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UPPDRAGSANALYS 

Stark underliggande 
tillväxt under kvartalet 
44 procents tillväxt justerat för engångsintäkter 
EQL Pharma redovisade en nettoomsättning för första kvartalet 

2021/22 om 37,3 MSEK, jämfört med 99,5 MSEK under samma tids-

period föregående år. Om vi justerar båda kvartalen för intäkter av 

engångskaraktär uppgick nettoomsättning till 32,3 MSEK jämfört 

med 22,5 MSEK. Det resulterar i en tillväxt om hela 44 procent jäm-

fört med första kvartalet 2020/21 och 25 procent jämfört med före-

gående kvartal. Tillväxten drevs i huvudsak av de produkter som lan-

serades under 2020/21 och första kvartalet 2021/22 samt försäljning 

av Covid19-självtester. Rörelseresultat uppgick under kvartalet till 3 

MSEK jämfört med 11,6 MSEK samma tidsperiod föregående år. Den 

stora skillnaden beror till stor del av de engångsintäkter hänförda till 

skyddsutrustning under jämförelseperioden vilka drev upp rörelsere-

sultatet. Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till 8,1 procent. 

Hög aktivitet under kvartalet 
I slutet av maj månad fick EQL ett positivt besked avseende produk-

ten Mellozzan där Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslu-

tade att den skall ingå i högkostnadsskyddet. Under samma månad 

lanserade även EQL Europas första CE-märkta SARS-CoV-2 självtest 

på den svenska marknaden. Försäljningen uppgick till cirka 1 MSEK 

per månad och givet den höga konkurrensen var marginalerna nära 

noll. EQL ser att läget förbättrats under inledningen av det andra 

kvartalet. Produkten Colecalciferol blev under kvartalet godkänt för 

försäljning i Irland samt fick beviljat utbytbarhetsbeslut för försälj-

ning i Sverige. Den svenska marknaden för Colecalciferol uppgår till 

cirka 70 MSEK och det finns två andra aktiva aktörer på marknaden 

där EQL blir den tredje. Därtill inleddes expansionen på den norska 

marknaden där försäljningsstart med produkten Methenamine 

Hippurat inleddes. Efter kvartalet meddelade EQL att de tar över rät-

tigheterna till Kaliumklorid i Danmark och Norge. Marknaden i Dan-

mark uppgår till cirka 77 MDKK och utöver EQL finns två aktiva ak-

törer. Licensavtalet för Kaliumklorid förlängdes för försäljning i Fin-

land och produkten säljs sedan innan under eget varumärke i Sverige.  

Fortsatt attraktiv uppsida 
Vi prognostiserar en försäljning motsvarande 264 MSEK i vårt bull-

scenario och en rörelsemarginal om 18 procent för räkenskapsåret 

2022/23. Om scenariot utspelar sig ser vi en riktkurs om 55 kronor 

per aktie, motsvarande 6 gånger EV/Sales och 33 gånger EV/EBIT. 
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Källa: Bolaget, Analysguiden 
Not: Omsättning 20/21 inkl. engångsposter på 83,34 mkr 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr (bullscenario)
19/20 20/21 21/22p 22/23p

Omsättning 72 179 163 264
Rörelseres. (ebit) 3,2 11,4 20,5 47,5
Resultat f. skatt 2,7 14,3 20,3 47,1
Nettoresultat 2,7 10,6 19,3 37,6
Vinst per aktie 0,09 kr 0,36 kr 0,66 kr 1,30 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Omsättningstillväxt 45,0% 148,8% -9,1% 62,3%
Rörelsemarginal 4,4% 6,4% 12,6% 18,0%
P/e-tal 377,8 96,2 52,9 27,1
EV/ebit 318,8 89,5 49,7 21,5
EV/omsättning 14,2 5,7 6,3 3,9
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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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 obefint-

lig. Marknaden för generika är konstruerad för att pressa priserna på 

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

kemedlet. Ökande konkurrens leder med andra ord till lägre margi-

naler. EQLs positionering mot marknader där konkurrensen är be-

gränsad skapar förutsättningar för en rörelsemarginal som överstiger 

de jämförbara konkurrenternas historiska genomsnitt på 19 procent 

mellan 2010-2019. Idag har jämförbara bolag en genomsnittlig rörel-

semarginal på 20 procent.  

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 kostnaderna. Det kommer att driva 

lönsamheten. Vi ser goda möjligheter för EQL att växa under margi-

nalexpansion, 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 börsnote-

rade bolag. Bland dessa är det framför allt framgångarna i Cellavision 

som sticker ut. En annan nyckel i företaget är den indiska storägaren 

Cadila Pharmaceutical, en global läkemedelskoncern som bidrar med 

viktig kompetens vid utvecklandet av nya produkter. Över lag består 

styrelse och ledning av personer med lång erfarenhet och stark kom-

petens, vilket är viktigt i en verksamhet där humankapitalet 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 35 potentiella produkter, varav 16 befinner sig i lanse-

rings- 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 konkur-

renternas. 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 betydande premievärdering.  

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

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden 

Tilltalande ägarbild 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Betydande pipeline framåt  
Antal produkter per fas  

 

Källa: Bolaget 
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Finansiell ställning 
EQLs finansiella ställning har försvagats under kvartalet. Kassan har 

minskat under kvartalet från 26,6 MSEK till 11,2 MSEK. Periodens 

kassaflöde uppgick till -15,4 MSEK vilket reflekteras delvis av ett 

lägre rörelseresultat men främst av en försämrad rörelsekapitalbind-

ning. Fortsatta investeringar i framtida expansion är även en bidra-

gande faktor. Sett till de nio senaste månaderna uppgår periodens 

kassaflöde till -8,4 MSEK. Kapitalstrukturen ser fortsatt stabil ut, där 

bolagets egna kapital utgör 43,6 procent av finansieringen. Vi bedö-

mer att risken för ytterligare kapitalanskaffningar under de senaste 

nio månaderna har ökat något och att det är en faktor värd att ta hän-

syn till som investerare.  

Prioriterar tillväxt framför listbyte 
EQL har åter valt att skjuta på flytten till Nasdaqs huvudlista. Det är 

dels med anledning av att Covid-19 krävt större omställningar inom 

verksamheten, dels att EQL befinner sig i en expansionsfas och vill 

fokusera deras resurser på tillväxt. Det finns ingen exakt plan för när 

listbytet skall ske men troligen inte inom de närmaste 18 månaderna. 

Som en del av förberedelserna inför listbytet har EQL ställt om sin 

redovisning från K3-standard till IFRS-standard, vilket börjar gälla 

från detta kvartal. Det innebär viss effekt för EQL i redovisningen av 

de immateriella tillgångarna. I K3 skrivs tillgångarna av linjärt över 

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

krav på avskrivning, men där immateriella tillgångar ska redovisas till 

verkligt värde, och därför nedskrivningstestas på årsbasis. Bolaget be-

dömer att effekten på resultaträkningen vid bytet från K3 till IFRS är 

marginella. 

Långsiktiga finansiella mål 
 40 % genomsnittlig årlig försäljningstillväxt för räkenskaps-

åren 2020/21 till 2024/25. Tillväxten inkluderar ej försälj-
ning av engångskaraktär. 
 

 EBIT-marginal högre än 25 procent i slutet av femårspe-
rioden.  
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Utfall och värdering 

Utfall något bättre än väntat 
Nettoomsättningen under EQL Pharmas första kvartal i det brutna 

räkenskapsåret 2021/22 uppgick till 37,3 MSEK. Det är en impone-

rande siffra. Vi hade räknat med en försäljning om 36,6 MSEK i vårt 

bullscenario. Tillväxten var dels driven av något högre försäljning av 

SARS-CoV-2 självtesten än vi räknat med, dels en högre intäkt per 

lanserad generika. Lägg därtill att vi hade räknat med att två generika 

skulle lanseras under kvartalet gentemot utfallet som var noll. EQL 

framhåller vidare i kvartalsrapporten att försäljningen fortsatt gyn-

nats av den rådande Coronapandemin.  

Rörelseresultatet kom in på 3 MSEK vilket motsvarar en rörelsemar-

ginal om 8,1 procent. Det är något över vad vi förväntat oss i vårt bass-

scenario där vi räknat med en rörelsemarginal om 8 procent och ett 

rörelseresultat om 2,7 MSEK. Den underliggande lönsamheten har 

dock varit något högre under kvartalet då vissa engångskostnader ta-

gits. Utöver det ökade personalkostnaderna samt övriga externa kost-

nader jämfört med motsvarande kvartal föregående tidsperiod som 

en följd av att verksamheten växer kraftigt. 

Stark pipeline med 35 produkter 
EQL har en betydande pipeline som totalt uppgår till 35 produkter, 

varav 19 är i utvecklingsfas, 11 i granskningsfas och 5 i lanseringsfas. 

Av de 5 i lanseringsfas förväntas 4 att lanseras under 2021/22. Närm-

ast på tur är Colecalciferol, Gefitinib Qilu samt Palonosetron Qilu 

vilka förväntas lanseras under det fjärde kvartalet. Gefitinib Qilu är 

den första att lanseras av de 7 läkemedel där EQL agerar nordiskt om-

bud åt Qilu Pharmaceuticals. Fördelen med ombuds-affären är att 

kostnaderna för produktutvecklingen är obefintliga men samtidigt är 

marginalerna i genomsnitt lägre än för andra produkter.  

Den stora expansionen inom verksamheten förväntas komma under 

2022/23 med 19 lanserande generika. Vi noterar att detta är en 

minskning från den tidigare grova tidsplanen om 25 lanseringar 

varpå vi justeringar ner våra prognoser för lanseringstakten under 

2022/23. Under 2023/24 förväntas 9 lanseringar följt av 3 lanse-

ringar under 2024/25. 

Kraftigt ökad intäkt per generika 
Intäkt per generika, Mkr (höger) och antal läkemedel (vänster)

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0

5

10

15

20

25

17
/1

8 
Q

2
17

/1
8 

Q
3

17
/1

8 
Q

4
18

/1
9 

Q
1

18
/1

9 
Q

2
18

/1
9 

Q
3

18
/1

9 
Q

4
19

/2
0 

Q
1

19
/2

0 
Q

2
19

/2
0 

Q
3

19
/2

0 
Q

4
20

/2
1 

Q
1

20
/2

1 
Q

2
20

/2
1 

Q
3

20
/2

1 
Q

4
21

/2
2 

Q
1



EQL Pharma  

 

Analysguiden 
23 augusti 2021 

 

5
 

Inträde på ny marknad 
EQL har under kvartalet tagit ett kliv in mot den norska marknaden 

med försäljningsstart av deras första norska produkt Methenamine 

Hippurat. Den totala marknaden för produkten uppgår till cirka 25 

MSEK per år. I kvartalsrapporten framgår att de väntas adderas yt-

terligare produkter riktade mot den norska marknaden under kom-

mande kvartal.  

Under kvartalet löpte det treåriga licensavtalet för produkten Kalium-

klorid ut vilket EQL haft med ett ledande generikabolag. EQL valde 

att förlänga avtalet i Finland men att ta över rättigheterna i Norge och 

Danmark för att sälja i egen regi. I Danmark omsätts produkten till 

cirka 77 MDKK per år och det existerar två andra aktörer på mark-

naden. Möjligheten för lansering av produkten på den norska mark-

naden är pågående. Vidare kommenterar EQL att de 7 danska pro-

dukterna vilka inlicensierades under föregående kvartal är fullt inte-

grerade i försäljningen från april månad. Den totala marknaden för 

produkterna uppgår till cirka 50 MSEK och det finns en till tre aktörer 

närvarande på marknaden. 

Tid och resurser har fortsatts lagts på att expandera verksamheten 

inom övriga Europa. Fokus är fortsatt främst på Tyskland. Dels för att 

den tyska marknaden är störst inom Europa, dels att den i månt och 

mycket påminner om den svenska marknaden. Andra relevanta 

marknader inom Europa är Nederländerna samt Storbritannien, där 

den sistnämnda har EQL sedan 2019 redan en produkt på marknaden 

tillsammans med en partner. Vi ser utlandsexpansionen som en 

högintressant satsning och ytterligare en drivkraft för att EQL ska för-

sätta att växa kraftigt under kommande år. Europaexpansionen vän-

tas börja generera intäkter under 2022/23 och ta fart under 2023/24.  

Stor expansion kommande året 
Vi ser fortsatt god potential under de kommande två räkenskapsåren 

för EQL. Bolaget förväntar sig en hög lanseringstakt framöver. Under 

2021/2022 förväntas bolaget lansera 4 läkemedel och 19 läkemedel 

under 2022/23. Om vi jämför med dagens 22 marknadsförda läkeme-

del så innebär det en fördubbling inom cirka två år om dessa förvänt-

ningar infrias. 

Vi prognostiserar att omsättningen växer i takt med att antalet mark-

nadsförda produkter stiger och att intäkten per generika ökar över tid. 

Vi ser att tillväxten framöver kommer drivas av dels en ökad försälj-

ning av generika på befintliga marknader, dels av den pågående ex-

pansionen till nya geografiska marknader. Givet en lägre förväntad 

lanseringstakt under 2021/22 samt 2022/23 justerar vi ner våra pro-

gnoser. Med detta sagt har inga produkter försvunnit ur bolagets pi-

peline utan lanseringarna har skjutits längre fram i tiden. I vårt bull-

scenario räknar vi med att EQL kan uppnå en omsättning om 264 

Ökad omsättning och lönsamhet 
Omsättning, Mkr (vänster) & rörelsemarginal (höger)  

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 

Lovande potential i aktien 
Aktiens uppsida/nedsida i tre olika scenarier 

 
Källa: Analysguiden 
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MSEK med en rörelsemarginal om 18 procent under räkenskapsåret 

2022/23. 

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

bara bolag. Det är svårt att hitta exakta peers till ett bolag som EQL. 

Den största skillnaden är att de jämförbara bolagen består av större 

globala koncerner, att jämföra med EQL som är en mindre nischak-

tör. I vår mening avviker EQL positivt från jämförelsegruppen i två 

avseenden: en högre tillväxtpotential, samt en högre lönsamhetspot-

ential om bolaget når sin målsättning på en rörelsemarginal om 25 

procent. Så länge EQL fortsätter att leverera starka tillväxtsiffror, 

samt en lönsamhet i linje med eller högre än konkurrenternas är vår 

bild att aktien, trots dess relativa småskalighet, ska handlas till en be-

tydande värderingspremie mot jämförelsegruppen. Om vårt bullsce-

nario utspelar sig ser vi en riktkurs på 55 kronor för våra prognoser 

på räkenskapsåret 2022/23, motsvarande 6 gånger EV/Sales och 33 

gånger EV/EBIT. 

Överblick över generikabolag (Siffror i MSEK) 

 

Källa: Refinitiv 

  

Omsättning CAGR Omsättning EBIT EBIT-marginal EV/Sales EV/EBIT
Land Marknadsvärde 2018-2021 LTM LTM LTM LTM LTM LTM

Bausch Health Companies Inc CAN 85 160 0,3% 73 335 13 996 19,1% 3,9 20,2

Dr Reddy's Laboratories Ltd IND 92 765 -4,3% 23 479 3 748 16,0% 3,9 24,6

Endo International PLC USA 7 897 5,4% 24 445 6 211 25,4% 2,7 10,7

Hikma Pharmaceuticals PLC GBR 70 213 5,8% 20 976 4 827 23,0% 3,6 15,6

Lupin Ltd IND 52 710 -3,6% 19 087 2 536 13,3% 2,8 21,3

Sun Pharmaceutical Industries Ltd IND 224 808 5,0% 42 758 8 829 20,6% 5,2 25,1

Teva Pharmaceutical Industries Ltd ISR 93 757 -6,8% 141 194 27 161 19,2% 2,1 11,1

Torrent Pharmaceuticals Ltd IND 60 003 5,2% 9 699 2 208 22,8% 6,7 29,4

Median 77 687 2,6% 23 962 5 519 19,9% 3,7 20,8

Medelvärde 85 914 0,9% 44 372 8 689 19,9% 3,9 19,8
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Risker 

Värderingsrisk 
Värderingen av snabbt växande bolag bygger på offensiva prognoser 

om framtida försäljningstillväxt samt en hög framtida normalvärde-

ring. Om tillväxtantaganden inte infrias finns en risk att den framtida 

normalvärderingen avviker på nedsidan från prognoserna. Ett sådant 

utfall kan medföra en signifikant negativ påverkan på aktiekursen. 

Lanseringsrisk 
En del av vår värdering bygger på en fortsatt hög lanseringstakt av 

EQLs produkter. En investerare bör vara medveten om att det finns 

en osäkerhet som föreligger i huruvida resurserna är tillräckliga för 

att finansiera denna kraftiga expansion av produkter samt diverse 

händelser vilka kan förhindra/försena lanseringstakten.   
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikern Erik Pilbackes äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Erik Pilbackes 
 


