
  

Analysguiden 

1 september 2020 

 

1 

 

UPPDRAGSANALYS 

Tillväxt över förväntan 

och stärkt pipeline 

Stark organisk tillväxt och lönsamhetslyft 

EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 

2020/21 på 99,5 miljoner kronor, jämfört med 14,5 miljoner kronor 

för första kvartalet 2019/20. Covid-19 har påverkat verksamheten 

positivt. En stor del av förändringen har drivits av försäljning av 

förbrukningsartiklar till vården, vilket bedöms vara effekter av 

engångskaraktär. Justerat för engångsposter uppgick försäljningen 

till 22,4 miljoner kronor. Det ger en ökning på 54,5 procent från 

föregående års försäljning på 14,5 miljoner kronor. Tillväxten i 

generikaförsäljningen har bland annat drivits av lanseringen av ett 

nytt läkemedel. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 11,6 

miljoner kronor, att jämföra med föregående års rörelseresultat runt 

noll kronor.  

Potentiell verksamhet inom förbrukningsmaterial 

Under kvartalet förvärvades rättigheter till att producera och sälja 

medicinsk skyddsutrustning. Det innebär att produktlinjen numer 

även innefattar medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar 

till sjukvården. Det nya verksamhetsbenet har drivit försäljningen 

kraftigt under första kvartalet, men försäljningen bedöms vara av 

engångskaraktär. EQL kommer att utvärdera möjligheterna för en 

permanent affärsenhet med fokus på förbrukningsmaterial och 

medicintekniska produkter inom vården. Affärsområdet förväntas ha 

en lägre genomsnittlig lönsamhet än generikan. För andra och tredje 

kvartalet har order på förbrukningsartiklar på sammanlagt 8 miljoner 

kronor inkommit.  

Annalkande Europaexpansion 

Arbetet med att expandera produktportföljen i Europa går framåt. 

Under kvartalet har en första nyckelperson i Storbritannien rekry-

terats. Dessutom har en välrenommerad firma anlitats för att för-

bereda lansering i Tyskland. Den utomnordiska expansionen är 

nyckelfaktor i EQLs framtida tillväxt och investeringarna beräknas 

bära frukt inom två år. 

Långsiktigt attraktiv värdering 

I vårt basscenario, som bygger på en genomsnittlig tillväxt på 30 pro-

cent per år, samt en långsiktig rörelsemarginal på 19 procent, vär-

deras bolaget till EV/EBIT och EV/S på 10,7 respektive 2,02 på 

prognoserna för 2025 räknat på dagens enterprise value. Når EQL 

sina offensiva målsättningar finns en fin uppsida i aktien på sikt. 

EQL Pharma 

Rapportkommentar – Q2 2020 

Datum 1 september 2020 

Analytiker André Netzén Örn 

  
Basfakta  

Bransch Läkemedel 

Styrelseordförande Anders Månsson 

Vd Chrsiter Fåhraeus 

Noteringsår 2013 

Listning Spotligt Stock Market 

Ticker EQL 

Aktiekurs 24,70 kr 

Antal aktier, milj. 29,1 

Börsvärde, mkr 718 

Nettoskuld, mkr -64,3 

Företagsvärde (EV), mkr 654 

Webbplats www.eqlpharma.com 

  

 
Källa: Refinitiv  

 

Not: Omsättning 21/21p inkl. engångsposter på 85,1 mkr 
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EQL Pharma OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

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

Omsättning 49,8 72,0 182,3 141,0

Rörelseres. (ebit) -0,6 3,2 6,8 14,1

Resultat f. skatt -0,6 3,2 6,8 14,1

Nettoresultat -1,5 2,7 5,4 11,3

Vinst per aktie neg. 0,09 kr 0,19 kr 0,39 kr

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

Omsättningstillväxt 12,2% 44,8% 153,1% -22,7%

Rörelsemarginal -1% 4,4% 3,7% 10,0%

P/e-tal neg. 265,9 131,8 63,6

EV/ebit neg. 207,1 96,0 46,4

EV/omsättning 13,14 9,07 3,58 4,64

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

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser)
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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 mot 

nya geografiska marknader, samt lansering av nya generika, skapar 

förutsättningar för att skala på de fasta kostnaderna. Det kommer att 

driva lönsamheten på sikt. Sammantaget ser vi goda möjligheter 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 31 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 

Stark pipeline framåt 
Antal produkter per fas 

 

Källa: Bolaget 
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Finansiell ställning  

EQLs finansiella ställning har stärkts under kvartalet. Nettokassan 

har ökat från 10,3 till 64,3 miljoner kronor. Periodens kassaflöde, 

som uppgick till 54,5 miljoner kronor, har varit bidragande till den 

stärkta nettokassan. Det är ett trendbrott för bolaget som har haft ett 

negativt kassaflöde under en längre period, mycket till följd av de 

investeringar som görs i utvecklandet av nya generika.  

Kapitalstrukturen ser fortsatt stabil ut, där bolagets egna kapital 

utgör 57 procent av finansieringen. Vi bedömer att risken för 

ytterligare kapitalanskaffningar under prognosperioden har minskat 

väsentligt, men att det fortfarande är en faktor värd att ta hänsyn till 

som investerare.   

Flytt till huvudlistan framskjuten – Påverkan K3 

Sedan en tid tillbaka har EQL arbetat med förberedelserna för att byta 

lista från Spotlight Stock Market till Stockholmsbörsens huvudlista. 

Coronapandemin har gjort att fokus till största del har behövts läggas 

på att säkerställa leveranser av bolagets produkter.  Till följd av detta 

har ledningen beslutat att skjuta på flytten till det första kvartalet 

2021/22. Flytten är av relevans då 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. Samman-

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

Långsiktiga finansiella mål  

• 40 % genomsnittlig årlig försäljningstillväxt för 

räkenskapsåren 2020/21 till 2024/25. 

 

• EBIT-marginal högre än 25 procent i slutet av 

femårsperioden.  
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Utfall och prognoser 

Engångsposter driver upp resultatet kraftigt 

Vi kan konstatera att EQL lämnar ett starkt kvartal bakom sig. 

Justerat för engångsposter relaterade till försäljning av förbruknings-

material till sjukvården, redovisade bolaget en försäljning på 22,4 

miljoner kronor, motsvarande en försäljningstillväxt på 54,5 procent. 

Det är något bättre än de högt ställda förväntningarna på 21,5 

miljoner kronor i vårt bullscenario. Vi var inne på skalbarheten i 

affärsmodellen i vår initieringsanalys och föga förvånande har lön-

samheten dragits med i den fina tillväxten. Bolaget redovisar 11,6 

miljoner kronor i rörelseresultat, att jämföra med våra prognoser på 

1,5 miljoner kronor. Viktigt att notera är att lönsamhets-

förbättringarna till viss del drivits av nya lanseringar, men framförallt 

av engångseffekter relaterade till Coronapandemin, bland annat 

hamstring, högre priser och försäljning av skyddsmaterial. Det är den 

huvudsakliga förklaringen till den kraftiga avvikelsen från våra 

estimat.  

Stark leverans motiverar höjda prognoser 

Vi fokuserar alltjämt på EQLs kärnverksamhet i våra prognoser, det 

vill säga generikaförsäljningen, och ser snarare affären inom 

förbrukningsmaterial och medicinteknik som en option som på sikt 

kan räknas in i den ordinarie verksamheten. Bolaget kliver in i det 

andra kvartalet 2020/21 med fler marknadsförda produkter och med 

en pipeline som stärkts ytterligare. Dessutom talar en hög förväntad 

lanseringstakt för att EQL ska klara av att växa i en hög takt även 

framåt. Vår bedömning är att tillväxten kommer att accelerera när 

bolaget går in i den lanseringsintensiva perioden mellan 2021/22 och 

2022/23, för att sedan plana ut något. Ovan nämnda drivkrafter, i 

kombination med faktumet att försäljningstillväxten återigen kom in 

klart över den uttalade finansiella målsättningen på 30 procent, gör 

att vi vrider upp försäljningsestimaten i vårt bas- och bullscenario.  

Långsiktig lönsamhetsprognos kvarstår 

EQLs lönsamhet under kvartalet är imponerande. Faktum kvarstår 

dock att stor del av resultatförändringen drivits av engångsposter. Det 

gör lönsamheten i generikaförsäljningen svårbedömd. Vi håller kvar 

vid våra långsiktiga bedömningar. I ett basscenario ser vi att EQL kan 

nå en rörelsemarginal motsvarande 19 procent, det är något högre än 

våra peers. I ett bullscenario skulle bolaget kunna nå sin finansiella 

målsättning om en rörelsemarginal på 25 procent.  

 

 

Växande produktportfölj 
Antal marknadsförda produkter per kvartal 

 

Källa: Bolaget 

Ökad lanseringstakt framöver 
Förväntade lanseringar 20/21–23/24 

 

Källa: Bolaget 

Hög tillväxt & stärkt lönsamhet 
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger) 

 

Källa: Bolaget, Analysguiden (prognoser)  

Not: Omsättning 20/21p inkl. engångsposter på 83,1 mkr 
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Stark tillväxt motiverar premievärdering 

Vår värdering av EQL tar sin utgångspunkt i en grupp med jämför-

bara bolag: Bausch Health Companies, Mylan och Teva Pharma-

ceuticals. Bolaget värderas redan i dag relativt högt sett till 

jämförelsegruppens genomsnittsvärdering. EQL avviker dock från 

gruppen i två hänseenden: en större tillväxtpotential samt en högre 

lönsamhetspotential. 

Om EQL fortsätter att leverera starka tillväxtsiffror, samt en 

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

bolaget 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 långsiktig rörelsemarginal på 19 

procent, värderas bolaget till EV/EBIT och EV/S på 10,7 respektive 

2,02 år 2025 räknat på dagen enterprise value. 

 

Källa: Bolagen 

 

 

 

 

 

. 

  

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

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

 

Källa: Analysguiden 

Bear Base Bull

Årlig försäljningstillväxt 15% 35% 45%

Nettoomsättning 144,88 322,98 413,93

Rörelsemarginal 13% 19% 25%

Rörelseresultat (ebit) 18,83 61,37 103,48

EV/EBIT 34,70 10,65 6,32

EV/S 4,51 2,02 1,58
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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 

 


