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UPPDRAGSANALYS 

Diagnostik för framtiden 

Utmanande kvartal i ryggen 

Den globala pandemin har under de senaste två kvartalen haft stor 

påverkan på IDL Biotechs tillväxtstrategi. Nettoomsättningen under 

Q3 2020 minskade med 52% till 3 mkr (5,8). Sammanställer vi 

omsättningen för andra- och tredje kvartalet kombinerat minskar den 

med 53% till 7,9 mkr (13,9). Den svaga utvecklingen speglar de 

utmaningar bolaget har präglats av på grund utav Covid-19-

pandemin. Omsättningsminskningen berör alla produkter- och 

marknader. Vår bedömning är att att problemen för bolagets produkt 

TUBEX i underutvecklade länder får det extra svårt att administrera 

nya och innovativa produkter under rådande pandemi–och är den 

främsta anledningen till den svaga utvecklingen i kvartalet. Samtidigt 

har restriktionerna genererat att patienter haft svårt att besöka 

kliniker för genomförande av diagnostiktester, vilket har haft en 

negativ inverkan på försäljningsutvecklingen av UBC Rapid. 

 

Tecken på vändning inom blåscancer 

Vi har stor respekt för den utmanande omvärldssituationen 

sekundärvården befinner sig i. Vi ser därför det som ett starkt 

signalvärde att bolagets produkt inom blåscancer, UBC Rapid, under 

kvartalet såg en kraftig återhämtning mot mer normaliserade 

volymer.  

 

Tuff kursutveckling – Långsiktig potential kvarstår 

Sedan pandemins utbrott skedde under våren har IDL Biotechs aktie 

backat från omkring 5 kronor till 1,5 kr, vilket motsvarar ett tapp på 

omkring 70%. Givet att en stor del av bolagets målmarknader har 

drabbats hårt av Covid-19 så ser vi det som rimligt att omsättning- 

och resultatprognoserna dras ned för vår prognosperiod. Vi anser 

däremot att marknadsreaaktionen är kraftigt överdriven. 

Innevarande år blir ett rejält hack i kurvan, men de långsiktiga 

tillväxtmöjligheterna för bolaget är stora. Vi estimerar en omsättning 

omkring 21,4 mkr under 2020 med ett rörelseresultat om -8,5 mkr. 

Under de kommande tre åren förväntar vi oss en CAGR om 25% vilket 

skulle mynna ut i intäkter som uppgår till 42 mkr för prognosåret 

2022. Samma år förväntar vi oss ett positivt rörelseresultat om 0,4 

mkr.  

Givet förutsättningarna ovan ser vi ett motiverat värde för bolagets 

aktie omkring 2,2 kronor. Det motsvarar ev/sales multipel om 4x för 

prognosåret 2022 och något som ligger i linje med relevanta 

sektorkollegor. Optionen om en snabb återhämtningen av bolagets 

intäkter skulle kunna motivera en rejäl uppsida i aktien.      
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 28,5 21,4 26,7 33,5

Ebitdaresultat -1,3 -7,5 -1,6 1,4

Rörelseres. (ebit) -2,3 -9,5 -2,6 0,4

Resultat f. skatt -2,5 -9,6 -2,7 0,3

Nettoresultat -2,6 -9,6 -2,7 0,3

Vinst per aktie -0,04 kr -0,15 kr -0,04 kr 0,00 kr

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

Omsättningstillväxt 12,2% -24,9% 25,0% 25,5%

Ebitdamarginal -4,6% -35,0% -6,0% 4,2%

Rörelsemarginal -8,1% -44,4% -9,7% 1,2%

Kassaposition 24 20 16 14

P/e-tal n/a n/a n/a 250,0

EV/ebit n/a n/a n/a 214,0

EV/omsättning 2,0 4,0 3,2 2,6

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



IDL Biotech  

 

 

Analysguiden 

11 november 2020 

 

2 

 

Investeringstes 

Marknad under stark tillväxt 

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 med tydlig patientnytta. 

IDL Biotechs produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom 

områdena onkologi och bakteriologi. 

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, vi estimerar den totala adresser 

bara marknaden för dessa två indikationer år 2025 har vuxit till 

omkring 650–800 mkr inom bolagets målmarknader.  

 

Stark tillväxtresa inledd – Kortsiktiga utmaningar 

Mellan Q2 2019-Q1 2020 redovisade IDL en stark underliggande 

tillväxt med tvåsiffriga tillväxttal. Efterfrågan på bolagets produkter 

avspeglades tydligt i hög aktivitet på viktiga marknader i Indonesien 

och Tyskland, där UBC Rapid har en marknadsandel runt 30%. Vi ser 

därför de kortsiktiga utmaningarna på grund utav pandemin kommer 

elimineras över tid. Bolagets produkter har tydlig patient- och 

samhällsekonomiska fördelar. Adderar vi den stora efterfrågan på 

innovativa diagnostikverktyg som effektiviserar vården bedömer vi 

att bolagets tillväxt kommer normaliseras under 2021- och över vår 

prognosperiod.  

 

Underliggande lönsamhet 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. Den höga bruttomarginalen som 

historiskt har centraliserats runt 70% tyder på en god betalningsvilja 

hos bolagets kunder. Med strategiskt utvalda distributörer och 

strategin med samarbetspartner möjliggör en förhållandevis låg 

kostnadskostym som över tid kan få ett bra genomslag när 

omsättningstillväxt återkommer. Relevanta, mer mogna 

sektorkollegor har ofta en ebitda-marginal som överstiger 20%, något 

vi förväntar oss att IDL kan uppnå över tid.  

 

Överdriven kursreaktion – Betydande uppsida i aktien 

Vi anser att kursreaktionen med en nedgång om 60% under 

kalenderåret 2020 är kraftigt överdriven. IDL Biotech är verksamma 

inom en sektor med stark underliggande tillväxt. Bolagets produkter 

möjliggör förbättrad- och effektiv vård. Med en estimerad årlig 

tillväxt omkring 25% mellan 2021–2023 under förbättrad lönsamhet 

Underliggande marknadstillväxt 
Prognoser för diagnostik inom blåscancer på IDLs 

huvudmarknader, msek 

 

Källa: Bolag, Analysguiden 

Sektor med höga marginaler 
Omsättning och ebitda-marginal jämfört med bolag inom 

diagnostik. 

 

Källa: IDL Biotech, Analysguiden 
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tilltalar. Optimisten ser också en stor option i möjligheten till 

marknadsintåg på den amerikanska marknaden för bolagets 

tumörmarkör UBC Rapid. Givet att PoC-testet har en hög 

marknadsandel på den tyska marknaden kan man ana ett potentiellt 

högt upptag även på den amerikanska, ett godkännande skulle kunna 

ske redan 2025. Detta är i vår mening inte alls in prisat i nuvarande 

värdering av bolaget.  
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Utfall och prognoser 

 

Kraftigt negativ påverkan av Covid-19 

Den globala pandemin har under de senaste två kvartalen haft stor  

påverkan på IDL Biotechs tillväxtstrategi. Nettoomsättningen under 

Q3 2020 minskade med 52% till 3 mkr (5,8). Sammanställer vi 

omsättningen för andra- och tredje kvartalet kombinerat minskar den 

med 53% till 7,9 mkr (13,9). Den svaga utvecklingen speglar de 

utmaningar bolaget har präglats av på grund utav Covid-19-

pandemin. Omsättningsminskningen berör alla produkter- och 

marknader där vi bedömer att utmaningen för bolagets produkt 

TUBEX i underutvecklade länder får det extra svårt att administrera 

nya och innovativa produkter under rådande pandemi och är den 

främsta anledningen till den svaga utvecklingen i kvartalet. Samtidigt 

har utmaningen att få patienter att besöka kliniker för genomförande 

av diagnostiktester varit begränsad, vilket har haft en negativ 

inverkan på försäljningsutvecklingen av UBC Rapid.  

 

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet förstärks glädjande nog 

gentemot föregående år och uppgick till -3,1 mkr (-3,4). Det tyder på 

en god kostnadskontroll i bolaget trots en snabbt avtagande 

omsättning. Rörelseresultatet för de två senaste kvartalen 

kombinerat sammanfattas till -7,4 mkr (-4,8).  

 

Tecken på vändning inom blåscancer 

Vi har stor respekt för den utmanande omvärldssituationen 

sekundärvården befinner sig i. Vi ser därför det som ett starkt 

signalvärde att bolagets produkt inom blåscancer, UBC Rapid, under 

kvartalet såg en kraftig återhämtning mot mer normaliserade 

volymer och omsatte omkring 2,2 mkr under Q3. Nya rutiner inom 

sekundärvården har möjliggjord en succesiv återhämtning av 

diagnostik för kritiska sjukdomar, så som blåscancer. Vi ser det därför 

som troligt att volymtillväxten för bolagets PoC-tester förblir starkare 

under Q4 med en tydlig acceleration under 2021.  

Bakteriologi förblir utmanande 

Marknaden för bolagets andra affärsområde, bakteriologi, har haft 

det rejält utmanande de två gångna kvartalen. Omsättningen har 

nästintill helt utraderats av de restriktionerna som sattes upp av de 

lokala myndigheterna på viktiga marknader i Sydostasien. Även 

bolagets förväntade expansion i Afrika lades på is ner möjligheterna 

för att nå slutkund blev stoppade. Utmaningarna med marknaderna 

bolagets biomarkör, TUBEX, verkar på är de hårt åtdragna finansiella 

förutsättningarna, primärt fokus skiftas ofta från myndigheter där 

behovet är som störst, Covid-19-vård. Vi bedömer däremot att det 

underliggande behovet av TUBEX är intakt och kan accelerera på 

grund utav pandemin då fattigdomen ökar och tyfoidfeber har en 

stark korrelation med fattigdom.  

Tuff utveckling, potentialen kvarstår 
Total omsättning för koncernen, 2018-2023p 

 

Källa: IDL Biotech, Analysguiden 

Marginalexpansion i korten vid 

normalisering 
Ebitdaresultat och marginal, 2018-2023p 

 

Källa: IDL Biotech, Analysguiden 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2018 2019 2020p 2021p 2022p 2023p

-40,00%

-35,00%

-30,00%

-25,00%

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

2018 2019 2020p 2021p 2022p 2023p



IDL Biotech  

 

 

Analysguiden 

11 november 2020 

 

5 

 

Kortsiktig motgång vs. Långsiktig potential 

I dagsläget är visibiliteten för IDL marknader och således 

intäktsströmmar väldigt svåra att prognostisera, främst på kort sikt.  

Givet de förutsättningar vi vet i dagsläget förväntar vi oss en 

normalisering för bolagets tumörmarkör, UBC Rapid, där 

omsättningen för det sista kvartalet växer sekventiellt till omkring 3 

mkr. Samtidigt ser vi fortsatt stora utmaningar för tumörmarkören 

TUBEX i Indonesien där vi förväntar oss en omsättning i paritet som 

under Q2. Med dessa förutsättningar estimerar vi en omsättning för 

helåret 2020 omkring 21,4 mkr med ett negativt resultat efter skatt 

om -9,5 miljoner kronor. 

Lyfter vi blicken in i 2021 och tiden efter ser vi att tillväxten kommer 

tillbaka i takt med att sjukvården normaliseras. Givet att 

sekundärvård i kombination med strategiska initiativ klargörs ser vi 

bra förutsättningar att UBC Rapids största marknad, Europa, är 

tillbaka i underliggande tillväxt under slutet av Q1-Q2 2021. Givet 

den historiska utvecklingen innan Covid-19 estimerar vi att 

affärsområdet inom onkologi kan omsätta 12 mkr för helåret. Inom 

området för bakteriologi blir prognoserna fortsatt osäkra men en 

någorlunda förbättring i Sydostasien bedömer vi resultera i att 

TUBEX uppnår en försäljning omkring 12–13 mkr för 2021. 

För perioden 2021–2023 prognostiserar vi en årlig CAGR om 25%, 

vilket förklaras av det underliggande behovet av bolagets produkter 

inom kritiska områden. Varken tyfoidfeber eller blåscancer är något 

som försvinner hos människan bara för att Covid-19-pandemin på 

går.   

Vi förväntar oss att IDL kommer bedriva de kommande kvartalen- 

och åren med god kostnadskontroll utifrån de förutsättningar som 

omvärlden ger. Vi förväntar oss att bolaget lönsamhet förbättras varje 

enskilt år mellan 2020–2023, med 2020 som en tydlig botten. Ebitda-

marginalen förväntas bli slagig mellan kvartalen men på helår landa 

på -6% nästa år och svagt positivt 4% för 2022. Vi bedömer att 

rörelseresultatet kommer visas svagt positivt först år 2022.  

Vi belyser ännu en gång att den förväntade tillväxten och operativa 

utvecklingen som vi prognostiserar förutsätter att sjukvården 

normaliseras.  
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Risker 

Geografiska exponeringen mot underutvecklade marknader som 

drabbas hårt av Covid-19-pandemin riskerar visibiliteten för bolagets 

intäkter, negativt utfall av restriktioner hos bolagets distributörer kan 

leda till rejält intäktsbortfall. 

Likviditetspositionen om totalt 19,8 mkr vid utgången av det 

tredje kvartalet är till synes tillräckligt för att bedriva verksamheten 

kommande 12 månaders period. Men likviditetsrisken ska ändå lyftas 

ifall att pandemin skulle försämras. Vi ser det dessutom som naturligt 

att IDL under vår prognosperiod kan förstärka kassan för expansion 

inom nya områden eller etablering på nya marknader.  

Värdering och motiverat värde 

Sammanfattningsvis är det enkelt att förstå de utmaningar som 

präglat IDL de två senaste kvartalen, med en kraftigt minskad 

omsättning med utmaningar att nå slutkunderna genom sina 

distributörer har slagit hårt mot den operativa utvecklingen. Men 

väljer vi att lyfta blicken ett par år så bedömer vi att bolagets 

förutsättningar till hög tillväxt är goda, den svaga kursutvecklingen 

har i vår mening genererat ett väldigt intressant ingångsläge för 

investerare. Med stark klinisk evidens- och samhällsekonomisk nytta 

har bolagets tumörmarkörer en strategisk bra position för att 

generera aktieägarevärde kommande 12 månaders period.  

Vi ser i dagsläget ett motiverat värde för bolagets aktie omkring 2,2 

kronor, vilket baseras på en ev/sales multipel om 4x för prognosåret 

2022. Värdet motsvarar en rabatt mot relevanta sektorkollegor, något 

vi anser kan ses motiverat givet bolagets storlek och dess geografiska 

exponering. I ett optimistiskt scenario där återhämtningen inom 

sjukvården går snabbare och strategin för marknadsgodkännande i 

USA tydliggörs finns betydande uppsida även från det nuvarande 

motiverade värdet.  

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 28,5 21,4 26,7 33,5

Ebitdaresultat -1,3 -7,5 -1,6 1,4

Rörelseres. (ebit) -2,3 -9,5 -2,6 0,4

Resultat f. skatt -2,5 -9,6 -2,7 0,3

Nettoresultat -2,6 -9,6 -2,7 0,3

Vinst per aktie -0,04 kr -0,15 kr -0,04 kr 0,00 kr

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

Omsättningstillväxt 12,2% -24,9% 25,0% 25,5%

Ebitdamarginal -4,6% -35,0% -6,0% 4,2%

Rörelsemarginal -8,1% -44,4% -9,7% 1,2%

Kassaposition 24 20 16 14

P/e-tal n/a n/a n/a 250,0

EV/ebit n/a n/a n/a 214,0

EV/omsättning 2,0 4,0 3,2 2,6

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

 

Ansvarig analytiker:  

Jonatan Andersson 

 


