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MSEK 2019 2020 2021p 2022p 2023p 

Intäkter 28,3 30,7 45,2 58,8 76,3 

Ebitda -2,5 -2,2 3,1 7,6 11,5 

Ebitda-marginal -7,2% -7,0% 7% 13% 15% 

Ebit -4,79 -4,5 1,2 5,3 9,8 

Ebit-marginal -13,7% -12,1% 3,2% 9,4% 12,9% 

Ev/Sales 7,2x 7,2x 5,6x 4,3x 3,1x 

Ev/Ebitda Neg. Neg. 80x 32,9x 21,7x 

Tillväxt skapar stora 
värden  

 
 IDL Biotechs produktportfölj inom diagnostik har tydlig 

patient- och vårdnytta. Bolaget förväntas redovisa god 
tillväxt under förbättrad lönsamhet kommande år. Vi ser ett 
motiverat värde om 5,0 kronor per aktie. 
 

IDL Biotech är ett diagnostikbolag med fokus på att utveckla 
och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom 
analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester 
möjlighet till säkrarare och mer kostnadseffektiv vård som 
också ökar patientnyttan. IDL Biotechs produktportfölj utgörs 
av diagnostiska tester inom områdena onkologi och 
bakteriologi. 
 
Bolaget har historiskt haft en förhållande vis stagnerad tillväxt 
mellan 2014–2019. Genom en välfylld kassa, förstärkt 
ledningsgrupp och intensifierad tillväxtstrategi förväntar vi oss 
en god omsättningstillväxt kommande år. Vi prognostiserar en 
svag omsättning under kvartal två och tre 2020, vilket 
begränsar tillväxten för helåret.  Vi estimerar trots det en 
CAGR om höga 26 procent mellan 2020–2023, vilket 
summerar bolagets omsättning till cirka 76 miljoner kronor år 
2023. Det skulle resultera i en Ev/Sales- multipel om 
förhållandevis låga 3,2x för helåret 2023. 
 
Vi bedömer att bolaget når ett positivt rörelseresultat under 
slutet av 2021. Med antaganden ovan ser vi ett motiverat värde 
för bolagets aktie om ca 5 kronor, vilket indikerar ytterligare 
uppsida från dagens 4,1 kronor.  
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Datum: 6 maj 2020 

Analytiker: Jonatan Andersson, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: IDL Biotech 

Lista: Spotlight  

Vd: Charlotte Berg 

Styrelseordförande: Jerker Swanstein 

Marknadsvärde: 285 MSEK (6 maj 2020) 

Senast: 4:10 kr (6 maj 2020) 

Kort om bolaget: IDL Biotech är ett diagnostikbolag med 
huvudfokus inom områdena onkologi och 
bakteriologi. Bolagets produktportfölj har 
försäljning i främst Europa och Indonesien. 

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Behovet av snabbare diagnostik är oerhört 
stort ur ett globalt perspektiv. IDL´s 
produktportfölj har stark klinisk evidens för 
att skapa tydliga patient- och vårdnytta 
genom sina snabbtester.  
  

Risker och 
svagheter: 

 
 

 
 
  

Bolagets ena produkt, TUBEX, är 
verksamma på marknader som Indonesien 
och Afrika. Marknader som kan vara svåra 
att överblicka, stor prispress och 
regulatoriska utmaningar.  

  

GRAFIK 
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Investment Case 
IDL Biotech är ett diagnostikbolag med fokus på att utveckla 
och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom 
analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester 
möjlighet till säkrarare och mer kostnadseffektiv vård som även 
ökar patientnyttan. IDL Biotechs produktportfölj utgörs av 
diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. 
 
Marknad under tillväxt 
Den globala marknaden för diagnostiktest uppgår till över 500 
miljarder SEK och växer kraftigt. Vi bedömer att bolagets 
strategiska position inom blåscancer inom onkologi och 
tyfoidfeber inom bakteriologi är smart. Det är två indikationer som 
är i stort behov av innovativa diagnostikverktyg där bolagets 
kliniska evidens tydligt skapar patient- och samhällsnytta.  
 
Accelererad tillväxt 
Situationen med Covid-19 förväntas på verka bolaget kraftigt 
negativt under kvartal två och tre 2020. Vi anser däremot att 
bolagets produkter har tydliga patient- och samhällsekonomiska 
fördelar, ihop med en stor efterfrågan på innovativa 
diagnostikverktyg ser vi att bolagets tillväxt kommer vara intakt 
under slutet av 2020 och över vår prognosperiod, trots corona 
virusets framfart. Vi förväntar oss en årlig omsättningstillväxt om 
höga 26 procent under prognosperioden 2020–2023, till ca 76 
miljoner kronor år 2023.  
 
Lönsamheten åt rätt håll 
IDL Biotech kommer från en intensiv period av investeringar som 
har satt grunden för bolagets tillväxtresa. Vi ser tecken på att 
bolagets lönsamhet nu är på väg upp. Vi förväntar oss att bolagets 
ebitda-marginal kommer förbättras kraftigt under 
prognosperioden, från minus 3 procent under innevarande år till 
cirka 7 procent 2021. I slutet av prognosperioden beräknar vi att 
bolagets ebitda-marginal har förbättrats till cirka 15 procent.  
 
Uppsida i aktien 
Vi ser ett motiverat värde för bolagets aktie om ca 5 kronor per 
aktie, vilket indikerar ytterligare uppsida från nuvarande aktiekurs 
om cirka 4,1 kronor.  
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Om IDL Biotech 
 

Historik 
IDL Biotech är ett diagnostikbolag med fokus på att utveckla 
och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom 
analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester 
möjlighet till säkrarare och mer kostnadseffektiv vård som även 
ökar patientnyttan. IDL Biotechs produktportfölj utgörs av 
diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. 
 
Onkologi 
Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för 
några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom 
lung-, bröst-, oh blåscancer. Vid cancer sker snabb celldelning 
och celldöd, vilket medför att proteiner som till exempel 
cytokeratiner läcker ut i cirkulationen och kan detekteras i blod 
och urin. Genom att mäta förekomsten av dessa cytokeratiner 
kan IDL´s tumörmarkörer snabbt och utan ingrepp visa om en 
patient verkar vara drabbad av cancer eller inte. IDL Biotech 
tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag 
rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, 
huvudsakligen i Europa och Asien. IDL Biotechs största 
onkologiska produkt är snabbtestet för blåscancer, UBC Rapid, 
som är ett helt nytt verktyg för läkare att upptäcka blåscancer. 
 
Golden Standard 
För att diagnostisera blåscancer genomförs framförallt 
cystoskopi och ibland cytologi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör 
med optik in genom urinröret för att undersöka och ta prover på 
urinblåsan. Denna undersökning är ofta förknippad med smärta 
och obehag för patienten, och det finns en risk för infektioner. 
Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska för att 
se om man kan hitta cancerceller. Både cystoskopi och cytologi 
har svårt identifiera vissa typer av cancerceller vilket gör att 
man riskerar att inte upptäcka cancer. 
 
UBC Rapid 
IDL har utvecklat snabbtestet UBC Rapid. Vilket är ett 
POC(Point-of-care)-test för blåscancer. Det används som ett 
snabbt och enkelt komplement till cystoskopi och cytologi. De 
största och de avgörande fördelarna med UBC Rapid är 
snabbheten och tillförlitligheten genom en hög sensitivitet om 
cirka 75 procent, det gör produkten till en av marknadens bästa 
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tester i termer av sensitivitet. Med UBC Rapid analyseras provet 
direkt på kliniken eller primärvårds mottagningen där det tagits 
och resultatet föreligger efter bara tio minuter.  
 
UBC Rapid i två versioner; 
-Den första versionen ger patient och läkare ett visuellt resultat 
som baseras på ett positivt eller negativt utfall om man har 
blåscancer. Det kan på många sätt jämföras med ett 
graviditetstest i form av ett konkret svar. 
 
-Den andra versionen av produkten ger ett mer kvantitativt svar. 
Detta görs genom att läkaren sätter in testet i en läsare som då 
avläser cytokeratinhalten i patientens urin. Det resulterar i att 
både läkare och patient tydligt kan följa utvecklingen av cancern 
hos den berörda patienten. IDL Biotech är i dagsläget det enda 
bolaget som erbjuder ett test med kvantitativ uppföljning inom 
området. 
 
Majoriteten av försäljningen av UBC Rapid sker på den 
europeiska marknaden, där Tyskland är störst. På den tyska 
marknaden har bolaget etablerat sig som en stark spelare med 
en marknadsandel över 35 procent inom POC-test, där bolagets 
erbjudande av kvantitativa test främst driver en stark tillväxt. Vi 
bedömer att bolagets starka produkterbjudande och kliniska 
evidens gör att tillväxten kan förväntas vara intakt kommande år. 
 
Geografier 
Försäljningen av bolagets produkter inom Onkologi sker främst 
inom Tyskland, Kina, Tjeckien och Italien, men där Tyskland 
genom UBC Rapid står för majoriteten av den totala 
försäljningen. Affärsområdet stod för cirka 40 procent av 
bolagets totala intäkter under 2019.  
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Bakteriologi 
Inom bakteriologi har IDL Biotech Tubex TF, ett bakteriologiskt 
snabbtest för enkel och säker diagnos för tyfoidfeber, den 
allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och 
livsmedelburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte 
korrekt diagnos ställs och behandling genom korrekt antibiotika 
inleds. Enligt WHO diagnostiseras 11–20 miljoner nya fall årligen 
av tyfoidfeber varav cirka 160 000 leder till dödsfall, främst 
bland barn och ungdomar. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar 
av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.  
 
Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och 
svåra diarréer, som blir potentiellt livshotande. På grund av 
symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med 
malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber 
behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett 
ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av 
snabb och korrekt diagnostik.  
 
Golden Standard 
The golden standard för diagnostik av tyfoidfeber görs genom 
blododling. Utöver en förhållandevis låg sensitivitet så tar det 
mellan 1–3 dygn innan patienten får sitt svar. Det ska då sättas i 
jämförelse med TUBEX som varken kräver avancerad 
labbutrustning, högkvalitativ personal eller långa svarstider. 
TUBEX främsta konkurrent är i dagsläget Widal, som är ett 
snabbtest som funnits på marknaden i generationer men med 
begränsad effekt och klinisk evidens, vilket resulterat i ett 
skriande behov av nya diagnostikverktyg inom området. 
 
Geografier 
Försäljningen av TUBEX sker idag till över 95 procent på den 
indonesiska marknaden samt Filipinerna, men försäljning sker 
också i delar av Afrika. Affärsområdet stod för cirka 60 procent 
av bolagets totala intäkter under 2019.  
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Affärsidé 
IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra 
diagnostiska tester för hälso- och sjukvård inom onkologi och 
bakteriologi.  
 

Affärsmodell 
IDL Biotechs affärsmodell baseras på ett stort 
distributionsnätverk med över 30 distributörer i Europa, Afrika 
och Asien som säljer bolagets diagnostiktester. Bolaget 
erbjuder kvalitativa diagnostikverktyg till kostnadseffektiva 
priser. Genom bevisad kvalité och patientnytta har man lyckats 
få bolagets produkter inkluderade i både privata- och statliga 
sjukvårdssystem. 
 
Intäktsmodell 

Bolagets intäkter kommer från både de privata- och statliga 
sjukvårdssystem och fördelas mellan både Europa, Asien och 
Afrika. Vi bedömer att den väl diversifierade intäktsbasen skapar 
stabilitet i bolagets intäktsströmmar men med tydlig potential till 
fortsatt tillväxt då man verkar i stor utsträckning på 
tillväxtmarknader.   
 
Majoriteten av IDL´s produkter produceras, paketeras och 
distribueras från bolagets kontor i Stockholm. Dessutom innehar 
man ISO- certifiering, vilket bekräftar en hög kvalité av bolagets 
kvalitetssystem.  
 

Teknik 

Produkten UBC Rapid är ett så kallat Point-of-care test. Genom 
POC-teknik tillåts patient och läkare få svar inom ett par 
minuter, vilket resulterar i ökad effektivitet och snabbt svar för 
bästa möjliga behandlingsalternativ till patienten.   
För att bedöma effektiviteten och resultaten av olika 
diagnostikverktyg pratar man främst om sensitiviteten. Det 
innebär hur pass bra känsligheten i diagnostikverktyget är för att 
upptäcka ett positivt svar för en specifik sjukdom. 
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Marknad-onkologi 
Behovet av snabb diagnostik inom onkologi har vuxit oerhört 
snabbt de senaste åren och förväntas accelerera ytterligare. 
Bristen på specialister inom cytologi är stor och allt fler inser att 
behovet av snabb och tillförlitliga diagnostiksvar kommer bli 
avgörande för att kunna möta patienten- och sjukvårdens behov, 
på både lång- och kort sikt.  
 
Av den totala marknaden för diagnostik utgörs i dagsläget cirka 
15 procent av onkologisk diagnostik, IDL´s huvudindikation. Den 
globala marknaden för vitrodiagnostik värderas till ca 60 miljarder 
dollar 2019, vilket förväntas ha en årlig CAGR om 4,4 procent 
närmaste åren, där Europa och USA är de två största 
marknaderna.  
 
Blåscancer 
Vi väljer att lägga stor vikt vid bolagets produkt, UBC Rapid, som 
historiskt har visat på stark tillväxt. Genom stark klinisk evidens 
ser vi den största värdedrivaren ligger i denna produkt. Den 
primära marknaden är i dagsläget för UBC Rapid är inom 
blåscancer. En cancerform som drabbar över 550 000 människor 
årligen. Varav cirka 180 tusen i Europa och 75 tusen i USA. 
Prevalensen för samma geografier är 1,1 miljoner i Europa och 
700 tusen i USA. Cancer i urinblåsan är den femte vanligaste 
cancerformen ur ett globalt perspektiv. Men den tillhör den 
cancerindikation som beräknas vara den dyraste för samhället i 
termer av om- och vårdkostnader. Det förklaras främst genom ett 
stort behov av regelbundna kontroller för den berörda patienten, 
vilket i sin tur leder till höga sjukvårdskostnader. Över 77 procent 
av de drabbade lever i över 5 år efter diagnostillfället, utfallet för 
diagnos efter 10 år är 70 procents överlevnad.  
 
Det är viktigt att betona att trots en lyckad operation för 
blåscancer så är kravet på regelbunden diagnostik och kontroll 
oerhört hög. Patienten behöver ofta göra kontroll varje 3–6 
månader under de första två åren efter operation och därefter 
något mer oregelbundet. Kontrollerna genomförs då med 
cystoskopi och cytologi. IDL´s mål är att kunna ersätta cytologi, 
som med sin låga sensitivitet skapar en osäkerhet för patientens 
provresultat, samtidigt som det kan ta upp till två veckor för 
provsvar. Med en sensitivitet om 75 procent genom UBC Rapid, 
där provsvaren redovisas inom 10 minuter ser vi stor patient- och 
vårdnytta för IDL´s huvudprodukt inom onkologi.  
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Bilden nedan illustrerar en patients kontroll schema och diagnostik: 

 
 
 
 
UBC Rapid 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UBC Rapid 
UBC Rapid används idag som ett komplement till Cystoskopi 
och Cytologi. Vi har högt förtroende för att den starka kliniska 
evidens UBC Rapid innehar kommer leda till en fortsatt stark 
tillväxt. Vi beräknar att den totala prevalensen för blåscancer är 
cirka 1,5 miljoner i USA och de fem största marknader i Europa 
(Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien). Det 
resulterar i att antalet patienter som kommer använda cytologi 
uppgår till drygt 2,3 miljoner under samma år för denna grupp. 
Vi förväntar oss att cirka 210 tusen patienter kommer bli 
nydiagnostiserade med blåscancer under innevarande år, det 
resulterar i att cirka 850 tusen till kommer bli diagnostiserade 
genom bland annat cytologi. Sammanfattningsvis uppskattar vi 
totalmarknaden för UBC Rapid till drygt 3 miljoner 
diagnostikmöjligheter på medellång sikt, en underliggande 
marknad som växer med cirka 8 procent årligen. Vi beräknar att 
kostnaden per test är cirka 65 kronor. Det gör att den potentiella 
marknaden är cirka 200 MSEK under 2020. Enligt 
marknadsutsökningar förväntas en årlig tillväxt om cirka 7,6 
procent mellan 2020–2025 för IDL´s huvudmarknader, vilket 
leder till en marknadspotential om ca 300 miljoner år 2025. 
 
I dagsläget sker merparten av försäljningen på den tyska 
marknaden, där bolaget har en marknadsandel om ca 35 
procent.  
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Marknad-bakteriologi 
Marknaden för bolagets produkt TUBEX är stor. Produkten 
avser att identifiera och diagnostisera om en patient har 
tyfoidfeber. En sjukdom som drabbar mellan 10–20 miljoner 
människor årligen, vilket resulterar i att mellan 130–165 tusen 
personer avlider, årligen.  
 
Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och 
svåra diarréer, som blir potentiellt livshotande. På grund av 
symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med 
malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber 
behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett 
ökande problem i världen, vilket ger ytterligare argument till 
behovet av snabb och korrekt diagnostik.  De värst drabbade 
länderna av tyfoidfeber illustreras av bilden till höger. 
 
Genom att en sådan stor andel av de drabbade patienterna 
återfinns i länder med begränsad tillgång till korrekt patientdata 
och uppföljning är det utmanande att beräkna den totala 
marknaden för IDL´s produkt TUBEX. Med hjälp av 
marknadsundersökningar beräknar vi att cirka 17 miljoner 
diagnostiktest görs av tyfoidfeber varje. Vi bedömer att 
marknaden har haft en årlig CAGR om cirka 2 procent de 
senaste fem åren. Enligt bolagets omsättning beräknar vi att 
TUBEX har en låg marknadsandel inom diagnostisk för 
Tyfoidfeber, cirka 4,2 procent. Vi estimerar att varje test kostar 
cirka 20 kronor, vilket resulterar i en totalmarknad om cirka 340 
MSEK årligen för TUBEX primära marknader. Vi förväntar oss 
att den underliggande marknaden kommer fortsätta växa med 
cirka 2–3 procent mellan 2020–2025. Vilket resulterar i en 
marknadsstorlek om cirka 380 miljoner kronor år 2025.  
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Konkurrens-onkologi 
För UBC Rapid finns det ett antal POC-test som konkurrerar om 
samma marknader, bland annat från bolag som Abbot 
Laboratories. Den stora konkurrensfördelen som UBC Rapid har 
är att det är det enda POC-testet som finns i en kvantitativ version 
på marknaden. Vi ser stora värden i att urologer kan följa en 
eventuell tumörs åtgång genom kvantitativa svar, vilket UBC 
Rapid höga marknadsandel på den tyska marknaden bekräftar.    
 

Konkurrens-bakteriologi 
Det finns främst en betydande konkurrent för TUBEX på de 
berörda marknaderna inom bakteriologi. Det är diagnostik testet 
Widal, vilket har en oerhört dålig känslighet, men som är billig. I 
och med IDL´s framgångar under föregående år genom 
inkludering i indonesiska sjukvårdssystem bedömer vi att IDL 
tydliga konkurrensfördelar kan komma att konkurrera ut Widal 
över tid, trots en högre kostnad.  
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Finansiella nyckeltal 
Intäkter 

IDL har haft en historisk omsättning som varit relativt fluktuerad 
sedan 2010. Omsättningen har gått från cirka 16 MSEK 2010 till 
cirka 30 MSEK 2019. Vilket vi anser är en förhållande vis svag 
utveckling givet ett bolag med en stark produkt i en marknad 
under strukturell tillväxt. Genom en utökad kompetens, förstärkt 
kassa och en tydlig tillväxtstrategi så förväntar vi oss en stark 
tillväxt under innevarande prognosperiod, 2020–2023. Där vi 
förväntar oss en CAGR om 26 procent, vilket skulle resultera i en 
omsättning för koncernen som uppgår till cirka 76,3 MSEK år 
2023.  
 
Onkologi- UBC Rapid 
Bolaget har en uttalad strategi att fokusera UBC Rapid på 
produktens befintliga marknader och distributionsnätverk, istället 
för att expandera produkten till nya marknader. Vi bedömer att de 
fem största marknaderna man kommer fokusera på är tillräckligt 
stora för att driva en fortsatt hög tillväxt av UBC Rapid, främst den 
konkurrens starka versionen för kvantitativ diagnostik. Vi 
estimerar att tillväxten för UBC Rapid kommer vara omkring 15–
20 procent under vår prognosperiod, drivet av en stark 
efterfrågan, intensifierad tillväxtstrategi och en konkurrenskraftig 
produkt som kommer leda till en utökad marknadsandel, där 
Tyskland blir en viktig marknad på kort sikt, men där USA är den 
viktigaste marknaden på långsikt, där bolaget glädjande har inlett 
processen under 2020 för att intensifiera vägen för att uppnå 
marknadsgodkännande för UBC Rapid, något vi ser som en stor 
framtida trigger. 
 
Bolaget själva har uttryckt att UBC Rapids försäljning blir negativt 
påverkade av Coronaviruset, främst i Q2 och eventuellt Q3 2020. 
Vi förväntar oss att affärsområdet kommer bidra med cirka 30–35 
procent av IDL´s totala omsättning under prognosperioden 2020–
2023. 
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Bakteriologi- TUBEX 
Tubex redovisade en stark tillväxt under 2019, med över 40 
procent Y/Y, det ska tilläggas att bolaget fick in en engångs intäkt 
om cirka 5 MSEK, vilket förstärkte tillväxten. Under 2019 byttes 
distributör i Indonesien och i delar av Afrika. Vi förväntar oss att 
skiftet kommer fortsätta bidra till stark årlig omsättningstillväxt 
under vår prognosperiod med undantag för Q2 och delar av Q3 
2020. I takt med att bolaget får mer och mer acceptans på TUBEX 
huvudmarknaderna förväntar vi oss att tillväxten kommer vara 
stark. Vi beräknar att TUBEX har en marknadsandel om drygt 4 
procent på befintliga marknader, vilket vi anser är lågt, givet 
produktens tydliga fördelar och samhällsekonomiska vinningar. 
 
Området bakteriologi redovisade oerhört stark tillväxt under Q1 
2020, med en tillväxt över 50 procent från året innan. Vi estimerar 
att bakteriologi kommer bidra med cirka 65–70 procent av 
bolagets totala omsättning under vår prognosperiod, givet 
rådande omständigheter är det givetvis utmanande att estimera 
den totala försäljningen för de närmaste kvartalen, men vi 
bedömer att TUBEX imponerande tillväxtstrategi och expansion 
till nya marknader gör att området kan omsätta nära 20 miljoner 
under 2020. En siffra som växer till cirka 52 miljoner under 2023.  
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Ägarbild 
IDL´s aktieägare domineras av tre ägare, Leif Pihlqvist och Martin 
Gren, som tillsammans äger över 50 procent av bolagets 
utomstående aktier och röster. Näst största ägare är den 
välrenommerade privat investeraren Greg Dingizian. Utöver dessa 
så fördelas bolagets ägande relativt diversifierat mellan ett flertal 
svenska småsparare. 
 
Nedan redovisas bolagets fem största aktieägare; 

 
 
Risker 
Det finns ett flertal risker förknippat med IDL Biotech; 

Ø -IDL Opererar på outvecklade marknader så som 
Indonesien och Afrika. Marknader som är förhållandevis 
svårberäkneliga.  

Ø -Uppnår bolaget inte en hållbar lönsamhet under vår 
prognosperiod finns risk för behov av kapital.  

Ø -Efter en stark aktiekursutveckling är förväntningarna på 
ökad tillväxt höga.  
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Motiverat värde 
Vår värdering är mer optimistisk än marknadens. Företagets 
internationella expansion är imponerande. Fokuseringen på den 
viktiga marknaden i Tyskland med UBC Rapid förväntas driva en 
fortsatt underliggande tillväxt, adderar vi därtill bolagets senaste 
framgångar i Indonesien för TUBEX expansion ser vi stora värden 
i att man lyckas exekvera på bolagets tillgångar för att realisera 
stora värden för sina aktieägare. 

 
Försäljningstillväxt 
Vi prognostiserar att försäljningstillväxten summeras till en 
CAGR om 26 procent per år fram till 2020–2023.  
 
Lönsamhet 
Vi förväntar oss ebitda-marginal som förbättras till 7 procent år 
2021, för att stegvis förbättras till cirka 15 procent år 2023. Vår 
prognos bygger på att bolaget fortsätter att vara framgångsrikt i 
att fortsätta växa på lönsamma marknader, vilket årsrapporten 
för 2019 indikerar. Vi förväntar oss samtidigt att bolaget 
kommer förbättra rörelsemarginalen kraftigt under innevarande 
prognosperiod, till cirka 3,2 procent år 2021, något som 
förbättras till nära 13 procent under 2023.  
 
 
 
Jämförelsevärdering 
IDL Biotech befinner sig i en sektor som präglas av 
förhållandevis höga värderingar, medicinteknik. Det finns fog för 
de höga värderingarna. Den strukturella tillväxten är hög och ett 
flertal bolag bevisar på hög tillväxt under bra lönsamhet. Vi har  
valt att sätta IDL´s nuvarande värdering i relation till relevanta 
sektorkollegor på stockholmsbörsen. Som tabellen illustrerar 
kan man avläsa att IDL´s starka aktieutveckling under 
föregående år har gjort att värderingen är hög, om än något 
under jämförelsegruppens genomsnitt. Men vi noterar också at 
bolaget har redovisat en högre tillväxt än gruppens genomsnitt 
under 2019. Grafen nedan illustrerar bolagets jämförelsegrupp 
på relevanta nyckeltal för prognosåret 2023.  
 
 
 
 
 

Bolag Tillväxt, Y-Y Ev/Sales 
Cellavision               27% 16x 

Medistim 11% 9,7x 
Boule Diagnostic 17% 3x 

C-rad 10% 6,5x 
Genomsnitt: 16% 8,8x 

IDL Biotech 23% 7,6x 
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Bolag Förvänt. CAGR, omsättning- 2020-2023p Ebitda-marginal, 2023p Ev/Sales- 2023p 
Cellavision 16% 35,6% 8x 

Medistim 21% 29,5% 5,9x 
Boule Diagnostic 7% 21% 2x 

Vitrolife 13% 43% 8,2x 
Genomsnitt: 14% 32,2% 6x 

IDL Biotech 26% 15% 3,1x 
 
 
Värde per aktie 
Med förutsättningarna ovan får vi fram ett motiverat värde på 
5,0 kronor per aktie, vilket baseras på en Ev/Sales-multipel på 
4x för 2023. Prognosåret 2020 blir oerhört osäkert, både vad 
gäller bolagets omsättning och lönsamhet. Vi förväntar däremot 
en succesiv återhämtning under H2 med en intensifierad tillväxt 
under 2021–2023. För att vår värdering ska motiveras förväntar 
vi oss fortsatt hög tillväxt med kraftigt förbättrad lönsamhet 
under vår prognosperiod. Något vi har stort förtroende för att 
bolaget kan uppnå. 
 

Ansvarig analytiker: Jonatan Andersson (+46 70 50 80 051) 
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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 Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i 
det analyserade bolaget. 

 

 


