektet har utfört 
prekliniska studier som visar på korrelation mellan utryck av CD32b på 

maligna B�celler och minskad behandlingseffekt för Rituxan. En retrospek�

tivstudie för patienter med mantelcellslymfom behandlade med Rituxan 
visade på tydlig skillnad i behandlingseffekt mellan patienter med högt 

respektive lågt uttryck av CD32b, se bild nedan.    

 

Progressionsfriöverlevnad, högt resp. lågt uttryck av CD32b 

 

Källa: Lim, S et al, Blood, 2011 

 

Bolaget har satt upp målet att de första kliniska studierna ska inledas kring 

årsskiftet 2014/15. Förmodligen blir första steget studier som monoterapi 
på patienter med non�Hodgkins lymfom. Utöver lymfom finns potential 

inom olika solida tumörer, så som exempelvis bröstcancer. Patentansök�

ningar har lämnats in som kan ge skydd till åtminstone 2032.  

 

BI�1206 bör vara ett intressant projekt för bolag som säljer anti�CD20�
läkemedel som exempelvis Roche och GlaxoSmithKline. Andra möjliga 

intressenter av BI�1206 kan vara bolag som utvecklar anti�CD20 kopior, så 

Vi har höjt sannolikheten 

för BI-1206 

CD32b kan ha effekt mot 

att utveckla resistens mot 

exempelvis Rituxan 

Förväntar oss att kliniska 

studier för BI-1206 inleds 

kring årsskiftet 
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kallade biosimilars. Här är aktiviteten relativt omfattande, mot bakgrund av 
den höga försäljningen för exempelvis Rituxan, vilken överstiger 6 miljar�

der dollar årligen. Enligt Biomedtrackar finns det i dag sex biosimilars proj�

ekt där kliniska studier pågår i EU och USA, varav två är fas III�studier.  

 

Projektet ADC&1013 driver Bioinvent i samarbete med Alligator Biosci�
ences. Utifrån rapporten framstår projektet stå och stampa och planen att 

påbörja kliniska studier under första halvåret i år framstår inte längre aktu�
ellt. Kommunikationen från Bioinvent indikerar istället osäkerhet kring 

projektet. Det talas om att utvärdering pågår. Vi fortsätter trots det att 

inkludera projektet i vår modell.   

Finansiella prognoser 

Vi har efter rapporten för fjolårets fjärde kvartal gjort vissa justeringar i 

våra prognoser, vilka presenteras övergripande i tabellen nedan.  

 

(MSEK)   2014P 2015P 

Omsättning Ny 80,0 96,0 

  Tidigare 80,0 102,0 

(%)   0% +6% 

EBIT Ny  +31,0 +24,0 

  Tidigare +21,3 +15,0 

(%)   46% 60% 

Källa: Redeye Research     

 

Vi har exempelvis höjt estimaten för kostnaderna något i år, då vi räknar 
med högre aktiviteter i de egna projekten än tidigare och ökade marknads�

satsningar kring F.I.R.S.T.�plattformen. I prognosen för i år inkluderas 
milstolpsbetalningar från två partnerprojekt som avancerar till kliniska 

prövningar. Dessutom räknar vi med minst ett nytt avtal för F.I.R.S.T.�

plattformen i år. Vi har dock i våra prognoser inte inkluderat intäkter från 
potentiella licensavtal för BI�505 och BI�1206.  

 

Prognoser Bioinvent         

  2011 2012 2013 2014P 2015P 
 
Omsättning 124,6 42,9 81,7 80,0 96,0 
Totala rörelsekostnader +190,0 +227,9 +98,0 +108,2 +117,9 
EBITDA +65,4 +185,0 +16,3 +28,2 +21,9 
Avskrivningar +6,3 +6,1 +2,9 +2,8 +2,1 
EBIT +71,7 +191,1 +19,2 +31,0 +24,0 
Finansnetto 4,6 3,2 1,1 1,9 1,0 
Rörelseresultat före skatt +67,1 +187,9 +18,0 +29,1 +23,0 
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nettoresultat +67,1 +187,9 +18,0 +29,1 +23,0 
 
Likvida medel 174,0 100,1 64,7 100,1 80,6 

 

Källa: Redeye Research 

Läget mer oklart kring 

framtiden för ADC-1013 

Ett avtal kring F.I.R.S.T. 

inkluderat i vår prognos 

för 2014 
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Värdering 

Vi tillämpar en sannolikhetsjusterad kassaflödesmodell i vår värdering av 

Bioinvent, där varje enskilt projekt värderas var för sig. Utgångspunkt för 

de projekt som värderas är att en läkemedelskandidat har blivit vald, vilket 
även är det kriteriet vi använder för plattformsprojekten.  

 

Vårt motiverade värde för Bioinvent uppgår till 6,3 (6,7) kronor per aktie 

när vi använder ett avkastningskrav på 18,6 procent och inkluderar att 
pågående emissioner fulltecknas.  

 

Bioinvent : Kassaflödesvärdering           

Projekt   Indikation Chans för Royaltysats Toppförsäljn. Lansering Nuvärde 
    

  
lansering (Andel 

BINV) 
(MUSD)   (MSEK)* 

BI+505 Multipel Myelom 25% 15% 600 2018 347 

ADC+1013 Blodcancer 15% 7% 800 2021 101 

BI+1206 Blodcancer 10% 10% 500 2021 70 

Plattformsprojekt, Fas I** Okänd 15% 3% 300 2020 28 

Plattformsprojekt, Preklin x7** Okänd 10% 3% 300 2021+ 108 

Motiverat teknologivärde (MSEK) 654 

Nettokassa (MSEK) 121*** 

Admim. Kost +62 

Motiverat börsvärde (MSEK) 713*** 

Antal aktier, full utspädning (milj.) 112,8*** 

Motiverad aktiekurs (SEK) 6,3*** 
                

* Värderingen baseras på 6,35 SEK/USD, ** Partnerprogram n+CoDeR, ***inkl. fulltecknad emission 

Källa: Redeye Research 

 

 

Som vi skrev ovan pågår en utvärdering av projektet ADC�1013. I vår modell 
skulle en nedläggning av projektet utan några ägarandelar eller framtida 

royaltyrättigheter ge en negativ effekt på värderingen med 0,9 kronor för 

vårt motiverade värde, som i så fall hamnar på 5,4 kronor per aktie.  

 

Värderingen av Bioinvent på börsen är fortsatt försiktig anser vi och en 
förklaring till detta är de pågående emissionerna som håller tillbaka 

investerare. I bilden på nästa sida har vi sammanställt värderingsrabatten 
för ett antal relevanta noterade jämförelsebolag Redeye har under 

bevakning.    

 

Läggs ADC-1013 ned 

sjunker DCF-värdet till 

5,4 kronor per aktie 
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Fundamental värderingsrabatt bolag i tidig klinisk utvecklingsfas 

 

Källa: Redeye Research 

 

Bioinvent har sedan de bakslagen under 2012 handlats till en högre rabatt 
mot sektorkollegor, i spåren av den förtroendekris detta förde med sig. Att 

återuppbygga förtroende i marknaden tar alltid tid. Bästa receptet är att 
överraska positivt, som vi bedömer blir fallet om vd Michael Oredsson 

lyckas leverera på sina relativt ambitiösa affärsmål för 2014.  

 

Ett annat sätt att skapa en bild av värderingen relativt jämförbara bolag är 
utifrån det så kallade teknologivärdet. När vi jämför värderingen av 

Bioinvent med noterade bolag inom onkologiområdet framstår även här 

förväntningarna betydligt lägre ställda än för flertalet av jämförelsebolagen, 
se nedan. 

 

Relativvärdering bolag inom onkologiområdet       

(mSEK) Börs:
värde 

Netto:
kassa 

Teknologi:
värde 

Antal 
projekt 

Antal 
partners 

Utvecklings:
status 

              

Bioinvent* 344 121 223 3 5 Fas II 

Immunicum 358 20 338 1 0 Fas I/II 

Kancera 243 14 229 3 0 Preklin 

Oasmia 1667 +59 1726 3 2 Fas III 

Pledpharma 390 49 341 2 0 Fas II 

Wnt Research 256 7 249 1 0 Fas I 

              

Källa: Redeye research             

* Inklusive fulltecknade emissioner           

 

Kursen ned efter emissionsbesked 

Som rubriken antyder har kursutvecklingen senaste veckorna varit negativ 

efter att bolaget gått ut med att en nyemission ska genomföras. Beräknat 

från årsskiftet är aktien ned med drygt 5 procent. Aktien nådde en högsta�
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notering på tolvmånadersbasis den 15 november i fjol på 4,64 kronor, men 
har därefter varit i en stilla utförslöpa. Handelsvolymerna under perioden 

har även varit fallande och den genomsnittliga omsättningen per dag 

beräknat senaste tre månaderna uppgår till cirka 460.000 aktier.   

 

På ägarsidan är det värt att lyfta fram att tidigare vd Svein Mathisen och 
Carl Borrebäck (bakom bolagets antikroppsbibliotek) bägge har sålt hela 

sina innehav.  
 

Carl Borrebäck och Svein 

Mathisen har sålt hela 

sina innehav 
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Här kommenterar vi manuellt förändringarna av värderingsnycklarna. Max 
3 rader 

Ledning 6,0p

 

Vd har relativt kort tid bakom rodret för bolaget, varför prestationen är 

ännu svår att utvärdera. Bolaget har dock en svag historik från tidigare vd 
och styrelse att hantera oförutsägbara händelser, vilket är viktigt i en så 

riskfull verksamhet som Bioinvent agerar inom. I styrelsen hade vi gärna 

sett att fler personer från läkemedelsindustrin. 

Ägarskap 5,0p 

 

Bolaget har två större huvudägare och som finns representerade i 
styrelsen, vilket är ett klart plus. På minus sidan har vi avsaknad av direkt 

aktieägande hos flera styrelseledamöter. 

Tillväxtutsikter 6,0p 

 

Det finns en stor kommersiell potential i Bioinvents projekt, men i närtid 
ligger potentialen i bolagets möjlighet att teckna nya avtal kring plattform 

och kring egna projekt. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Som forsknings� och utvecklingsbolag saknas i dagsläget intäkter och 

bolaget förväntas inte bli lönsamt baserat på löpande intäkter på flera år. 

Finansiell styrka 0,0p 

 

Risken i verksamheten är hög som dock till viss del balanseras av många 
aktiva partnerprogram. Finanserna är på väg att stärkas genom 

nyemission, vilket bör vara tillräckligt för att täcka kostnader för driften av 
verksamheten åtminstone för i år och nästa år. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 43 82 80 96 115 
Summa rörelsekostnader +234 +98 +108 +118 +131 
EBITDA :191 :16 :28 :22 :16 
      
Avskrivningar materiella tillg 0 +3 +3 +2 +2 
Avskrivningar immateriella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT :191 :19 :31 :24 :18 
      
Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto 3 1 2 1 1 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 
Resultat före skatt :188 :18 :29 :23 :18 
      
Skatt 0 0 0 0 0 
Net earnings :188 :18 :29 :23 :18 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 43 82 80 96 115 
Sum rörelsekost. +234 +98 +108 +118 +131 
Avskrivningar 0 +3 +3 +2 +2 
EBIT :191 :19 :31 :24 :18 
Skatt på EBIT 0 0 0 0 0 
NOPLAT :191 :19 :31 :24 :18 
Avskrivningar 0 3 3 2 2 
Bruttokassaflöde :191 :16 :28 :22 :16 
Föränd. i rörelsekap 10 +39 0 0 +6 
Investeringar 6 0 +2 +3 +3 
      
Fritt kassaflöde :175 :56 :30 :24 :25 
 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Soliditet 41% 60% 72% 61% 59% 
Skuldsättningsgrad 0% 0% 0% 6% 0% 
Nettoskuld +100 +65 +100 +77 +52 
Sysselsatt kapital +52 +16 +17 +17 +10 
Kapit. oms. hastighet 0,4 1,0 0,7 1,0 1,6 

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Försäljningstillväxt +66% 90% +2% 20% 20% 
VPA+tillväxt (just) 132% +92% 22% +21% +24% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
ROE +202% +37% +44% +32% +34% 
ROCE +202% +38% +44% +31% +33% 
ROIC 532% 37% 197% 140% 106% 
EBITDA+marginal +445% +20% +35% +23% +14% 
EBIT+marginal +445% +23% +39% +25% +16% 
Netto+marginal +438% +22% +36% +24% +15% 

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA +2,54 +0,21 +0,26 +0,20 +0,16 
VPA just +2,54 +0,21 +0,26 +0,20 +0,16 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Nettoskuld +1,35 +0,76 +0,89 +0,68 +0,46 
Antal aktier 73,90 85,00 112,77 112,77 112,77 
 

Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Enterprise Value 143,9 223,4 252,9 276,2 300,6 
P/E +1,3 +16,0 +12,1 +15,3 +20,2 
P/S 5,7 3,5 4,4 3,7 3,1 
EV/S 3,4 2,7 3,2 2,9 2,6 
EV/EBITDA +0,8 +13,7 +9,0 +12,6 +18,9 
EV/EBIT +0,8 +11,7 +8,2 +11,5 +16,7 
P/BV 5,1 5,9 4,3 5,9 8,3 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Van Herk Group 17,2 % 17,2 % 
B&E Participation AB 7,8 % 7,8 % 
Avanza Pension Försäkring AB 6,2 % 6,2 % 
Peter Hoglin 4,5 % 4,5 % 
Staffan Rasjö 4,3 % 4,3 % 
Ridgeback Capital Management 4,3 % 4,3 % 
Nordnet Pensionsförsäkringar 2,6 % 2,6 % 
SEB Life international Assurance Ltd 1,9 % 1,9 % 
SEB AB 1,8 % 1,8 % 
Cristina Glad 1,3 % 1,3 % 
 

Aktien   
Reuterskod   
Lista  Small cap 
Kurs, SEK  3,1 
Antal aktier, milj  112,8 
Börsvärde, MSEK  353,0 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Michael Oredsson 
CFO   
IR   
Ordf  Björn O Nilsson 
   
Nästkommande rapportdatum   
Q1 report  May 06, 2014 
Q2 report  July 24, 2014 
Q3 report  October 23, 2014 
   
   
Analytiker  Redeye AB 
Klas Palin  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
klas.palin@redeye.se  114 35 Stockholm 
   
Björn Olander   
bjorn.olander@redeye.se   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  
Riskpremie 9,8 % NPV FCF (2013+2015) +60 
Betavärde 1,7 NPV FCF (2016+2022) 625 
Riskfri ränta 1,8 % NPV FCF (2023+) 92 
Räntepremie 5,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 65 
WACC 18,2 % Räntebärande skulder 0 
  Motiverat värde MSEK 721 
Antaganden 2015+2021   
Genomsn. förs. tillv. 42,8 % Motiverat värde per aktie, SEK 6,4 
EBIT+marginal 44,0 % Börskurs, SEK 3,1 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  100 65 100 81 52 
Kundfordringar 10 13 13 14 15 
Lager 0 0 0 1 1 
Andra fordringar 0 0 0 0 0 
Summa omsättn. 110 78 113 96 68 
Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 7 4 3 3 4 
Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 
Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill 0 0 0 0 0 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 
Övr. immater. tillg. 0 0 0 0 0 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 
Summa anlägg. 7 4 3 3 4 
Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      
Summa tillgångar 117 81 116 99 72 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 0 0 0 0 0 
Kortfristiga skulder 0 0 0 4 0 
Övriga kortfristiga skulder 69 32 33 35 30 
Summa kort. skuld 69 32 33 39 30 
Räntebr. skulder 0 0 0 0 0 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 
Konvertibler 0 0 0 0 0 
Summa skulder 69 32 33 39 30 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 0 0 0 0 0 
Eget kapital 48 49 83 60 42 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 48 49 83 60 42 
      
Summa skulder och E. Kap. 117 81 116 99 72 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 11/13e 
1 mån +6,3 % Omsättning 36,6 % 
3 mån +9,3 % Rörelseresultat, just +59,72 % 
12 mån 9,8 % V/A, just +68,1 % 
Årets Början +7,7 % EK 32,0 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

Klas Palin äger aktier i bolaget: Ja 
Björn Olander äger aktier i bolaget: Nej 
 
Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 BioInvent är ett forskningsbolag som utvecklar innovativa 
antikroppsbaserade läkemedel inom sjukdomsområden där nuvarande 
behandlingsmöjligheter är bristfälliga. Bolagets fokus riktas mot 
cancerområdet med ett projekt i klinisk fas och två projekt i preklinisk 
fas. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 
sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 
investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 
kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 
finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 
finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 
med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 
finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 
källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 
baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 
kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 
investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 
investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 
av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 
analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

• För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 
investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 
för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

• En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 
direkt kopplad till sådan verksamhet. 

• Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 
emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 
att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 
överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case+baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 
anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 
händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 
ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 
möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 
teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2013:12:12) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt+ 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p + 10,0p 18 14 8 9 16 
3,5p + 7,0p 39 46 27 41 41 
0,0p + 3,0p 9 6 31 16 9 
Antal bolag 66 66 66 66 66 
 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 
eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


