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Kontroll på kostnaderna  
• Omsättningen under första kvartalet hamnade något 

under vår prognos, 101,9 MSEK mot väntade 108,0 
MSEK. Det var framför allt icke kärnverksamhet som 
var svag och därför inte så oroande. Kostnaderna 
ökade inte i den utsträckning vi räknat med och var 
anledning till att rörelseresultatet blev bättre än vi 
räknat med, %16,2 MSEK mot väntade %21,9 MSEK. 

 

• Viktigt exklusivitetsavtal träffades med UnitedHealth 
Group för Zubsolv under första kvartalet. Detta för%
väntas börja ge effekt redan i slutet av innevarande 
kvartal och full effekt från och med tredje kvartalet
och ska snabbt förbättra marknadsandelarna. 

 

• Efter rapporten har vi justerat våta prognoser och
vårt motiverade värde uppgår efter detta till 148 (158) 
kronor per aktie. 

8,5 poäng 7,0 poäng 7,5 poäng 0,0 poäng 3,0 poäng 

Fakta 
Aktiekurs (SEK) 115,0
Antal aktier (milj) 33,0
Börsvärde (MSEK) 3 792
Nettoskuld (MSEK) 395
Free float (%) 55 %
Dagl oms. (’000) 160

 
Analytiker: 
Klas Palin 
klas.palin@redeye.se 
 
Björn Olander 
bjorn.olander@redeye.se 

 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Omsättning, MSEK 326 430 627 1 183 1 829
Tillväxt 63% 32% 46% 89% 55%

EBITDA *60 *87 *13 263 712
EBITDA�marginal Neg Neg Neg 22% 39%

EBIT *79 *140 *23 219 665
EBIT�marginal Neg Neg Neg 18% 36%

Resultat före skatt *88 *153 *39 211 662
Nettoresultat *86 *155 *47 196 609
Nettomarginal Neg Neg Neg 17% 33%
 2012 2013 2014E 2015E 2016E

Utdelning/Aktie 0,00 0,00 0,00 1,00 3,70
VPA *2,86 *4,70 *1,42 5,95 18,48
P/E 0,00 Neg Neg 19,34 6,22
EV/S Neg 13,36 6,68 3,46 1,93
EV/EBITDA 1,73 Neg Neg 15,56 4,96
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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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Bra kostnadskontroll 

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 101,9 miljoner kron%

or, vilket var något under våra förväntningar på 108,0 miljoner kronor. Det 

var dock framför allt icke%kärnverksamhet i form av dotterbolaget Kibion 

som med ett svagt kvartal låg bakom avvikelsen, se tabell nedan.  

 

Förväntat mot utfall         

(MSEK) Q1'14E Utfall Diff Q1'13 

Intäkter 108,0 101,9 �6% 139,8 

  Abstral 59,3 57,9 �2% 124,1 

  Edluar  2,6 4,0 54% 1,8 

  Zubsolv 33,5 32,6 �3% 0,0 

  Kibion 12,6 7,4 �41% 10,5 

  Övrigt 0,0 0,0 3,4 

Kostnader >129,9 >118,9 �8% >109,5 

  KSV �12,0 �16,8 40% �6,9 

  Fsg. �36,0 �29,4 �18% �18,9 

  Admin. �32,9 �24,8 �25% �34,6 

  FoU �49,0 �47,9 �2% �46,6 

  Övrigt 0,0 0,0 �2,5 

EBIT >21,9 >16,2 �26% 30,3 
 
 
Bruttomarginal 88,9% 83,5% �6% 95,1% 

EBIT�marginal neg neg 21,7% 
          

Källa: Redeye Research, Orexo 

  

Positiv var att kostnaderna ökade i en lägre takt än vi räknat med, vilket 

räddade rörelseresultatet som uppgick till %16,2 miljoner kronor mot för%

väntade %21,9 miljoner kronor. Dessa kostnader är främst relaterade till de 

administrativa kostnaderna och försäljningskostnaderna. 

 

Kassaflödet för verksamheten är betydligt mer negativt än resultatet och 

hamnade på %74,7 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksam%

heten, inklusive investeringar, hamnade på %140,3 miljoner kronor. Förklar%

ingen finns i att huvuddelen av de intäkter som redovisas för Abstral utgörs 

av periodiserade intäkter från tidigare utbetalningar (cirka 55 miljoner 

kronor) och dessutom gör bolaget betydande aktiveringar av utvecklings%

kostnader från den pågående induktionsstudien (38,7 miljoner kronor). 

Finansiellt har läget försämrats snabbt mot bakgrund av detta och Orexo 

har nu en nettoskuld på 276 miljoner kronor. Likvida medel per sista mars 

uppgick till 30,7 miljoner kronor. Därtill har bolaget en möjlighet att öka 

belåningen med 105 miljoner kronor. Bolaget har därmed hamnat i en 

relativt akut situation, där finanserna behöver stärkas. Uppdraget att hjälpa 

Intäkterna lägre än vi 

räknat med 

Resultatet hamnade dock 

över vår förväntan 

Finanserna behöver 

stärkas 
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Orexo med detta har hamnat hos Pareto Securities som undersöker möj%

ligheten till att emittera företagsobligation.  

Förskrivningstrender 

Zubsolv 

Från årsskiftet har marknadsledande Suboxone Film(Reckitt Benckiser) 

tagits bort från CVS Caremark och Medimpact rekommenderade lista, vil%

ket gett en tydligt negativ effekt för läkemedlet. Merparten av de förlorade 

marknadsandelarna verkar dock hamnat hos generikaformuleringarna av 

den tidigare Suboxone tabletten, se nedan.  

 
  Recept       Dollar     
  Suboxone  Generika Zubsolv   Suboxone  Generika Zubsolv 
2014*04*18 80,35% 17,51% 2,13%   76,05% 22,03% 1,92% 
2014*04*11 80,39% 17,57% 2,04%   75,89% 22,29% 1,82% 
2014*04*04 80,65% 17,25% 2,09%   76,29% 21,88% 1,83% 
2014*03*28 80,91% 17,07% 2,02%   76,44% 21,78% 1,77% 
2014*03*21 80,84% 17,06% 2,11%   76,65% 21,53% 1,83% 
2014*03*14 80,52% 17,40% 2,09%   76,08% 22,08% 1,83% 
2014*03*07 80,93% 17,05% 2,02%   76,77% 21,45% 1,78% 
2014*02*28 80,87% 17,05% 2,08%   76,52% 21,73% 1,75% 
2014*02*21 80,97% 16,92% 2,11%   76,82% 21,34% 1,84% 
2014*02*14 81,07% 16,89% 2,04%   76,69% 21,53% 1,78% 
2014*02*07 81,21% 16,71% 2,08%   76,78% 21,49% 1,73% 
2014*01*31 81,44% 16,44% 2,13%   76,91% 21,31% 1,78% 
2014*01*24 81,74% 16,18% 2,08%   77,56% 20,66% 1,78% 
2014*01*17 82,07% 15,91% 2,03%   77,92% 20,37% 1,71% 
2014*01*10 82,64% 15,42% 1,94%   78,31% 20,12% 1,57% 
2014*01*03 83,55% 14,67% 1,78%   80,28% 18,61% 1,10% 

Källa Wolters Kluwer             

 

Marknadsandelsmässigt har förskrivningen av Zubsolv varit relativt stabil 

på omkring 2 procent sedan början av året, och här har både vi och andra 

haft högre förväntningar. Positivt är dock att marknadsområdet visar bra 

tillväxt och försäljningen steg med 7 procent under första kvartalet. Försälj%

ningen av antal tabletter är därför fortsatt i en stigande trend.  

 

Antal sålda tabletter av Zubsolv på veckobasis 

 

Källa Wolters Kluwer 
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Viktigast för att få försäljningen att lyfta är förbättringar i prissubvention%

eringen från betalande organisationer och på den punkten antar ledningen 

en optimistisk ton. Under kvartalet som gick har bolaget exempelvis fram%

gångsrikt förhandlat till sig exklusivitet hos UnitedHealth Group från och 

med 1 juli i år. UnitedHealth har en marknadsandel på cirka 6 procent av de 

privata försäkringsbolagens andel som uppgår till drygt 40 procent av den 

totala marknaden för buprenorfin/naloxon%läkemedel. Exklusiva avtal 

framstår som helt rätt väg framåt, även om det innebär att Orexo måste ge 

en högre rabatt för att uppnå denna status hos försäkringsbolag. I det läge 

bolaget befinner sig just nu med Zubsolv är det dock hög prioritet att 

skynda på takten med vilken man vill bryta sig in på marknaden för att 

snabbast möjligt tydliggöra sig som en spelare med en produkt som allt fler 

vill använda och har använt.  

 

Till skillnad mot utvecklingen efter förändringen hos CVS bedömer vi att 

effekten av exklusiviteten kommer att leda till ett snabbare genomslag i ök%

ade marknadsandelar, då UnitedHealths försäkringstagare är mer bundna 

till förändringen. Färdplanen som ligger innebär att UnitedHealth i andra 

halvan av maj förväntas informera förskrivare om förändringen och vi 

räknar med att få se effekterna av detta mot slutet av innevarande kvartal. 

Utöver UnitedHealth har ett antal förhandlingar med mindre lokala aktörer 

gett resultat och exempelvis har Orexo nått exklusivitet hos Keystone First i 

Philadelfia.  

 

För att få bättre tryck från säljarna på fältet har vissa omstruktureringar av 

försäljningsorganisationen genomförts och som vi uppfattar det med ett 

ökat fokus på regioner med bättre ersättningsnivåerna. Säljare som inte 

motsvarat förväntningarna har ersatts. Totalt uppgår antalet säljare till 

omkring 70 personer, vilket kan jämföras med huvudkonkurrenten Reckitt 

Benckiser som har omkring 140 säljare på fältet. Av Orexos säljare är dock 

många nya från och med i år och vi uppskattar att omkring 40 procent 

tillkommit under 2014. Som alltid tar det viss tid tills det att en säljare når 

full kapacitet. Utöver förändringar i säljkåren har marknadsbudskapet 

trimmats för att bli mer patientinriktat. 

 

En förklaring till de höga kostnaderna i verksamheten finns i de studier som 

Orexo driver, vilka utgör huvuddelen av de forsknings och utvecklingskost%

nader på 86,6 miljoner kronor om bolaget hade under första kvartalet. 

Resultat från två studier, induktionsstudien och switch%studien, ska rapp%

orteras under sommar. Dessa är viktiga i bolagets strävan att höja 

produktdifferentieringen av Zubsolv mot konkurrenter.  

 

Vi noterar även att Reckitt Benckiser har slutfört patientrekryteringen 

under början av året till en mindre preferensstudie, där totalt 33 patienter 

fick antingen Zubsolv eller Suboxone Film. Vi har ännu inte lyckats finna 

några resultat från denna, vilket kan betyda att de inte levde upp till 

Reckitts förhoppningar. Det går dock inte att utesluta att analys av studien 

Snabb övergång till 

Zubsolv väntas för 

UnitedHealth’s kunder  

Många nyanställda 

säljare under 2014 

Första resultaten från 

eftermarknadsstudier 

förväntas under 

sommaren 
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fortsatt pågår. Det hade annars varit naturligt att den belystes vid senaste 

rapportering, där extra fokus lades på Reckitts läkemedelsdel och där 

Suboxone Film är huvudprodukten. Denna del av Reckitts verksamhet har 

sedan en tid varit till salu. Intresset framstår dock varit svalt för den pris%

lapp som diskuterats. Ett troligt scenario är att verksamheten noteras 

separat.  

 

Abstral 

På den amerikanska marknaden säljs Abstral via partner Galena Biopharma 

sedan andra halvåret i fjol. Produktens indikerade intäkter för det första 

kvartalet enligt Wolters Kluwer uppgick till 4,0 miljoner dollar, vilket är en 

ökning med 85 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och det är 10 pro%

cent högre än för helåret 2013. Orexo går inte ut med storleken på intäkten 

som inkluderats i kvartalet från Galena, vilka ännu inte slutredovisat 

utvecklingen för första kvartalet. Vår beräkning indikerar att Orexo tagit 

upp en intäkt på cirka 2 miljoner kronor under perioden, vilket framstår 

försiktigt och borde ha kunna hamnat på cirka 3 miljoner kronor. 

 

Marknadsandelstrenden har i år planat ut kring 2,5%3,0 procent, se bild 

nedan. Trenden indikerar en svagare utveckling än det vi haft i våra 

prognoser.  

 

Marknadsandelsutveckling Abstral, (%), 2013#14 

 

Källa: Wolters Kluwer 

 

Marknadsledande inom området för snabbverkande fentanylbaserade läke%

medel mot genombrottssmärta vid cancer är Subsys (Insys Therapeutics), 

vars produkt snabbt nått en dominerande ställning med en marknadsandel 

på över 50 procent. Subsys är främsta förklaringen till den starka utveckling 

vi sett inom området de senaste året. På rullande tolvmånadersbasis uppgår 

marknaden, enligt Wolters Kluwers siffror, till 450 miljoner dollar och fort%

sätter, på veckobasis, visa imponerande tillväxtssiffor på över 70 procent. 
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Tillväxten i Europa är fortsatt bra och nettoförsäljningen ökade till 12,1 

miljoner pund under första kvartalet enligt partnern Kyowa Hakko Kirin. 

Detta innebar en tillväxt på 15 procent mot samma kvartal i fjol. Kyowa 

Hakko Kirin ger en helårsprognos på 55,4 miljoner pund eller 67 miljoner 

euro för Abstral i Europa, vilket skulle betyda möjliga intäkter till Orexo på 

35,4 miljoner kronor under andra halvåret i år enligt våra beräkningar.  

 

Abstral är sedan slutet av 2013 även lanserad på den japanska marknaden.  

Här har vi ännu inga siffror, men Orexo uppger att lanseringen går bra och 

att Abstral tagit en betydande marknadsandel. Konkurrensen inom området 

är relativt begränsat i Japan där endast Fentora finns som konkurrerande 

produkt. Vi har relativt försiktiga förväntningar från den japanska mark%

naden för i år, vilket uppgår till 6,0 miljoner kronor. 

Finansiella prognoser 

Efter det bättre utfallet i första kvartalet, som främst drevs av lägre kost%

nader, har vi justerat ned kostnadsprognoserna för i år. Vi gör även en viss 

höjning i förväntningarna för Zubsolv i år, då vi räknar med att flytten av 

UnitedHealth’s patienter till Zubsolv kan utvecklas snabbare än tidigare 

beräknat. Utöver det har vi tagit ned prognoser för Abstral och Kibion för 

närmaste åren.  

 

(MSEK)   2014P 2015P 2016P 

Nettoomsättning Nya 626,6 1183,1 1828,7 

  Tidigare 639,7 1206,5 1897,9 

(%)   �2% �2% �4% 

          

Zubsolv Nya 316,9 940,1 1646,2 

  Tidigare 300,8 924,4 1618,6 

(%)   5% 2% 2% 

          

EBIT Nya *22,7 218,8 665,2 

  Tidigare *31,0 254,6 704,5 

(%)   27% �14% �6% 

Källa: Redeye Research       

 

 

I bilden på nästa sida presenteras vår prognos för utvecklingen av Zubsolvs 

marknadsandel under innevarande år. Vi förväntar oss framför allt ett 

starkt andra halvår och att läkemedlet vid utgången av 2014 ska takta en 

marknadsandel på 7,5 procent.  

 

Fentora enda 
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Vi justerar ned prognosen 

för nettoomsättningen 
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Marknadsandelsprognos vid utgång av kvartal för Zubsolv

 

Källa: Redeye Research 

 

 

Tabellen nedan visas Redeyes detaljerades prognoser till och med 2016. 

 

Prognoser Orexo 2011 2012 2013 Kv1:14 Kv2:14P Kv3:14P Kv4:14P 2014P 2015P 2016P 

 
Intäkter 

                    

Försäljningsintäkter 72,9 43,1 34,2 39,1 52,5 111,7 186,8 384,7 1038,8 1771,7 

Abstral 70,5 36,8 18,3 2,5 4,5 8,4 38,8 54,2 84,6 109,9 

Edluar 2,4 6,3 8,6 4,0 3,1 3,0 3,5 13,6 14,0 15,6 

Zubsolv 0,0 0,0 7,3 32,6 44,9 100,3 139,2 316,9 940,1 1646,2 

OX51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Licensintäkter 33,0 203,9 338,7 55,4 48,4 34,5 56,5 194,8 92,5 0,0 

Kibion  43,9 48,3 48,7 7,4 12,5 11,3 15,9 47,1 51,8 57,0 

Vidare fakt. FoU 34,2 22,9 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelseintäkter 199,6 326,2 429,7 101,9 113,4 157,5 253,8 626,6 1183,1 1828,7 

 
Kostnader 

                    

Kostnad sålda varor *29,0 *27,8 *29,4 *16,8 *19,1 *29,5 *37,9 *103,3 *189,2 *267,8 

Bruttoresultat 170,6 298,5 400,2 85,1 94,3 127,9 215,9 523,3 993,9 1561,0 

Försäljningskostnader *50,1 *62,0 *125,1 *29,4 *33,0 *42,4 *122,7 *227,5 *358,4 *411,8 

Administrationskostnader *49,5 *82,5 *126,4 *24,8 *28,8 *31,7 *34,1 *119,3 *140,8 *169,0 

Forskning och utveckling *194,4 *216,1 *238,2 *47,9 *47,0 *50,6 *54,4 *199,9 *269,9 *337,4 

Totala kostnader >323,1 >388,4 >519,1 >118,9 >129,7 >154,2 >249,1 >650,1 >958,3 >1176,7 

Övriga intäkter/kostnader *268,0 *17,3 *50,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

EBIT (Rörelseresultat) >391,5 >79,5 >139,4 >16,2 >14,4 3,2 4,7 >22,7 224,8 642,8 

Finansnetto *7,9 *8,2 *13,7 *3,9 *4,2 *4,4 *3,5 *16,0 *8,0 *3,0 

Skatt 7,4 1,7 *1,5 *1,0 *1,5 *2,5 *3,0 *8,0 *15,2 *51,2 

Nettoresultat >392,0 >85,9 >154,6 >21,1 >20,1 >3,7 >1,8 >46,7 201,6 588,6 

Vinst per aktie (VPA) *13,6 *3,0 *4,7 *0,6 *0,6 *0,1 *0,1 *1,5 6,1 17,8 

Källa: Redeye Research 
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I våra prognoser har vi inkluderat aktivering av utvecklingskostnader på 

101,7 miljoner kronor för 2014 och på 50 miljoner kronor för 2015. Posten 

förväntas börja skrivs av över 5 år från och med 2015. För att Orexo ska 

kunna nå sina marknadsandelsmål för Zubsolv räknar vi med att bolaget 

fortsätter göra betydande investeringar i framför allt kliniska studier. 

Däremot är det rimligt att anta att bolaget, tills lönsamheten förbättrats, 

intar en något mer återhållsamma inställning till nya investeringar. 

 

Lönsamheten förväntas förbättrats betydligt i år, då försäljningsintäkterna 

från Zubsolv ökar kraftigt, vilket förväntas leda till att Orexo från och med 

fjärde kvartalet i år själv bär samtliga kostnader för försäljare av Zubsolv. 

Dessutom räknar vi med att bolaget då påbörjar återbetalning av de kost%

nader som initialt tagits av Publicis Touchpoint Solutions (PTS), vilket är 

orsaken till den branta uppgången av försäljningskostnaderna. I försälj%

ningskostnaderna för 2015 och 2016 har vi även inkluderat en avtalad 

vinstdelning med PTS som vi beräknar kommer bli aktuell.  

 

I takt med att verksamheten i USA växer förväntas även kostnader för ad%

ministration öka under de närmaste åren. Även de redovisade kostnaderna 

för forskning och utveckling beräknas öka i år när aktiverade utvecklings%

kostnader minskar. De faktiska kostnaderna förväntas dock gå ned något 

från 330,3 miljoner kronor i fjol till 301,6 miljoner kronor under 2014. 

Värdering och scenarioanalys 

Vår värderingsmodell för Orexo utgår ifrån prognoser för varje enskild 

produkt till och med 2020. För de projekt som är i klinisk utveckling har vi 

tagit hänsyn till utvecklingsrisken och riskjusterat framtida kassaflöden. 

För att nuvärdeberäkna de framtida kassaflödena använder vi en WACC på 

13,0 procent, vilket är en ökning med 1,8 procentenheter mot tidigare. Det 

höjda avkastningskravet återspeglar bolagets försvagade finanser. Efter de 

justeringar vi gjort i vår modell hamnar vårt DCF%värde på 124 kronor per 

aktie (143 kronor).  

 

Utöver DCF%värderingen värderar vi Orexo utifrån en multipelvärdering, 

där vi använder multiplar som ett bolag av Orexos karaktär kan tänkas 

handlas till när bolaget nått en mer mogen fas, vilket vi beräknar sker från 

och med 2017. Det genomsnittliga värdet från multipelvärderingen ger ett 

värde idag på 171 kronor per aktie, se tabell nästa sida. 

 

Vårt motiverade värde bygger på ett genomsnitt av de två modellerna 

beskrivna ovan och det ökar till 148 kronor per aktie (158 kronor).  

 

 

 

 
 

Bolaget går mot 

lönsamhet i slutet av året 

Något lägre investeringar 

i forskning och utveckling 

under 2014 
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Multipelvärdering     

Multipel Multiplar Aktievärde idag 
Genomsnitts>

värde 

EV/S 3x * 4x 134 * 179 156 

        

EV/EBITDA 9x * 11x 157 * 192 175 

        

EV/EBIT 10x * 12x 166 * 199 182 

        

      171 

 

I tabellen nedan presenteras ett antal jämförbara bolag till Orexo, vilket 

främst utgörs av mindre amerikanska läkemedelsbolag. 

 

Relativvärdering                   

  P/E     EV/EBITDA     EV/S     
Bolag 2014E 2015E 2016E 2014E 2015E 2016E 2014E 2015E 2016E 
ACTAVIS 15,3 13,4 12,3 11,9 10,0 10,5 4,2 3,6 3,9 
ALKERMES 89,2 49,1 27,8 253,9 53,0 29,5 11,0 9,6 8,1 
AUXILIUM PHARMA 28,6 16,3 11,7 22,0 14,0 10,4 3,3 2,8 2,5 
BIODELIVERY SCI. NEG NEG 22,4 NA NA NA 11,0 5,9 4,4 
FOREST LAB.  68,1 25,3 20,8 39,4 13,8 11,9 6,1 4,7 4,5 
HOSPIRA  20,5 18,8 15,9 11,6 10,8 9,2 2,0 1,9 1,8 
INSYS THERA. 27,4 22,4 18,4 14,3 10,2 9,7 6,4 4,8 5,7 
MEDA 13,0 10,7 11,3 12,0 10,5 9,5 3,5 3,3 3,1 
MEDICINES COMPANY 18,0 22,4 10,6 24,0 13,1 5,7 2,4 2,2 1,8 
MOBERG PHARMA NEG 10,7 17,5 32,2 7,0 11,1 1,7 1,2 NA 
PERRIGO  22,3 18,4 16,0 20,0 15,6 13,6 5,4 4,9 4,5 
QUESTCOR PHARMA 11,6 10,4 9,4 7,8 6,7 6,2 4,5 3,9 3,7 
SALIX PHARMA  16,6 14,5 13,5 11,0 8,1 7,4 4,6 3,8 3,6 
SHIRE PLC 10,2 9,3 8,4 5,0 4,5 4,1 2,2 2,1 2,0 
VALEANT PHARMA  15,3 12,6 11,4 15,1 13,2 12,4 7,3 6,8 6,4 
                    
Mean 27,4 18,2 15,2 34,3 13,6 10,8 5,0 4,1 4,0 
Median 18,0 15,4 13,5 14,7 10,6 10,0 4,5 3,8 3,8 
OREXO 
(BLOOMBERG) 47,5 7,0 4,5 29,3 6,7 3,8 5,3 2,8 1,9 
OREXO (REDEYE) NEG 19,3 6,2  NEG  15,6  5,0  6,7  3,5  1,9 

Källa: Bloomberg, Redeye Research 

 

I nuläget ligger vi lägre än konsensusprognoserna för Orexo, vilka vi tror 

kommer att justeras ned närmaste tiden. Baserat på prognoser för 2016 

handlas Orexo%aktien med en hög rabatt mot jämförbara bolag. I takt med 

att bolaget levererar en förbättrad marknadspenetration för Zubsolv räknar 

vi med att denna rabattnivå reduceras till en likvärdig nivå. 

Scenarioanalys 

Zubsolv är den huvudsakliga värdedrivaren för Orexo närmaste åren jämte 

den marknadspenetration som läkemedlet når. I vårt basscenario räknar vi 

med att Zubsolv tar en marknadsandel på 20 procent för buprenorfin%

/naloxon%läkemedel. I våra prognoser har vi även inkluderat riskjusterade 

intäkter för OX51 från och med 2017.  

Räkna med att konsensus 

kommer justeras nedåt  
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Det är omkring Zubsolv vår prognososäkerhet är störst och där bolaget har 

bästa chans att överraska. I vårt Bull case%scenario modellerar vi med en 10 

procentenheter högre marknadspenetration för Zubsolv än i vårt Base case%

scenario med en marknadsandel i nivå med bolagets målsättning på 30 pro%

cent. Ett sådant scenario ger ett motiverat värde per aktie på 225 kronor. 

 

Vårt Bear case%scenario är även det uppbyggt kring marknadsupptaget för 

Zubsolv och här utgår vi ifrån ett svagare upptag med en mer intensiv kon%

kurrens än i vårt basscenario. Vi har här räknat med en lägre marknads%

andel för Zubsolv på 10 procent av marknaden. Ett sådant scenario ger oss 

ett motiverat värde per aktie på 82 kronor. 

Kursen har backat i år 

Sedan årsskiftet är Orexo%aktien ned med 30 procent påverkad av ett svag%

are än förväntat upptag av Zubsolv under lanseringen. Handelsvolymerna i 

aktien har dock fortsatt vara bra och den genomsnittliga omsättningen upp%

går till knappt 130.000 aktier, vilket är en 30%procentig ökning sedan förra 

mätperioden. Likviditeten i aktien får betraktas som fortsatt mycket god 

och handelsvolymerna motsvarar en omsättning av 7,8 procent av kapitalet 

över en 20 dagarsperiod.  

 

Healthcap var den ägare som minskade mest under första kvartalet, vilket 

beror på att fonden där Orexo innehavet  ingår löper ut. Ägandet för 

Healthcap har minskat med 2,6 procentenheter till 12,4 procent. Största 

positiva netto%förändring stod Fidelity fonder för som ökade ägandet med 

0,8 procent%enheter till 2,7 procent.  

Investeringsidé 

Lanseringen av Zubsolv inleddes i september och sker med inhyrd sälj%

styrka från Publicis Touchpoint Solutions. Läkemedelsmarknaden för 

behandling av opioidberoende uppgår till drygt 1,4 miljarder dollar per år 

och har goda förutsättningar att fortsätta öka under de närmaste åren. 

Zubsolv har fördelar mot konkurrerande läkemedel på marknaden, vilket 

utgör grunden för vår bedömning om att produkten ska ta en betydande 

marknadsandel inom detta område. Våra prognoser utgår ifrån en 

toppförsäljningspotential på drygt 300 miljoner dollar per år, vilket 

kommer göra Orexo till ett bolag med bra lönsamhet.  

 

Som alltid finns risker vid en lansering och utmaningar med att få läkare 

och patienter att vilja välja ett nytt läkemedel. Den främsta utmaningen är 

att snabbt få en konkurrenskraftig subvention från betalare och att bygga 

förtroende för produkt hos förskrivare. Den långsammare takten med 

vilken Zubsolv tagit marknadsandelar innebär dock att bolagets finanser är 

svaga, men bedöms ändå tillräckliga för att driva bolaget till lönsamhet. 

Bolaget skulle dock må bra av en finansiell förstärkning som väsentligt 

förbättrar uthålligheten. 

För Bull Case uppgår 

motiverat värde till 225 

kronor 

Vi har modellerat för ett 

än mer negativt bear 

case�scenario än tidigare, 

baserat på 10 procents 

marknadsandel 

Fidelity har fortsatt att 

öka i Orexo under första 

kvartalet 

Vi räknar med en toppför�

säljning för Zubsolv på 

300 miljoner dollar 
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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. 

 

 
Ledning 8,5p

 

Ledning och styrelse har bra och relevant erfarenheter från sektorn. 

Kommunikationen med marknaden är bra och tydlig. Ledningen har på 

ett smart sätt använt sig av kapitalmarknaden för finansiering och 

aktieåterköp. 

Ägarskap 7,0p 

 

Orexos större ägare finns representerade och är aktiva i styrelsen, vilket vi 

anser är ett plus. Vi skulle helst vilja att samtliga i styrelsen äger aktier i 

bolaget. 

Tillväxtutsikter 7,5p 

 

Tillväxten närmaste åren styrs av framgångar för nyligen lanserade 

Zubsolv på den amerikanska marknaden. Läkemedlet har stor 

kommersiell potential och försäljningen kan växa med över 20 procent per 

år. Eftersom produkten ännu inte är etablerad är risken fortsatt relativt 

hög. 

Lönsamhet 0,0p 

 

Bolagets huvudprodukt Zubsolv är i en etableringsfas och det dröjer till 

nästa år innan Orexo når lönsamhet. 

Finansiell styrka 3,0p 

 

Den finansiella ställningen har snabbt försvagats till följd av hög 

rörelsekapitaluppbyggnad samtidigt som försäljningen utvecklats något 

svagt. En finansieringslösning som ger långsiktig stabilitet skulle vara bra 

för bolaget. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 326 430 627 1 183 1 829 
Summa rörelsekostnader *386 *517 *639 *920 *1 117 
EBITDA >60 >87 >13 263 712 
      
Avskrivningar materiella tillg *7 *7 *8 *3 *4 
Avskrivningar immateriella tillg. *13 *46 *2 *41 *43 
Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 
EBIT >79 >140 >23 219 665 
      
Resultatandelar 0 0 0 0 0 
Finansnetto *8 *14 *16 *8 *3 
Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 
Resultat före skatt >88 >153 >39 211 662 
      
Skatt 2 *2 *8 *15 *53 
Net earnings >86 >155 >47 196 609 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Omsättning 326 430 627 1 183 1 829 
Sum rörelsekost. *386 *517 *639 *920 *1 117 
Avskrivningar *20 *53 *10 *44 *47 
EBIT >79 >140 >23 219 665 
Skatt på EBIT 2 *1 *5 *15 *53 
NOPLAT >78 >141 >27 203 612 
Avskrivningar 20 53 10 44 47 
Bruttokassaflöde >58 >88 >17 248 659 
Föränd. i rörelsekap 90 *201 *109 *84 *2 
Investeringar 0 *111 *111 *63 *59 
      
Fritt kassaflöde 32 >400 >238 101 598 
 

Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Soliditet 40% 21% 16% 33% 76% 
Skuldsättningsgrad 65% 149% 371% 143% 0% 
Nettoskuld *103 135 395 304 *258 
Sysselsatt kapital 69 297 509 615 629 
Kapit. oms. hastighet 0,7 0,6 0,9 1,3 1,6 

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Försäljningstillväxt 63% 32% 46% 89% 55% 
VPA*tillväxt (just) *78% 64% *70% *520% 211% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
ROE *34% *88% *34% 92% 102% 
ROCE *21% *39% *8% 32% 81% 
ROIC *42% *204% *9% 40% 100% 
EBITDA*marginal *18% *20% *2% 22% 39% 
EBIT*marginal *24% *33% *4% 18% 36% 
Netto*marginal *26% *36% *7% 17% 33% 

Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
VPA *2,86 *4,70 *1,42 5,95 18,48 
VPA just *2,86 *4,33 *1,31 5,48 17,03 
Utdelning 0,00 0,00 0,00 1,00 3,70 
Nettoskuld *3,45 4,11 11,97 9,21 *7,83 
Antal aktier 30,00 32,97 32,97 32,97 32,97 
 

Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Enterprise Value *103,4 5 740,4 4 186,2 4 095,3 3 533,4 
P/E 0,0 *36,2 *81,2 19,3 6,2 
P/S 0,0 13,0 6,1 3,2 2,1 
EV/S *0,3 13,4 6,7 3,5 1,9 
EV/EBITDA 1,7 *65,9 *327,4 15,6 5,0 
EV/EBIT 1,3 *41,1 *184,5 18,7 5,3 
P/BV 0,0 34,7 33,0 12,2 4,3 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 
Novo Nordisk Fonden 30,3 % 29,3 % 
HealthCap 12,8 % 12,4 % 
ATP 5,8 % 5,6 % 
Anders Walldow 3,6 % 3,5 % 
SHB fonder 3,2 % 3,1 % 
Fidelity fonder 2,7 % 2,7 % 
Avanza Pension Försäkring 2,1 % 2,0 % 
Hans Sköld 2,0 % 2,0 % 
Thomas Lundqvist 1,6 % 1,5 % 
Abingworth Bioventures 1,3 % 1,2 % 
 

Aktien   
Reuterskod  orx.st 
Lista  Small cap 
Kurs, SEK  115,0 
Antal aktier, milj  33,0 
Börsvärde, MSEK  3791,6 
   
Bolagsledning & styrelse   
VD  Nikolaj Sörensen 
CFO  Henrik Juuel 
IR  Nikolaj Sörensen 
Ordf  Martin Nicklasson 
   
Nästkommande rapportdatum   
Q3 report  October 22, 2014 
Q2 report  July 11, 2014 
Q3 report  October 22, 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 6,8 % NPV FCF (2013*2015) 290 
Betavärde 1,4 NPV FCF (2016*2022) 2218 
Riskfri ränta 3,5 % NPV FCF (2023*) 1726 
Räntepremie 0,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 106 
WACC 13,0 % Räntebärande skulder *241 
  Motiverat värde MSEK 4098 
Antaganden 2015*2021   
Genomsn. förs. tillv. 3,7 % Motiverat värde per aktie, SEK 124,3 
EBIT*marginal 35,3 % Börskurs, SEK 115,0 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 
Tillgångar      
Omsättningstillgångr      
Kassa och bank  228 106 31 142 258 
Kundfordringar 37 55 63 95 146 
Lager 28 383 313 355 402 
Andra fordringar 0 0 0 0 0 
Summa omsättn. 293 544 407 592 807 
Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 35 33 33 40 50 
Finansiella anl.tillg. 19 0 0 0 0 
Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 
Goodwill 26 26 28 31 36 
Imm. tillg. vid förväv 106 62 62 62 62 
Övr. immater. tillg. 3 106 205 214 211 
Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 
Summa anlägg. 189 228 329 348 360 
Uppsk. skatteford. 0 0 0 0 0 
      
Summa tillgångar 482 772 736 939 1166 
      
Skulder      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 158 360 188 177 274 
Kortfristiga skulder 11 237 170 178 0 
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 
Summa kort. skuld 169 597 358 356 274 
Räntebr. skulder 10 4 256 267 0 
L. icke ränteb.skulder 4 0 0 0 0 
Konvertibler 103 0 0 0 0 
Summa skulder 287 601 614 623 274 
Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 
Avsättningar 4 10 7 5 5 
Eget kapital 191 162 115 311 887 
Minoritet 0 0 0 0 0 
Minoritet & E. Kap. 191 162 115 311 887 
      
Summa skulder och E. Kap. 482 772 736 939 1166 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
1 mån *5,0 % Omsättning 38,6 % 
3 mån *26,8 % Rörelseresultat, just *46,55 % 
12 mån 109,1 % V/A, just *32,5 % 
Årets Början *29,9 % EK *22,5 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 

 

  

 

 
Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 

 

  

 

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

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

 Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag, med kommersiell 
verksamhet i USA och F&U i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade 
läkemedel baserade på egen drug delivery*teknologi och kommersiell 
verksamhet i USA. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den 
egna produkten Zubsolv® (buprenorfin och naloxon) för 
underhållsbehandling av opiatberoende på den amerikanska 
marknaden. Zubsolv är en ny formulering av buprenorfin och naloxon, 
som baseras på Orexos expertis inom sublinguala formuleringar. 
Bolaget har en portfölj bestående av två intäktsgenererande produkter 
godkända i USA och EU, som idag marknadsförs genom licensavtal. 
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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. 
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