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FDA-process 

klarnar   

 

Biovica klargör planen för att kliniskt validera DiviTum inför 

ansökan om marknadsgodkännande i USA. Det ger en viss 

försening jämfört med tidigare mål vilket vi dock anser har legat i 

korten en tid. Vi ser lösningen som lovande och trovärdig.    

Biovica har under sommaren haft interaktion med det 

amerikanska läkemedelsverket FDA rörande den 

dokumentation som krävs för att färdigställa en ansökan om 

marknadsgodkännande för DiviTum, ett test för att tidigt 

utvärdera respons för cancerbehandlingar. Bolaget klargör nu att det ska inkludera 

en redan genomförd bröstcancerstudie för den kliniska valideringen. Ett avtal har 

slutits med forskargruppen bakom studien att analysera prover från studien med 

DiviTum.  

Beskedet innebär att målsättningen för tidpunkten att lämna in en ansökan till FDA 

förskjuts från slutet av 2019 till mitten av 2020. Även om det är en försening jämfört 

med bolagets tidigare kommunikation, är den reviderade tidplanen i linje med våra 

förväntningar. Vi anser samtidigt att det faktum att vägen framåt i FDA-processen 

nu klarnar är ett framsteg och då det är en retrospektiv analys bedömer vi tidplanen 

som trovärdig. Som bekant tog Biovica in omkring 57 MSEK i en riktad emission i 

våras och bolaget hade 68 MSEK i likvida medel per den 31 juli 2019. Det ger enligt 

vår bedömning tillräckliga resurser för att genomföra nödvändiga kliniska och 

regulatoriska aktiviteter som förberedelser inför en lansering av DiviTum i USA.      

Även om förseningen innebär att en viktig värdedrivande händelse skjuts framåt 

något i tiden rör sig Biovica i stadig takt mot ett marknadsgodkännande.  Risken att 

den kliniska valideringen drar ut på tiden och/eller inte ger tillfredsställande resultat 

ska visserligen inte helt uteslutas. I väntan på dessa besked finns det samtidigt 

möjlighet till ett intressant nyhetsflöde rörande publicering av kliniska resultat från 

genomförda och pågående studier, nya ordrar från forskningsmarknaden samt 

eventuella avtal med kommersiella partners. Vi gör en mindre justering av motiverat 

värde till 23,1 kronor per aktie (från 23,6) främst med anledning av att liknande 

bolag har värderats ned sedan vår senaste analys.   

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK   2017/2018 2018/2019 2019/2020P 2020/2021P 

Nettoomsättning 2,7 3,0 4,2 6,6 

Rörelseresultat -18 -22 -22 -19 

Vinst per aktie, kronor neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa   42 17 40 18 

Källa: Biovica (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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Datum: 2 september 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Carlsquare (tidigare Jarl 

Securities) 

  

Företagsnamn: Biovica International AB 

Lista: Nasdaq First North Premier 

Vd: Anders Rylander 

Styrelseordförande: Lars Holmqvist 

Marknadsvärde: 277 MSEK  

Senast: 11,75 kronor 

Kort om Biovica: Biovica International AB utvecklar testet 

DiviTum som genom blodprov mäter 

aktiviteten hos ett enzym som är inblandat i 

celldelning. Testet kan användas som en 

tidig markör för att utvärdera respons för 

vanliga cancerbehandlingar vilket har visats i 

kliniska studier. DiviTum utvärderas i större 

prövningar för ytterligare validering. Målet är 

att lämna in en ansökan om marknads-

godkännande i USA (510(k)) 2020.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Det finns ett tydligt behov att komplettera 

dagens metoder för att bedöma terapi-

respons med snabbare och enklare tester, 

och DiviTum är en potentiell lösning.  

 

Nya dyra cancerbehandlingar kan driva 

marknaden för diagnostik, särskilt inom 

bröstcancer som är bolagets huvudfokus. 

 

DiviTum har potentiella användnings-

områden i många former av spridd cancer.  

  
Risker och 

svagheter: 

Ytterligare validering, myndighetsgod-

kännanden och tillgång till kostnads-

ersättning behövs innan testet kan 

användas brett på cancerkliniker.  

 

Det finns risk för konkurrens från 

angränsande metoder och större aktörer på 

sikt. 

  

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 10,8 kr 23,1 kr 33,4 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Anders Rylander är även storägare. Det ger goda 

incitament men ställer också krav på en stark och 

mediciniskt och tekniskt kompetent styrelse som 

motvikt. Sedan mars 2019 är Lars Holmqvist, tidigare 

bland annat VD på det framgångsrika 

diagnostikföretaget Dako, styrelseordförande.  

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Insynspersoner har stort ägande, i synnerhet Vd som är 

dominerande ägare. Den nyligen genomförda riktade 

emissionen tillförde nya ägare, bland annat Coeli med 

drygt fyra procent av kapitalet.  

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Den riktade emissionen på 60 MSEK under våren medför 

att vi bedömer att kassan räcker i ungefär två år med våra 

prognoser. Det ger resurser att nå viktiga regulatoriska 

och marknadsrelaterade milstolpar.  

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Cancervården bedöms bli mer individanpassad vilket i sin 

tur ökar behovet av tillförlitliga bedömningsmetoder. För 

att nå marknaden för kliniska användning krävs sannolikt 

samarbete och intäktsdelning med större partners. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Det kan ta längre tid, och kräva större studier, än vad 

bolaget räknar med i sina målsättningar, för att övertyga 

myndigheter och opinionsledare om klinisk nytta och 

hälsoekonomiska fördelar med DiviTum.    

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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FDA-process klarnar 

Krav för klinisk validering definierade 
I förra veckan gav Biovica en uppdatering om processen med att förbereda en 

ansökan om marknadsgodkännande för DiviTum för den amerikanska marknaden 

enligt 501(k)-förfarandet. Efter interaktion med det amerikanska läkemedelsverket 

FDA under sommaren har bolaget nu färdigställt det så kallade Supplement II vilket 

bland annat omfattar hur klinisk validering av DiviTum ska ske.  

Biovica klargör att valideringen till stor del ska baseras på resultat från en större 

amerikansk klinisk studie med kvinnor som får behandling av spridd bröstcancer. 

Biovica har ingått avtal med den forskargrupp som ligger bakom studien för att 

inkludera test med DiviTum.  

Vi ser reviderad tidplan som trovärdig 

Bolaget reviderar samtidigt sin målsättning för när en ansökan kan lämnas in från 

slutet av 2019 till mitten av 2020. Även om beskedet innebär att processen 

försenas något jämfört med den målsättning som bolaget tidigare har 

kommunicerat, är den uppdaterade tidplanen mer i linje med våra tidigare 

förväntningar. Sedan en tid har det också framstått som troligt att ytterligare 

studier varit nödvändiga för klinisk validering, bland annat med tanke på att Biovica 

har utvecklat en ny version för att möta FDA:s krav, och det påverkar naturligtvis 

tidplanen innan tillräckliga data kan samlas in. Vi bedömer sammantaget att det är 

positivt att den återstående vägen mot att färdigställa en ansökan, och i slutändan 

förhoppningsvis framgångsrikt gå igenom FDA:s granskning, nu tydliggörs.  

Enligt kongressbeslut ska FDAs granskning av ansökningar enligt 510(k)-

förfarandet ta högst 90 dagar. I praktiken nås den målsättningen i endast omkring 

20 procent av fallen och i genomsnitt tar granskningen cirka sex månader. Vi har i 

våra prognoser och värdering antagit att lansering sker 2021/22 vilket gör att vi tar 

viss höjd för att den kliniska valideringen eller FDAs granskning kan dra ut på tiden. 

Innan en lansering sker räknar vi även med att ett avtal med en eller flera 

kommersiella partners behöver komma på plats.  
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Stigande klinisk evidens för DiviTum 
På cancerkonferensen AACR i april i år presenterades resultat från TREnd-studien 

utförd av Pratouniversitetet i Italien som visade att DiviTum kan användas för att 

utvärdera klinisk effekt av cancerbehandlingen palbociclib (Ibrance) med eller utan 

hormonterapi i spridd bröstcancer. Palbociclib är en så kallad CDK-hämmare, en 

läkemedelsklass som i synnerhet i USA snabbt tagit marknadsandelar i 

bröstcancer de senaste åren. Studien var den första där klinisk nytta med DiviTum 

för att utvärdera palbociclib har undersökts. Större kontrollerade studier pågår. 

Enligt Biovica löper de enligt plan med undantag för den svenska PREDIX-studien 

som har försenats.   

Genomförda och pågående kliniska studier med DiviTum i bröstcancer 

 

Källa: Biovica   

  

Kassan har fyllts på 
Biovica rapporterade en lägre nettoomsättning på 0,4 MSEK (0,9) under kv1 

2019/2020. Inga större ordrar har offentliggjorts under det gångna kvartalet. 

Kostnaderna ökade i samband med att ett dotterbolag i USA har etablerats samt 

att konsultkostnader har stigit. Bolaget har genomfört en ny marknadsanalys och 

ökat aktivitet relaterat till utredningar kring reimbursement (ersättningar i 

försäkringssystem) som föredelse inför lansering av DiviTum för kliniskt bruk. 

Rörelseresultatet sjönk till -6,1 MSEK (-4,0). 

Som tidigare har rapporterats genomförde Biovica en riktad emission under 

perioden (sex miljoner aktier till kurs 10 kr) vilket inbringade knappt 57 MSEK netto 

efter kostnader. Vid kvartalets utgång uppgick likvida medel till drygt 68 MSEK. 

Bolaget ger ingen specifik vägledning för kostnader för FDA-
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processen och den kliniska valideringen. Som beskrivits ovan har ett avtal ingåtts 

med en forskargrupp för att genomföra den kliniska valideringen, men villkoren har 

inte offentliggjorts.  

Vi räknar fortfarande med att omkostnader kommer att stiga under de kommande 

tolv månaderna i takt med att aktiviteter för att färdigställa 510(k)-ansökan och 

övrigt regulatoriskt arbete intensifieras. Givet att bolaget nu har träffat ett 

samarbete för den kliniska valideringen räknar vi med emellertid med att dessa 

kostnader kommer att öka i klart lägre takt än vi tidigare hade antagit. 

Kostnadsutvecklingen efter innevarande år är svårbedömd då den beror på 

faktorer som idag är osäkra, som möjlig tidpunkt för när en 510(k)-ansökan kan 

färdigställas och lämnas in, tid till godkännande och strategi för lansering (med 

eller utan större partner). Med våra prognoser täcker kassan behovet åtminstone 

till och med räkenskapsåret 2020/2021.  

Omkostnader för Biovica, basscenario 

 

Källa: Biovica (utfall), Carlsquare (prognoser)  

  

Prognoser och värdering 

Prognos: Lägre kostnader uppväger ryckig 
orderingång  
Vi gör inga förändringar i våra prognoser vad gäller förväntade volymer för DiviTum 

för kliniskt bruk. Liksom tidigare antar vi i basscenariot att DiviTum på sikt kan 

användas i 25 procent av fallen i spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer (vilket 

vi bedömer totalt utgör en målpopulation på 400 000 i USA och EU). Vi har i 

basscenariot antagit en royalty på 15 procent på partnerintäkter. En starkare dollar 

gör dock att vi justerar upp försäljning i SEK något. 

Vi gör i gengäld något mer konservativa antaganden vad gäller intäkter från 

forskningsmarknaden. Detta då vi nu räknar med att bearbetningen av detta 

segment i större utsträckning kommer att ske via distributörer vilket vi antar medför 

en lägre nettointäkt per sålt DiviTum-kit. I april slöt Biovica ett icke-exklusivt 

distributionsavtal med IBL-America avseende försäljning av DiviTum till den 

amerikanska forskningsmarknaden. Inga nya större ordrar har meddelats sedan i 

mars 2019, men det ligger i sakens natur att orderingången kan vara ryckig. Våra 
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justerade antaganden påverkar främst våra försäljningsprognoser på kort sikt 

medan effekten på värderingen blir begränsad. Detta då vi samtidigt antar att 

återstående kostnader för att nå ett 510(k)-”clearance” kan hållas tillbaka tack 

vare samarbete om klinisk validering. Detta uppväger effekten av lägre 

forskningsintäkter. Därtill utgörs värdet på Biovica i vår värderingsmodell i allt 

väsentligt av förväntade framtida royaltyintäkter från DiviTum för kliniskt bruk.   

Intäktsprognos för Biovica, basscenario 

 

Källa: Carlsquare. Vi har antagit att bulken av intäkterna kommer att utgöras av royalties från licensavtal. I grafen ovan redovisas intäktsprognoser exklusive 

milstolpesersättningar. Vi räknar med att intäkterna toppar 2031 för att därefter falla tydligt när bolagets patent för DiviTum löpt ut. 

 

Nedvärdering av sektorn dämpar något 
Vår föredragna värderingsansats för Biovica är baserad på riskjusterade 

diskonterade projektvärden. Som komplement har vi även använt en 

relativvärdering där vi studerat hur mer mogna diagnostikföretag värderas i 

förhållande till försäljning och applicerat denna multipel på våra 

försäljningsprognoser för Biovica.  

Vi räknar som tidigare med en sannolikhet på 75 procent att en den kliniska 

valideringen blir framgångsrik och en sannolikhet på 95 procent för ett 

marknadsgodkännande därefter. Sannolikhet till framgång i kliniska studier är 

skattad baserad på historisk sannolikhet till framgång för läkemedelsutveckling 

inom bröstcancer för projekt i fas III (56 procent) (Källa: Hay, M. et al, ”Clinical 

development success rates for investigational drugs” Nature Biotechnology, vol. 

32, 2014) justerat med en premie med hänsyn till lovande resultat i hittills 

genomförda studier. Vi har höjt diskonteringsräntan en smula till 11 procent 

(tidigare 10,8) efter en höjd generell marknadsriskpremie i enlighet med PwC:s 

Riskpremiestudien 2019. 

Vi har i vår värderingsmodell antagit att utlicensiering sker till större kommersiella 

partners och att Biovicas framtida intäkter framför allt kommer att bestå av 

royalties från dessa.  

Vi baserar vår värdering på summan av delarna för Biovica, baserat på bedömda 

riskjusterade projektvärden i dagsläget och en relativvärdering. Relativvärderingen 

baseras på en försäljningsmutipel för mer mogna cancerdiagnostikföretag 

applicerad på vår försäljningsprognos för Biovica på tio års sikt. Detta värde 
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riskjusteras och diskonteras för att erhålla ett riskjusterat nuvärde. Denna multipel 

beräknar vi till 7,0x (tidigare 7,5x).  

Värdering, olika scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Toppförsäljning (kliniskt bruk), 
MSEK 

991 1982 1982 

Royaltysats 12,5% 15,0% 17,5% 

Lanseringsår 2022/2023 2021/2022 2021/2022 

Rörelsevärde, EV, MSEK 187 478 719 

Nettokassa, juli-2019  68 68 68 

Aktieägarvärde, DCF, MSEK 255 547 788 

Mutipelvärdering   542   

Genomsnitt   544   

Utestående aktier, miljoner 23,6 23,6 23,6 

Värde per aktie 10,8 23,1 33,4 

        

 Källa: Carlsquare.  

 

Sammantaget beräknar vi i basscenariot ett motiverat värde på 544 MSEK 

(tidigare 557 MSEK). Värderingen enligt vår riskjusterade DCF-modell har stigit 

sedan vår senaste uppdatering, relaterat till att vi nu räknar med lägre kostnader 

på kort sikt. Detta motverkas av att sektorn, som vi beskrivit ovan, har värderats 

ned. Därför sjunker det motiverade värdet något till 23,1 kronor per aktie (tidigare 

23,6).  

• Med mer optimistiska antaganden (BULL), där vi räknar med högre 

royalties (17,5 procent) och en snabbare tillväxt i linje med bolagets mål 

att nå 600 MSEK i försäljning för DiviTum tre år efter lansering, stiger det 

motiverade värdet. Vår värderingsmodell baserat på riskjusterade 

kassaflöden renderar då ett motiverat värde på 33,4 kronor per aktie.  

• Använder vi i stället mer konservativa antaganden (BEAR) och räknar 

med att DiviTum lanseras ett år senare (2022/23), och når en 

penetration på 12,5 procent i hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer 

och en royalty på 12,5 procent sjunker det riskjusterade motiverade 

värdet till 10,8 kronor per aktie.  

Ägare  

Vårens nyemission har tillfört ny större ägare 
Efter vårens riktade emission om sex miljoner aktier till kurs 10 kr per aktie har 

ägarbilden förändrats något. Vd Anders Rylander är genom bolag fortfarande 

största ägare. Det finns två aktieslag, A- och B-aktier, där A-aktierna har tre 

gånger högre röststyrka. Rylander kontrollerar 29 procent av rösterna. Enligt 

bolagsordningen kan omstämpling av A-aktier ske en gång per kvartal. 

Kapitalförvaltaren Coeli har dykt upp i ägartoppen.   
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Tio största ägarna, 2019-07-31 

     
  %, Kapital   

Anders Rylander 16,7%   
Gunnar Rylander 6,3%   
Coeli 4,2%   
Avanza Pension 3,3%   
Nordnet Pensionsförsäkring 3,3%  
LYM Consulting AB 2,1%  
Danica Pension 1,8%  
Kristina Gronowitz 1,8%   
Lars Holmqvist 1,7%   
Mats Danielsson 1,3%   

Källa: Biovica, Holdings.se 
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare 

sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 

information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 

värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


