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UPPDRAGSANALYS 

Lysande tillväxtutsikter för 

lönsam nischspelare 

Högintressant nischstrategi inom generika 

Läkemedelsbolaget EQL Pharmas verksamhet är inriktad på att sälja 

och utveckla generika. Fokuset är framförallt riktat mot nisch-

generika, där konkurrensen är begränsad eller obefintlig. Bolagets 

generika används idag till behandling av bland annat infektioner, 

migrän, lunginflammation och diabetes. Försäljningen är framförallt 

fokuserad mot de nordiska marknaderna. EQL Pharma grundades 

2006 och huvudkontoret är beläget i Lund. I dag sysselsätter kon-

cernen 9 personer. 

Ambitiösa nya finansiella mål 

I samband med att rapporten för det fjärde kvartalet för 

räkenskapsåret 2019/20 släpptes reviderade EQL upp sina finansiella 

målsättningar. De tidigare tillväxtmålen om en genomsnittlig försälj-

ningstillväxt på 30 procent per år höjdes till 40 procent. En målsät-

tning om en rörelsemarginal på över 25 procent vid slutet 2024/25 

kommunicerades också. Kan EQL leverera på sina finansiella må-

lsättningar ser aktien attraktiv ut.  

Stark tillväxt och lönsam affär  

EQL har uppvisat en stark historik och resan har tagit rejäl fart under 

2019 och 2020. Bolagets försäljning har ökat från 31,8 miljoner 

kronor 2018 till 72 miljoner kronor 2020, vilket ger en imponerande 

årlig tillväxt på cirka 50 procent. Affären är lönsam i grunden, med en 

bruttomarginal kring 55 procent och EQL har i regel också visat 

lönsamhet i rörelsen historiskt sett. Det visar styrkan i bolagets affär, 

att kunna växa under lönsamhet. 
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Basfakta  

Bransch Läkemedel 

Styrelseordförande Ingemar Kihlstörm 

Vd Christer Fåhraeus 

Noteringsår 2013 

Listning Spotlight Stock Market 

Ticker EQL 

Aktiekurs 17,20 kr 

Antal aktier, milj. 29,06 

Börsvärde, mkr 491,18 

Nettoskuld, mkr (10,3) 

Företagsvärde (EV), mkr 480,88 

Webbplats http://eqlpharma.com/ 

 
Källa: Refinitiv 

Not: Indexerat med basen 100 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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EQL Pharma OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr (bas-scenario)

18/19 19/20 20/21p 21/22p

Omsättning 49,8 72,0 90,0 118,2

Rörelseres. (ebit) -0,6 3,2 6,3 11,8

Resultat f. skatt -0,6 3,2 6,3 11,8

Nettoresultat -1,5 2,7 5,0 9,5

Vinst per aktie neg. 0,09 kr 0,17 kr 0,33 kr

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

Omsättningstillväxt 12,2% 44,8% 25,0% 31,3%

Rörelsemarginal -1,1% 4,4% 7,0% 10,0%

P/e-tal neg. 186,8 100,3 53,5

EV/ebit -863,9 153,3 76,8 40,9

EV/omsättning 9,72 6,72 5,37 4,09

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

http://eqlpharma.com/
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Investeringstes 

Nischstrategi bäddar för hög lönsamhet 

EQLs fokus är primärt riktad mot vad bolaget benämner som nisch-

generika. Med det menas att konkurrensen är begränsad eller obe-

fintlig. Marknaden för generika är konstruerad för att pressa priserna 

på läkemedel, där priserna ofta är 30–80 procent lägre än för original-

läkemedlet. Ökande konkurrens leder med andra ord till lägre 

marginaler. EQLs positionering mot marknader där konkurrensen är 

begränsad skapar förutsättningar för en rörelsemarginal som 

överstiger de jämförbara konkurrenternas historiska genomsnitt på 

19 procent mellan 2010-2019.  

Skalbar affär 

Nischgenerika är i mångt och mycket en volymaffär. Expansion inom 

nya geografiska marknader, samt genom lansering av nya generika, 

skapar förutsättningar för att skala på de fasta kostnaderna. Det kom-

mer att driva lönsamheten på sikt. Sammantaget ser vi goda möjlig-

heter för EQL att växa under marginalexpansion, vilket kan resultera 

i en kraftigt ökad vinst på sikt.  

Starka ägare 

Något som talar för att EQL ska fortsätta lyckas är kompetensen i led-

ningen och bolagets starka ägare. Bland storägarna hittar vi Christer 

Fåhraeus, som också är koncernchef och vd. Han är för många känd 

som entreprenör och har varit med vid grundandet av flera börs-

noterade bolag. Bland dessa är det framförallt framgångarna i Cella-

vision som sticker ut. En annan nyckel i företaget är den indiska stor-

ägaren Cadila Pharmaceutical, en global läkemedelskoncern som 

bidrar med viktig kompetens vid utvecklandet av nya produkter. 

Överlag består styrelse och ledning av personer med lång erfarenhet 

och stark kompetens, vilket är viktigt i en verksamhet där human-

kapitalet väger tungt. 

Betydande pipeline bäddar för tillväxt 

EQLs tillväxt är starkt beroende av utvecklandet och lanseringen av 

nya generika. I dagsläget visar bolaget upp en imponerande pipeline 

bestående av 29 potentiella produkter, varav 11 befinner sig i 

lanserings- eller granskningsfas. Fler lanseringar är med andra ord 

att räkna med i närtid, något som kommer att driva försäljningen.  

Potentiell premievärdering  

EQL har förutsättningar för att fortsätta växa kraftigt, samt att nå en 

lönsamhet som ligger i linje med, eller högre än jämförbara kon-

kurrenter. Klarar ledningen av att leverera i nivå med de högt ställda 

målen är vår bild att bolaget – sett till jämförbara konkurrenter – ska 

värderas till en premievärdering. 

Hög lönsamhet i branschen 
Genomsnittlig rörelsemarginal peers 2010–2019, %  

 
 

Källa: Bolagen 

Storägare 
Ägarandel av kapital  

 

Källa: Bolaget 

Pipeline 
Antal produkter per fas 
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Om EQL Pharma  

Generiska läkemedel 

EQL Pharma fokuserar uteslutande på generiska läkemedel. Det är 

läkemedel som har ekvivalent effekt med originalläkemedlet, men 

som säljs i ett annat namn. De generiska läkemedlen fungerar alltså 

som ett substitut till de originalläkemedel vars patent och doku-

mentationsskydd har löpt ut. Produktportföljen är fokuserad inom 

nischgenerika. Det är vad som av bolaget definieras som generika 

med liten eller obetydlig konkurrens. Verksamheten är uteslutande 

inriktad på receptbelagda läkemedel.  En fördel med generika är att 

de kan godkännas utan att upprepa de studier som normalt sett krävs 

för att visa effekt. Det gör att läkemedlet kan tillverkas till en betydligt 

lägre kostnad, och öppnar för flera aktörer inom samma marknad. 

Som ett resultat blir priset på generiska läkemedel ofta betydligt lägre 

än det på originalläkemedlet, ofta så mycket som 30–80 procent 

lägre. EQLs produktportfölj består både av egenutvecklade och in-

licensierade produkter.  

Unika produkter 

Förutom generika som substitut till originalläkemedel har EQL även 

valt att rikta in sig mot unika produkter. Det är vad bolaget beskriver 

som produkter som är de enda godkända produkterna med samma 

beredningsform och aktiva farmaceutiska ingredienser på mark-

naden. Bolaget kommer att rikta in sig på marknader där det finns en 

förväntad efterfrågan. Ett exempel kan vara där beredningsformen 

har fördelar för patienten jämfört med andra beredningsformer. 

Produktportföljen med de unika produkterna kommer att expanderas 

både genom egen utveckling och licensering.  De unika produkterna 

säljs via receptförskrivning.  

Parallellimport 

En del av EQLs verksamhet är fokuserad mot parallellimport. Kort-

fattat går verksamheten att sammanfatta som att EQL köper in ett 

originalläkemedel från ett EU-land där läkemedlet är relativt billigt, 

för att sedan packa om det och sälja i ett annat EU-land, där läke-

medlet är relativt dyrt. 
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Så tas generika fram 

Framtagandet av generika skiljer sig signifikant från framtagandet av 

originalläkemedel.  Framförallt krävs inte lika omfattande studier för 

att säkerställa att generikan har effekt. EQL ser tre generella faser för 

framtagandet av generika: utvecklingsfas, granskningsfas och lan-

seringsfas. Under utvecklingsfasen utvecklar EQL generika tillsam-

mans med partner i till exempel EU eller Indien. I utvecklingsfasen 

innefattas även produkter som EQL har signerat licens- eller distri-

butionsavtal på. Generikan går in i granskningsfasen när den är 

färdigutvecklad. Då skickas en ansökan in till läkemedelsmyndigheter 

på aktuella marknader, vilka i sin tur granskar produkten. 

Granskningen kan ta upp emot ett år. Efter godkännande från läke-

medelsmyndigheten kan EQL påbörja lanseringsfasen. Den inne-

fattar tillverkning och leverans av produkten, ansökan om subvention 

från myndigheter och i vissa fall anbud på upphandling. Generellt sett 

kan första produkten levereras inom sex månader från god-

kännandet. Överlag bedömer EQL att framtagandet av en generika tar 

cirka 30 – 40 månader. 

Betydande pipeline 

Idag har EQL Pharma femton produkter som marknadsförs, det är sju 

fler än i början av 2017. Flera av dessa säljs både i olika styrkor och 

förpackningsstorlek.  Samtliga godkända läkemedel ingår i läke-

medelsförmånen och konkurrensen är begränsad enligt bolags-

ledningen. Utöver de redan marknadsförda produkterna har EQL 

också en väsentlig pipeline med nya potentiella produkter med 

lansering 2020 och framåt. Den totala pipelinen uppgår per tredje 

kvartalet räkenskapsåret 2019/20 till 29 generika.  Av dessa är 18 

produkter under utveckling, medan nio befinner sig i granskningsfas 

och två i lanseringsfas. Bolaget bedömer lanseringstakten kommer att 

vara hög de kommande tre åren. Under räkenskapsåren 2020 till 

2023 förväntar sig bolagsledningen att det kommer lanseras totalt 28 

nya generika. Det kan jämföras med de två generika som lanserades 

under räkenskapsåret 2019/20. Den ökande lanseringstakten är 

viktig för EQL och kommer att vara en betydande tillväxtdrivare. 

Bolagsledningen poängterar att pipelinen är under utveckling och att 

fler in-licensieringar och produktutvecklingsprojekt kommer att 

tillkomma de kommande åren. 

 

  

Växande produktportfölj 
Antal marknadsförda produkter 

 

Källa: Bolaget 

Hög lanseringstakt att vänta 
Förväntade lanseringar 2020–2024 
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Affärsmodell 

Prissättningsförmåga är nyckeln 

EQLs affärsmodell bygger till stor del på prissättningsförmåga. I en 

majoritet av fallen finns originalläkemedlet kvar på marknaden även 

efter konkurrens från generiska läkemedel uppstått. Så till vida att 

inte speciella omständigheter finns så tilldelas patienten det billigaste 

alternativet. Priskonkurrens är därför viktigt i affären. Lagen om 

läkemedelsförmåner säger att högkostnadsskyddet för receptbelagda 

läkemedel ska ges för det billigaste läkemedlet med likvärdig effekt, 

med samma verksamma ämne, liksom beredningsform.  Det innebär 

att kunden får en skattefinansierad subvention för läkemedlet, vilket 

leder till lägre kostnader och tydliga incitament att välja ett visst 

läkemedel före ett annat. Det potentiella nyttjandet av högkostnads-

skyddet är något som skapar stora möjligheter, men också risker för 

EQL. 

Det finns ofta flera generika på samma originalläkemedel. I Sverige 

sker en ansökningsprocess för att bestämma vilken generika som 

skall ersätta originalläkemedlet. Bolagen skickar varje månad in en 

prisansökan till tandvårds- och läkemedelsverket, som i sin tur väljer 

det läkemedlet med lägst pris. Information om den valda produkten 

skickas sedan till apoteken. Förfarandet ser liknande ut även i övriga 

nordiska länder. I Finland sker ansökan var tredje månad och i 

Danmark var fjortonde dag. I Norge sker ansökan direkt mot apoteks-

kedjorna. 

Nischmarknader i fokus  

Bolagets strategi bygger på att identifiera marknader som är relevanta 

för EQL, men av obetydlig storlek för större internationella läke-

medelsbolag. Fokuset är inte på specifika terapeutiska områden, utan 

snarare på marknader som ledningen bedömer ha god potential. 

Genom att verka inom marknaden för nischgenerika kan EQL 

begränsa konkurrensen, vilket för med sig många fördelar. Dels finns 

det sällan färdigutvecklad generika att köpa, vilket innebär att det 

krävs betydande utvecklingsarbete för att ta sig in på marknaden. 

Resultatet blir att inträdesbarriärerna blir högre inom nisch-generika 

än för övriga generika. Dels är möjligheten till produktdifferentiering 

inom generika i princip omöjlig, vilket gör att pris är det enskilt vikti-

gaste verktyget för att konkurrera och vinna marknadsandelar. Med 

andra ord leder fler konkurrenter till mer pressade priser. Detta är 

den huvudsakliga anledningen till att bolaget riktar in sig mot 

nischgenerika.  
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Kunder 

EQLs försäljning sker i princip uteslutande via apoteken, till privat-

kunder. En stor del av bolagets generika riktar in sig på kroniska 

sjukdomar. Därför utgörs kundbasen till stor del av stabila åter-

kommande kunder. Utöver privatkunder sker också viss försäljning 

till sjukhusen, via offentlig upphandling. I takt med att segmentet 

inom injektionsprodukter för slutenvård växer, kommer en större 

andel av försäljningen att ske till offentlig sektor.  

Marknad 

Geografisk exponering 

EQLs geografiska exponering är mot de nordiska marknaderna. 

Försäljning har tidigare skett i Sverige och Danmark, men under 2019 

har produkter godkänts för försäljning även i Finland, Island och 

Norge.  Produkterna säljs i egen regi i Sverige och Danmark, och via 

samarbetspartners i övriga Norden. Bolaget har som ambition att 

utöka sin närvaro i Europa, både direkt genom egen försäljning och 

indirekt genom försäljning via samarbetspartners. Ett axplock av 

relevanta utomnordiska länder är Tyskland, Storbritannien, Neder-

länderna och Irland.  

En marknad att växa på 

Zion Market Research bedömer att den globala marknaden för 

generiska läkemedel kommer att uppgå till 380 miljarder dollar år 

2022. The Business Research Company visar på liknande siffror, med 

en estimerad marknadspotential på 309 miljarder dollar. Även när vi 

enbart ser till de nordiska marknaderna är marknadspotentialen stor 

för EQL. Generikaförsäljningen för de nordiska marknaderna, ex-

klusive Island, uppgår till cirka 14 miljarder kronor årligen. Nisch-

marknaderna utgör visserligen en mindre del av den totala generika-

marknaden. Trots detta får utrymmet för expansion bedömas vara 

stort för EQL, framförallt om bolaget lyckas bygga en starkare posi-

tion internationellt.  

 

Källa: Läkemedelsverket, IMS Health, DLi-MI 

 

 

 

Marknadspotential Norden (Mdkr)

Läkemedelsförsäljning Andel Generika Generikaförsäljning

Danmark 18,3                             23,0% 4,2                                

Finland 19,4                             19,4% 3,1                                

Norge 16,0                             10,0% 1,6                                

Sverige 30,3                             16,5% 5,0                                

Total marknad 83,9                             - 13,9                              
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Tillväxtstrategi 

Nya affärsområden 

Bolagsledningen ser också potential att expandera mot nya 

affärsområden. Generellt kan marknaden inom receptbelagda 

läkemedel delas in i tre segment: utbytbara generika i öppenvård, 

injektionsprodukter för slutenvård och unika produkter. För-

säljningsprocessen skiljer sig mellan de olika segmenten. För 

injektionsprodukter sker försäljning genom offentliga upphandlingar 

och för de unika produkterna sker försäljning via recept. Hittills har 

bolagets försäljning uteslutande kommit från segmentet utbytbara 

generika i öppenvård. Planerna framåt är att även expandera inom 

övriga två segment. Arbetet är redan igång och under tredje kvartalet 

2019 godkändes bolagets första produkt inom injektionsprodukter 

för slutenvård. Godkännandet gäller för försäljning i Sverige, Dan-

mark, Norge och Finland och produkten vann en upphandling i Dan-

mark, där leveranser redan påbörjats, under första kvartalet 2020. 

Bolagsledningens bedömning är att läkemedels som sälj genom upp-

handlingar kommer att bli allt mer betydelsefull för EQL de kom-

mande åren. Inom segmentet för unika produkter räknar ledningen 

med att de första produkterna kan nå marknaden under räkenskaps-

året 2020/21.  

Nya geografiska marknader 

En annan viktig tillväxtdrivare för EQL är expansion av den befintliga 

produktportföljen på nya marknader. Under räkenskapsåret 2018/19 

påbörjades ett arbete med att identifiera potentiella marknader inom 

EU. Beroende på förutsättningar kommer försäljningen i dessa länder 

att ske via licensiering eller genom bolaget själva. Bolagsledningen 

bedömer att den geografiska närvaron i Europa kommer att öka 

under 2020 och förväntar sig att marknaderna kommer att ge 

relevanta intäkter under räkenskapsåret 2020/21. 

Konkurrens 

EQL är framförallt fokuserade mot nischmarknader inom generika. 

Det gör att konkurrensen på marknaden är begränsad eller obefintlig. 

Däremot kan effekten av ökad konkurrens slå hårt mot verksamheten. 

Systemet kring nischgenerika, där bolagen skickar in prisansökan 

kontinuerligt, är konstruerat för att skapa prispress på marknaden. 

Vid entrén av nya konkurrenter på marknaden riskerar därför EQLs 

lönsamhet att vika, alternativt att man tappar stora delar av försälj-

ningen för att ett annat läkemedel rekommenderas från apotekens 

sida. Bland de börsnoterade bolagen finns det ett litet urval med 

jämförbara konkurrenter som verkar inom nischgenerika: Teva 

Pharmaceuticals, Mylan och Bausch Health Companies.  
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Källa: Bolagen 

 

I övrigt finns även konkurrens från onoterade bolag. Överlag är 

konkurrenterna större internationella koncerner, till exempel Pfizer. 

För att undvika dessa har EQL valt att fokusera på nischmarknader 

som är av obetydlig storlek. Överlag är vår bedömning att konkur-

rensen är och förmodligen kommer att fortsätta vara låg för EQL, men 

vi ser effekten av en ökad konkurrens som en stor risk som investerare 

bör ta hänsyn till. 

Ägare och ledning  

En styrka i bolaget och något som talar för dess framtida resa är 

kompetensen i ledningen och de staka ägarna. Bland bolagets stor-

ägare hittar vi Christer Fåhraeus, som också är koncernchef och vd i 

bolaget. Christer är för många känd för sitt entreprenörskap, där han 

varit med och grundat flera börsnoterade bolag. Bland dessa är det 

framförallt framgångssagan med Cellavision som sticker ut. Bland 

ägarna hittar vi också EQLs partner inom läkemedelsutveckling, det 

indiska läkemedelsbolaget Cadila Pharmaceuticals, vilket är en global 

läkemedelskoncern. Den indiska läkemedelsjätten bidrar framförallt 

med kompetens genom representation i styrelsen, där bolagets 

styrelseordförande och vd, Rajiv I. Modi, är verksam som styrelse-

ledamot.   

Framtida listbyte påverkar redovisningen 

EQL har påbörjat förberedelserna för att byta lista från Spotlight 

Stock Market till Stockholmsbörsens huvudlista. En del i arbetet är 

att ställa om bolagets redovisning från K3-standarden till IFRS-

standarden. För EQLs del kan detta ge viss effekt i redovisningen av 

de immateriella tillgångarna. I K3 skrivs tillgångarna av linjärt under 

en 10-årsperiod. Detta skiljer sig från IFRS, där det inte finns något 

krav på avskrivningar, men där immateriella tillgångar ska redovisas 

till verkligt värde, och därför nedskrivningstestas på årsbasis. Sam-

mantaget kan övergången få en viss positiv effekt på EQLs resultat. 

Initialt var planen att genomföra listbytet under fjärde kvartalet 2020, 

men till följd av covid-19 har bolagsledningen valt att skjuta på 

listbytet till första kvartalet för räkenskapsåret 2020/21.  

 

Jämförbara konkurrenter, genomsnittsiffror 2010-2019

Försäljningstillväxt Bruttomarginal Rörelsemarginal EV/S

Bausch Health Companies 31,0% 73,0% 18,4% 6,7

Teva Pharmaceuticals 2,5% 52,2% 21,2% 2,7

Mylan 8,8% 43,3% 17,4% 2,8

EQL Pharma 27,5% 47,1% -11,6% 5,7

Genomsnitt 17,4% 53,9% 11,3% 3,7
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Långsiktiga finansiella mål  

• 40 % genomsnittlig årlig försäljningstillväxt för 

räkenskapsåret 2020/21 till 2024/25. 

• EBIT-marginal högre än 25 procent i slutet av 

femårsperioden.  
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Analys  

Förutsättningar för kraftig tillväxt 

EQL har hittills haft vissa effekter av Covid-19. Bolagets leverans-

kedja är till stor del belägen i Kina och Indien. Under ett par månader 

vid inledningen påverkades den kinesiska leveranskapaciteten tydligt 

negativt, men ledningens bedömning är att Kina åter är uppe och 

rullar för fullt. I Indien har flera av bolagets produkter påverkats av 

de exportrestriktioner som indiska staten infört. EQL jobbar pro-

aktivt genom att säkra upp lager som med råge överstiger praxis i 

branschen, vilket gör att effekten av Covid-19 är försumbar i ett 

kortare perspektiv. Bolaget har, detta till trots, justerat målsättningen 

till en tillväxt om cirka 30 procent för räkenskapsåret 2020/21. Om 

restriktionerna relaterade till Covid-19 består – vilket skulle vara 

fallet vid en andra våg av viruset – riskerar EQLs verksamhet att 

påverkas signifikant negativt. Detta skulle vara ett extremfall, men 

det är också ett scenario som är viktigt att ha med sig som investerare.    

 

Bolaget har historiskt sett haft svårt att nå upp till sina optimistiskt 

ställda målsättningar. Vid noteringen kommunicerades bland annat 

en målsättning om att nå en försäljning på 60–100 miljoner kronor 

2015. Bolaget har tidigare också haft målsättningen att nå 30 

produkter på marknaden under 2020. Den fina tillväxten till trots har 

bolaget missat på båda dessa målsättningar. Vi ser en risk i att 

ledningen återigen är allt för positiva och vårt basscenario bygger 

därför på att EQL fortsätter växa kraftigt, men att man missar de högt 

ställda målsättningarna på 40% i försäljningstillväxt per år fram till 

2025.  Efterfrågan på produkterna är det inget fel på, vilket inte minst 

bekräftas av att bolaget investerat i en expanderad produktions-

kapacitet för att kunna möta den ökande efterfrågan på marknaden. 

Bolaget har dessutom flera nya lanseringar på gång. Forsknings-

pipeline är välfylld, vilket gör att tillväxten de kommande åren till stor 

del är säkrad. Vårt bas-scenario är att EQL växer med i genomsnitt 30 

procent per år under prognosperioden. Viktigt att notera är att våra 

prognoser bygger på antaganden att EQL fortsatt lyckas upprätthålla 

den höga lanseringstakten av nya produkter, samt att man lyckas 

expandera produktsortimentet till andra geografiska marknader, och 

då primärt de nordiska.   

Lönsam affär i grunden 

Bolaget själva har en uttalad målsättning om en rörelsemarginal på 

minst 25 procent vid utgången av räkenskapsåret 2024/25. Ser vi till 

jämförbara konkurrenter vore detta en klart imponerande bedrift. 

Sett över den senaste tioårsperioden har börsnoterade bolag verk-

samma inom generika uppvisat en genomsnittlig rörelsemarginal på 

cirka 19 procent. 

 

Vändning i lönsamheten 
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger)  

 

Källa: Bolaget 

Tillväxten börjar ta fart 
Historisk omsättning & prognos, Mkr (bas-scenario)  

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser)  
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Vi ser dock en potential för EQL att på sikt nå en lönsamhet marginellt 

bättre än konkurrenterna. Detta eftersom bolaget fokuserar på nis-

chade marknader, där konkurrensen generellt sett är lägre. Resultatet 

blir en lägre prispress vid prisansökan och således bättre lönsamhet. 

 

Det är flera pusselbitar som måste läggas på plats innan EQL kan 

närma sig konkurrenternas lönsamhet. Generiska läkemedel är i 

mångt och mycket en volymdriven affär, med bra skalbarhet, vilket 

innebär att EQL kommer att kunna skala upp lönsamheten från 

dagens nivå på cirka 4,4 procent i takt med att försäljningen växer. 

Vidare bör satsningar på förbättrad logistik driva ned kostnaderna 

ytterligare, vilket öppnar för bättre lönsamhet och starkare pris-

sättningsförmåga vid prisansökan.  

 

Vårt basscenario bygger på att EQL över tid når en lönsamhet i linje 

med konkurrenterna, d.v.s. 19 procent vid utgången av 

räkenskapsåret 2024/25. Vi vill dock uppmärksamma att på grund av 

priskänsligheten vid ökad konkurrens, kommer lönsamheten mellan 

olika produkterna att skilja sig markant. Därför kommer EQLs 

lönsamhet att variera beroende på produktmix. 

Konkurrensen en risk värd att hålla koll på  

EQL verkar på en marknad med, enligt vår bedömning, relativt svaga 

inträdesbarriärer jämfört med marknaden för patenterade original-

läkemedel. Forskning måste visserligen genomföras för att påvisa 

ekvivalent effekt med originalläkemedlet. I de fall då likvärdig effekt 

påvisats är ledtiden för att få ut ett läkemedel i regel 2,5 år enligt 

bolagets egen bedömning och i övriga fall är ledtiden betydligt längre. 

Vi ser dock möjlighet för konkurrenter att göra entré på EQLs mark-

nader. Det har inte varit helt ovanligt historiskt, där bolaget har dragit 

tillbaka ett antal generika från marknaden på grund av för svag 

lönsamhet till följd av ökande konkurrens. Entrén av nya konkur-

renter på marknaden riskerar att få konsekvenser. Dels försäljnings-

mässigt där konkurrenters produkter riskerar att väljas före EQLs vid 

prisansökan. Men också lönsamhetsmässigt, där det enskilt viktigaste 

verktyget för konkurrens är bolagets prissättningsförmåga. 

Stabil finansiell ställning  

EQL genomförde en nyemission så sent som räkenskapsåret 2018/19 

och idag ser bolagets finansiella ställning bra ut, med en nettokassa i 

bolaget. Kapitalstrukturen är stabil, där bolagets egna kapital utgör 

dryga 65 procent av finansieringen. Å andra sidan har bolagets fria 

kassaflöde varit negativt under en längre period, mycket beroende på 

investeringarna som görs i utvecklandet av nya generika. Vår be-

dömning är att investeringsbehovet kommer att bestå även framåt. 

Som ett resultat av detta riskerar EQL att fortsätta redovisa negativa 

Marginalexpansion driver EBIT 
EBIT, Mkr (vänster) & EBIT-marginal (höger) (bas-scenario) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser) 
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kassaflöden även i framtiden. Vi ser således en risk för att bolaget 

kommer att behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar under 

prognosperioden.   

Aktien köpvärd 

Om EQL kan fortsätta att leverera starka tillväxtsiffror, samt en 

lönsamhet i linje med eller högre än konkurrenterna är vår bild att 

EQL bör värderas i det övre värderingsintervallet jämfört med 

konkurrenterna. I vårt basscenario, som bygger på en genomsnittlig 

tillväxt på 30 procent per år, samt en rörelsemarginal på 19 procent, 

värderas bolaget till EV/EBIT och EV/S på 9,52 respektive 1,81 

räknat på dagens enterprise value. Om EQL klarar av att uppfylla för-

väntningarna i vårt base- eller bullscenario ser värderingen attraktiv 

ut på dagens nivåer. 

 

 

 

 

  

Tre scenarion för 2025 
Prognoser bear-, base- och bullscenario 

 
 

Källa: Analysguiden 

Bear Base Bull

Årlig försäljningstillväxt 15% 30% 40%

Nettoomsätning (Mkr) 144,9      267,4      387,4      

Rörelsemarginal 13% 19,0% 25,0        

EBIT (Mkr) 18,8        50,8        96,9        

EV/EBIT 25,7        9,52        5,0          

EV/S 3,34        1,81        1,25        
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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 André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

André Netzén Örn 

 


