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UPPDRAGSANALYS 

Utökar fas 1/2-studie med 
CG01 till kliniker i USA 
Fortsatt utveckling av CG01 med Spark Therapeutics 
CombiGene rapporterade intäkter på 11,4 mkr (0) för Q1 2022 
bestående av ersättningar från samarbetsavtal. Rörelseresultatet 
uppgick till -2,7 mkr (-10,9) och bolagets kassa uppgick vid slutet av 
perioden till 122 mkr. Genom samarbetsavtalet kring CG01 som 
tecknades 2021 med Spark Therapeutics, en del av Roche-koncernen, 
uppnåddes en ny nivå i bolagets utveckling. Efter att det prekliniska 
programmet har färdigställts kommer den första kliniska fas 1/2 
studien att inledas. Enligt avtalet är CombiGene berättigat att erhålla 
upp till USD 328,5 miljoner exklusive royalties, där USD 8,5 miljoner 
erhölls vid undertecknandet och upp till USD 50 miljoner kan betalas 
ut vid prekliniska och kliniska milstolpar. CombiGene kommer också 
att ersättas för överenskomna utvecklingskostnader och är vid 
kommersialisering berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga 
tvåsiffriga tal baserat på nettoomsättning. 

Ambition att utöka genterapiportföljen 
Ambitionen är att upprepa det framgångsrika värdeskapandet i 
epilepsiprojektet CG01 som redan utlicensierats till Spark. Även 
bolagets lipodystrofiprojekt CGT2 har gjort framsteg och projektet 
erhöll i fjol 9 mkr i utvecklingsstöd från Eurostars. Bolaget uppskattar 
att CGT2 har en försäljningspotential på USD 750 - 1 450 miljoner.  
Ambitionen är nu att bygga vidare på framgångarna och att inom en 
snar framtid licensiera in ett tredje genterapiprojekt. De 
sjukdomsområden som står i fokus är de där CombiGene har gedigna 
kunskaper och etablerade samarbeten, dvs centrala nervsystemet och 
metabola sjukdomar. 

Justerad riktkurs efter svag utveckling för biotech 
Sedan en högsta notering i slutet av augusti 2021 har amerikanska 
Nasdaq Biotech Index sjunkit med 34%, och 20% av de 370 bolagen i 
detta index handlas till värderingar som understiger bolagens 
nettokassa. Historiskt har denna typ av extremt låga värderingar 
sammanfallit med bottennoteringar i termer av värderingar för 
biotechsektorn, vilket bör kunna utgöra ett attraktivt köpläge för 
fundamentalt orienterade investerare. För att vår riktkurs bättre ska 
spegla dagens försiktiga värderingar av noterade biotechbolag höjer 
vi diskonteringsräntan i vår värderingsmodell till 12,5% (tidigare 
8,8%). Detta medför att vi justerar ned vår riktkurs för CombiGene 
till 30 kr (tidigare 40).  

CombiGene 
Rapportkommentar 
Datum 22 juni 2022 
Analytiker Thomas Nilsson 
  Basfakta  
Bransch Health Care 
Styrelseordförande Bert Junno 
Vd Jan Nilsson 
Noteringsår 2015 
Listning Nasdaq First North 
Ticker COMBI 
Aktiekurs 8,05 
Antal aktier, milj. 19,8 
Börsvärde, mkr 159 
Nettoskuld, mkr -122 
Företagsvärde (EV), mkr 37 
Webbplats www.combigene.com 
  

 
Källa: Refinitiv  

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

M
ay-21

Jun-21
Jul-21
Aug-21
Sept-21
Oct-21
Nov-21
Dec-21
Jan-22
Feb-22
M
ar-22

Apr-22
M
ay-22

COMBI OMX

kr
Kursutveckling senaste året
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Omsättning 0 0 84 11

EBITDA -17 -26 24 -26

Rörelseres. (EBIT) -18 -28 21 -52

Resultat f. skatt -18 -30 21 -52

Nettoresultat -18 -30 21 -52

Vinst per aktie -2,01 -3,31 1,21 -2,61

Utd. per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a

EBITDA-marginal n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal n/a n/a n/a n/a

Nettoskuld/eget kap. n/a n/a n/a n/a

Nettoskuld/EBITDA n/a n/a n/a n/a

P/E-tal n/a n/a n/a n/a

EV/EBIT n/a n/a n/a n/a

EV/omsättning n/a n/a n/a n/a

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under Q1 2022 
CombiGene rapporterade en nettoomsättning på 11,4 mkr (0) för Q1 
bestående av ersättningar från licens- och samarbetsavtal. 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,7 mkr (-10,9) och vid 
utgången av Q1 var bolagets kassaposition 122 mkr. Genom 
samarbetsavtalet som tecknades i oktober 2021 med Spark 
Therapeutics, en del av Roche-koncernen, uppnådde CombiGene en 
ny nivå i bolagets utveckling. Ambitionen är nu att bygga vidare på 
framgångarna genom att inlicensiera ett tredje genterapiprojekt. 
Bolagets fokus för 2022 kommer därmed att vara:  

1. Fortsatt preklinisk utveckling av CG01 tillsammans med 
Spark 

2. Att driva lipodystrofiprojektet CGT2 vidare mot proof-of-
concept 

3. Intensifierad affärsutveckling för att utöka projektportföljen 
med ytterligare ett genterapiprojekt 

Vidare har bolaget nu fått tillgång till den GMP-produktion av CG01 
som är ämnad att användas i den första studien i människa. 
CombiGene har ingen verksamhet i Ryssland eller Ukraina och 
planerade studier förväntas inte påverkas av kriget i Ukraina. Under 
Q1 tecknades avtal med University of Michigan om att utvärdera den 
ledande genterapikandidaten i lipodystrofiprojektet CGT2.  

Klinisk studie med CG01 kommer utökas till USA 
Det kliniska utvecklingsprogrammet för epilepsiprojektet planerades 
ursprungligen att genomföras i Europa, som är CombiGenes 
hemmamarknad. Sedan bolaget ingick ett samarbets- och licensavtal 
med Spark Therapeutics i oktober 2021 har de båda bolagen 
tillsammans sett över projektet. Det viktigaste resultatet från detta är 
beslutet att utöka det kliniska utvecklingsprogrammet till att omfatta 
kliniker i USA. USA är världens överlägset största 
läkemedelsmarknad, och väntas växa drygt 6% per år från USD 560 
miljarder år 2021 till USD 862 miljarder 2028.  Det är därför mycket 
positivt för CombiGene att Spark Therapeutics planerar för att det 
kliniska utvecklingsprogrammet även kommer att omfatta USA. 
Samtidigt kommer det återstående prekliniska programmet att 
utökas och i vissa delar kompletteras med ytterligare studier. I 
praktiken innebär detta att den prekliniska delen som stöder 
inledandet av klinisk utveckling av CG01 kommer att ta längre tid att 
slutföra.  

  

 
 
 
 
 
 
 
CombiGene har idag en kassa på 122 mkr och 
Spark tar redan delar av kostnader för CG01 
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Framtida intäkter från avtalet med Spark 
Enligt det avtal CombiGene ingått med Spark Therapeutics, som är en 
del av Roche-koncernen, har man rätt att erhålla upp till USD 328,5 
miljoner exklusive royalties. CombiGene erhöll USD 8,5 miljoner vid 
undertecknandet och kan erhålla upp till USD 50 miljoner ytterligare 
vid prekliniska och kliniska milstolpar. Resten av de möjliga 
milstolpesbetalningarna är försäljningsrelaterade. Detta betyder att 
intäkterna från avtalet med Spark kommer att ske i form av stora, 
men få milstolpsbetalningar spridda över tiden. Vid 
kommersialisering är CombiGene berättigat till stegvis ökande 
royalties upp till låga tvåsiffriga tal baserat på nettoomsättning. 
Under resten av det prekliniska programmet kommer samtliga CG01-
relaterade forskningsaktiviteter som CombiGene genomför att 
stämmas av med Spark, som även tar alla kostnader för dessa. När 
CG01 går in i kliniska studier kommer Spark att ta över ansvaret för 
programmet och därmed bära alla kostnader under denna utveckling.  

CombiGene på jakt efter sitt tredje genterapiprojekt 
CombiGene söker nu sitt tredje genterapiprojekt efter 
epilepsiprojektet CG01 och lipodystrofiprojektet CGT2. Man söker 
främst projekt baserade på Adeno-associerade virus (AAV) vektorer 
som är den ledande plattformen för genterapier riktade mot 
sjukdomar hos människor1. Det är inom denna teknikplattform som 
bolaget har etablerat kunskap inom nyckelområden som design av 
läkemedelskandidater, säkerhetsaspekter, samt produktion. De 
sjukdomsområden som står i fokus är de där CombiGene har gedigna 
kunskaper och etablerade samarbeten, dvs centrala nervsystemet och 
metabola sjukdomar. Man har under flera år arbetat långsiktigt för 
att etablera sig som en intressant aktör på den internationella 
läkemedelsmarknaden och byggt upp ett omfattande nätverk av 
partners och specifika kompetenser inom genterapi. Ambitionen är 
att upprepa det framgångsrika värdeskapandet i epilepsiprojektet 
CG01 som redan utlicensierats till Spark. 

Uppdatering kring lipodystrofiprojektet CGT2 
CGT2 är i tidig preklinik för att utveckla en genterapibehandling för 
partiell lipodystrofi. Lipodystrofi är ett medicinskt tillstånd av 
förändrad fettfördelning på kroppen, vilket ger kroppen ett avvikande 
utseende oavsett kroppsvikt. Det första steget i att designa 
genterapivektorer och att testa dessa på olika leverceller har 
genomförts med goda resultat, och man är nu i slutskedet av att välja 
den slutliga läkemedelskandidaten. Under Q1 2022 tecknade 
CombiGene avtal med professor Ormond MacDougald vid University 
of Michigan Medical School om att utvärdera den ledande 
genterapikandidaten inom projektet. Ambitionen för 2022 är att föra 
CGT2-projektet till ett stadium där man kan påbörja den viktiga 

 
1 https://www.nature.com/articles/s41573-019-0012-9 

 
 
 
 
 
Avtalet med Spark Therapeutics som är en del av 
Roche kan ge USD 328,5 miljoner plus royalties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CombiGene är i slutskedet av att välja den slutliga 
läkemedelskandidaten i CGT2-projektet 
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proof-of-concept-studien. Tack vare projektbidrag från EU:s program 
Eurostars har man kunnat inleda ett samarbete med University 
Medical Center Hamburg-Eppendorf, som har forskare 
specialiserade på lipidforskning. Man har även stärkt samarbetet med 
det tyska CRO-företaget Accelero som kommer att utveckla 
analysmetoder för att mäta effekten av CTG2-terapin.  

Svag utveckling för noterade biotechbolag 
Följande diagram illustrerar kursutvecklingen för Nasdaq Biotech 
Index (NBI) under de senaste fem åren. Sedan en högsta notering i 
slutet av augusti 2021 har NBI sjunkit med 34%. Branschstatistik 
visar nu att ca 20% av de 370 bolagen i NBI handlas till värderingar 
som understiger bolagens nettokassa2. Dessa berörda bolag har idag 
kassapositioner på totalt USD 20 miljarder, men värderas på 
aktiemarknaden bara till USD 11 miljarder. Historiskt har denna typ 
av extremt låga värderingar sammanfallit med bottennoteringar i 
termer av värdering för biotechsektorn.  

 
 

Riktkurs justerad till 30 kr 
I ljuset av detta väljer vi att höja den diskonteringsränta vi använder 
i vår värderingsmodell till 12,5% (tidigare 8,8%), vilket medför att vi 
justerar ned vår riktkurs för CombiGene till 30 kr (tidigare 40). Detta 
för att vår riktkurs bättre ska spegla dagens mer modesta värderingar 
av noterade biotechbolag. Vi noterar att aktiemarknaden idag troligen 
sätter ett alltför lågt värde på CombiGenes verksamhet, då det 
aktuella börsvärdet bara knappt överstiger bolagets kassaposition. 
Detta trots att bolaget ingått ett licensavtal med Roche/Spark 
Therapeutics kring CG01 som bedöms ha blockbusterpotential. 

 

 

 
2 https://www.thestreet.com/investing/biotechs-weakened-by-the-stock-market-rout 
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Investment Case 

Unik exponering mot paradigmskiftet genterapi 
En investering i CombiGene ger en för Stockholmsbörsen unik 
exponering mot den snabbväxande marknaden för genterapi. Enligt 
Fior Markets väntas denna marknad globalt växa från USD 587 
miljoner 2017 till USD 5,7 miljarder 2025. Bolaget har en styrelse och 
ledning med gedigen erfarenhet från läkemedelsbolag som 
AstraZeneca, Pharmacia, Q-Med, Biovitrum och Schering-Plough. 
Man har visat att man kan ta genterapiprojekt från tidig fas till proof-
of-concept och även breddat sin projektportfölj till att även innefatta 
metabola sjukdomar, genom att inlicensiera CGT2 mot lipidystrofi. 
Att CombiGene breddat sin portfölj och har för avsikt att fortsätta 
med sin affärsutveckling bör kunna ge ökade möjligheter att bygga 
värden. 

Avtal med Spark Therapeutics, ett bolag Roche-
koncernen, kring CG01  
CombiGene ingick i oktober 2021 ett exklusivt samarbets- och 
licensavtal med Spark Therapeutics, ett bolag i Roche-koncernen. 
Avtalet ger Spark Therapeutics exklusiv global licens att utveckla, 
tillverka och kommersialisera genterapin CG01 mot 
läkemedelsresistent fokal epilepsi. Spark Therapeutics är inriktat på 
genterapier inom bl a blindhet, hemofili, lysosomala 
lagringsstörningar och neurodegenerativa sjukdomar. Förutom den 
godkända genterapin Luxturna har bolaget har idag fyra program i 
kliniska prövningar. Avtalet med Spark kommer ge mer resurser för 
marknadsföring av CG01 vid en framtida lansering. Man kommer ha 
tillgång till Roches globala räckvidd och på så vis kunna komma ut 
snabbare till patienter. Därmed kan upptaget gå fortare efter ett 
godkännande, givet samarbetspartnerns globala marknadsresurser.  

Avtalet värt upp till SEK 3 miljarder plus royalties 
Enligt avtalet är CombiGene berättigat att erhålla upp till USD 328,5 
miljoner exklusive royalties, med USD 8,5 miljoner vid 
undertecknandet och upp till USD 50 miljoner vid prekliniska och 
kliniska milstolpar. Avtalets potentiella värde om upp till SEK 3 
miljarder kan jämföras med CombiGenes börsvärde som uppgår till 
ca SEK 160 miljoner. CombiGene kommer också att ersättas för 
överenskomna utvecklingskostnader och är vid kommersialisering 
berättigat till stegvis ökande royalties upp till låga tvåsiffriga tal 
baserat på nettoomsättning. Spark Therapeutics tar redan 
utvecklingskostnaderna för CG01 och kommer göra så framöver. 
Detta stärker ytterligare CombiGenes finansiella handlingsutrymme.  

 

Genterapimarknaden växer kraftigt 
 

 
 

Försäljning 2017–2025, MUSD

Källa: Fior Markets
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Epilepsimarknaden ger stor försäljningspotential 
Till skillnad från tidigare godkända genterapier riktar bolagets 
läkemedelskandidat CG01 mot epilepsi in sig på en verkligt stor 
marknad med många patienter. CombiGene har tidigare gjort 
bedömningen att den årliga försäljningspotentialen för CG01 är USD 
750–1 500 miljoner, vilket ger stor uppsida om utvecklingen av 
läkemedlet blir lyckosam. Man ska dock beakta att projektet är i tidig 
fas och därmed har hög risk. CombiGenes strategi är att ta tidiga 
projekt till proof-of-concept och in i kliniska studier på människa. 
Man vill sedan söka en större partner inför kommersiell lansering av 
ett läkemedel. Ett undantag kan gälla vid särläkemedel riktade mot 
sällsynta sjukdomar, då även ett litet bolag kan gå hela vägen själv. 
Tittar man på de licensaffärer som skett inom genterapi så är det stora 
avtal som slutits, ofta på flera hundra miljoner dollar per 
genterapiprogram. Det avtal bolaget nu ingått med Spark 
Therapeutics ligger i linje med jämförbara affärer. 

Neuropeptid Y dämpar epileptisk aktivitet 
I en studie av Wickham et. al. som publicerades av Nature 3  i 
december 2019 framgår tydligt den dämpande effekt Neuropeptid Y 
har på epileptisk aktivitet. Neuropeptid Y är en 36 aminosyror lång 
peptid som är vanligt förekommande i hjärnan. Ett överuttryck av 
Neuropeptid Y har visat sig vara mycket effektiv i att dämpa epileptisk 
aktivitet i olika djurmodeller. Följande illustration är hämtad från 
artikeln ”Inhibition of epileptiform activity by neuropeptide Y in 
brain tissue from drug-resistant temporal lobe epilepsy patients” av 
Wickham et.al. och visar effekten av Neuropeptid Y. I mänsklig 
läkemedelsresistent hjärnvävnad inducerade man en epileptiform 
aktivitet och då ökade den elektriska aktiviteten vilket syns på den 
första bilden märkt baseline. Sedan applicerade man Neuropeptid Y 
varvid aktiviteten återgick till det normala. I den tredje bilden märkt 
washout har man sköljt bort Neuropeptid Y varpå den epileptiforma 
aktiviteten ökar igen. CombiGene har också i sin proof-of-concept-
studie i djur visat att CG01 signifikant minskar både antalet anfall 
liksom anfallens längd, och man ser djur som blir helt anfallsfria. 

 

 
3 https://www.nature.com/articles/s41598-019-56062-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CombiGene har i djur visat att CG01 signifikant 
minskar antalet epilepsianfall 
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Källa: Nature, Scientific Reports, 18 december 2019. 

 

Portfölj utökad med lipodystrofiprojektet CGT2 
Med lipodystrofiprojektet CGT2 har CombiGene expanderat sin 
verksamhet till att omfatta även metabola sjukdomar. Det initiala 
målet för projektet är ett utveckla en genterapibehandling för partiell 
lipodystrofi, en mycket sällsynt sjukdom som idag saknar adekvat 
behandling. Även detta projekt har gjort framsteg och CGT2-
projektet erhöll i februari 9 mkr i utvecklingsstöd från Eurostars. 
Inom lipodystrofiprojekt CGT2 genomfördes under Q4 2020 en första 
selektion av läkemedelskandidater i in vitro-försök med leverceller. 
Därefter har in vivo-studier inletts där CombiGenes ambition är att 
inom kort kunna identifiera en slutlig läkemedelskandidat.  

Betydande marknadspotential även för CGT2 
CGT2 är en mer traditionell genterapi och riktar sig mot en relativt 
liten grupp patienter, vilket öppnar möjligheter för CGT2 som 
särläkemedel. I bl.a. USA, EU och Japan finns särskild lagstiftning för 
att främja utvecklingen av produkter för sällsynta sjukdomar, och 
antalet svenskutvecklade läkemedel som fått särläkemedelsstatus i 
EU och USA har ökat kraftigt under senare tid. Ur investerarsynpunkt 
är det intressant att priser på särläkemedel är hela 25 gånger högre 
än för andra läkemedel enligt en studie från America’s Health 
Insurance Plans. Lipodystrofi är en total eller partiell avsaknad av 
fungerande fettvävnad som kan ha genetiska orsaker eller vara 
förvärvad. Den bristande förmågan att lagra fett på ett normalt sätt 
ger upphov till ett avvikande utseende med ojämn fettansamling. 
Dessutom lagras fett istället i organ och risken för sjukdomar som 

 
 
 
 
Lipodystrofi-projektet CGT2 erhöll i februari 9 mkr 
från Eurostars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den totala försäljningspotentialen för CGT2 kan 
uppgå till USD 700-1 450 miljoner 
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diabetes, leverinflammation, akut bukspottskörtelinflammation och 
även hjärt-/kärlsymptom ökar. Idag finns endast ett fåtal 
symptomlindrande behandlingar. Uppskattningsvis finns idag ca 500 
patienter i USA och 300 patienter i EU. Om man antar att CGT2 kan 
komma att behandla mellan 25% och 50% av patienterna och att 
behandlingen per patient prissätts till USD 1,5 miljoner i USA och 
USD 1,3 miljoner i Europa blir den totala försäljningspotentialen 
mellan USD 700 och 1 450 miljoner. Man bedömer även i detta fall 
att man om något är konservativa i sin marknadsbedömning då man 
bortser från patienter med en viss grupp av antikroppar. Det finns 
dock möjligheter att även behandla dessa i dagsläget exkluderade 
patienter genom att ge dem en särskild förbehandling innan de 
behandlas med CGT2.  

Risker relaterade till läkemedelsutveckling 
Utveckling av läkemedel är förenat med hög risk och är 
kapitalkrävande. Eftersom CombiGenes projektportfölj är begränsad 
och består av projekt i tidig fas, skulle ett bakslag i ett enskilt projekt 
ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets förutsättningar att 
generera intäkter från det projektet. Vidare finns risk att bolagets 
konkurrenter, som kan ha tillgång till större resurser, utvecklar 
alternativa genterapier eller andra behandlingar som är mer effektiva, 
säkrare eller billigare. Bolaget behöver också få regulatoriska 
godkännanden och problem med detta kan påverka en framtida 
lansering negativt. 
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Prognoser och värdering 

Licensavtal med Spark i linje med jämförbara affärer 
Tittar man på de licensaffärer som skett inom genterapi så är det stora 
avtal som slutits. Medianvärdet per program har uppgått till hela USD 
393 miljoner, eller drygt SEK 3 miljarder, vilket visar på den stora 
försäljningspotential genterapier bedöms ha. Det avtal som i oktober 
2021 träffades med Spark Therapeutics kring CG01 ligger alltså i linje 
med andra affärer som gjorts inom området.  

 

 

 

Vi justerar vår riktkurs till 30 kr 
Följande tabell redogör för vår värdering i tre olika scenarion. I vårt 
bas-scenario antar vi en toppförsäljning för CG01 på USD 1,4 
miljarder samt en royaltysats på 12% som tillfaller CombiGene. För 
att bättre spegla den svaga kursutvecklingen i biotekniksektorn, där 
hela 20% av bolagen i Nasdaq Biotech Index handlas lägre än sin 
kassa, har vi höjt vårt avkastningskrav till 12,5% (tidigare 8,8%). Vi 
landar i ett motiverat värde på 30 kr i vårt basscenario för 
CombiGene. 

 

Licensaffärer inom genterapi

Bolag Partner Indikation Klinisk fas Antal 
program

Värde 
(MUSD)

Per program 
(MUSD)

Bamboo Pfizer CNS Preklinisk 4 688 172
Oxford Medica Axovant Parkinson Preklinisk 1 843 843
Regenxbio Biogen Ögon, skelett Preklinisk 7 2000 286
Voyager AbbVie Alzheimer Preklinisk 3 1179 393
Voyager Neurocrine CNS Fas 1 4 1865 466
Medianvärde per program 393

Källa: Bolagsuppgifter
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Värdering av CombiGene
Nedan redovisas vår värdering av summan av delarna på CombiGene baserat på riskjusterade

motiverade projektvärden. 

Bear Bas Bull
Lansering av CG01 mot epilepsi -- 2027 2027

Toppförsäljning, MUSD 700 1 400 2 100

Toppförsäljning, MSEK 0 11 942 17 913

Genomsnittlig försäljning, MSEK 0 7 165 10 748

CombiGenes royalty -- 12,0% 12,0%

Antal år med skyddade intäkter -- 12 12

Totala royalties -- 10 318 15 477

Fritt kassaflöde efter 20,6% skatt 0 8 192 12 289

Intäktsperiodens mittpunkt -- 2032 2032

Diskonteringsränta 12,5% 12,5% 12,5%

Diskonteringsfaktor -- 3,7 3,7

Nuvärde av kassaflöden, MSEK 0 2 243 3 364

Sannolikhet för lansering 0% 20% 25%

Riskjusterat nuvärde, MSEK 0 449 841

Milestone vid avtalets tecknande 8,5 MUSD 73 73 73

Nettokassa, MSEK 78 78 78

Riskjusterat nuvärde per aktie (19,8m) 8 kr 30 kr 50 kr

Källa: Analysguiden
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Största aktieägarna, %
Jan Ivar Nordqvist 6,2%

Avanza Pension 5,8%

ABN Amro Global Custody Services NV 4,0%

Thoren Tillväxt AB 2,5%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2,4%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p

Nettoomsättning n/a 0 3 0 0 0 84 11

Rörelsekostnader n/a -9 -12 -13 -17 -26 -60 -60

Resultat före avskrivningar (EBITDA) n/a -9 -9 -13 -17 -26 24 -49

Avskrivningar n/a 0 0 0 -1 -2 -3 -3

EBITA n/a -9 -9 -13 -18 -28 21 -52

Avskr. på förvärvsrel. Immater. tillgångar n/a 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (EBIT) n/a -9 -9 -13 -18 -28 21 -52

Extraordinära poster n/a 0 0 0 0 0 0 0

EBIT exkl. extraordinära poster n/a -9 -9 -13 -18 -28 21 -52

Finansnetto n/a 0 0 0 0 -1 0 0

Resultat före skatt n/a -9 -9 -13 -18 -30 21 -52

Skatter n/a 0 0 0 0 0 0 0

Minoritetsintressen n/a 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat n/a -9 -9 -13 -18 -30 21 -52

Balansräkning (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark n/a 0 0 0 0 0 0 0

Övriga materiella anläggningstillgångar n/a 0 0 0 0 0 0 0

Goodwill n/a 0 0 0 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar n/a 1 1 2 25 24 22 23

Övriga anläggningstillgångar n/a 0 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar n/a 1 1 2 25 24 22 23

Varulager n/a 0 0 0 0 1 0 0

Kundfordringar n/a 0 2 0 0 0 0 0

Övriga omsättningstillgångar n/a 1 0 2 4 6 8 8

Likvida medel n/a 3 5 32 15 49 137 85

Summa omsättningstillgångar n/a 4 7 33 19 55 145 93

SUMMA TILLGÅNGAR n/a 5 8 35 44 79 166 116
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Eget kapital & skulder
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p

Eget kapital n/a 4 7 20 18 71 158 107

Minoritetsintressen n/a 0 0 0 2 0 0 0

Summa eget kapital n/a 4 7 20 20 71 158 107

Långfristiga räntebärande skulder n/a 0 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder n/a 0 0 0 0 0 0 0

Summa långfristiga skulder n/a 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga räntebärande skulder n/a 0 0 0 0 8 8 12

Leverantörsskulder n/a 0 1 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder n/a 1 1 15 24 0 0 0

Summa kortfristiga skulder n/a 1 2 15 24 8 8 12

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER n/a 5 8 35 44 79 166 119

Kassaflöden (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p

Kassaflöde löpande verksamheten n/a -9 -10 0 -22 -38 22 -52

Investeringar n/a 0 0 0 -2 0 0 0

Kassaflöde från finansiering n/a 2 11 27 6 72 66 0

Periodens kassaflöde n/a -6 2 27 -17 34 88 -52

Likvida medel n/a 3 5 32 15 49 137 85

Nettoskuld (neg = nettokassa) n/a -3 -5 -32 -15 -41 -129 -73
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 
sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 
kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 
analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 
investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 
i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 
Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 
Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 
mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 
intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 
rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 
och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 
dock 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. 

Analytikern äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


