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UPPDRAGSANALYS 

Uppköp och avnotering 
Budet från Arocell är accepterat och bolaget ansöker 
om avnotering 
Den 10 maj lämnade Arocell ett offentligt erbjudande om att förvärva 

samtliga aktier i IDL Biotech i utbyte mot 0,63 aktier i Arocell. 

Acceptansperioden löpte ut den 30 juni och 95,9% av aktieägarna 

hade accepterad budet.  

Arocell har därmed beslutat att fullfölja erbjudandet och även 

påkallat tvångsinlösen av resterande aktier. IDL Biotech har också 

ansökt om avnotering av aktien från Spotlight Stock Market och sista 

dag för handel kommer att vara 4 augusti.  

Kort om rapporten 
Bolagets omsättning hamnade på 6,3 MSEK vilket är en uppgång med 

34% jämfört med föregående kvartal och 28% bättre än Q2 20. Främst 

är det en god återhämtning för UBC® Rapid test för blåscancer. 

Försäljningen av TUBEX® TF fortsätter vara utmanande på grund av 

kvarvarande restriktioner i Afrika och Asien. 

Värdering 
Givet snittkursen på Arocell de senaste 50 dagarna ligger budet på ca 

3,10 vilket är i den högre delen av vår värderingsindikation vilket gör 

att vi anser att budet är rimligt. 

 

 

 

 

 

Tillväxt 5 år Omsättning EBIT EV/EBIT x10 Diskonterat 15% Per aktie
msek msek i 5 år (kr)

25% 83 25 250 124                              2,0            
35% 131 40 395 196                              3,1            

IDL Biotech 
Avslut av bevakning  

Datum 2 augusti 2021 
Analytiker Joakim Kindahl 
  Basfakta  
Bransch Medicinteknik 
Styrelseordförande Jerker Swanstein 
Vd Gunnar Wahlberg 
Listning Spotlight 
Ticker IDL 
Aktiekurs 3 kr 
Antal aktier, milj. 63,06 
Börsvärde, mkr 189 
Nettoskuld, mkr -8,1 
Företagsvärde (EV), mkr 180,9 
Webbplats www.idlbiotech.com 
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IDL OMXSPI

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr - EJ UPPDATERADE

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 35,0 23,6 29,6 37,0

Bruttoresultat 20,1 15,6 19,0 23,8

Rörelseres. (ebit) -4,8 -12,2 -7,6 -3,7

Resultat f. skatt -4,9 -12,2 -7,6 -3,7

Nettoresultat -5,5 -12,2 -7,6 -3,7

Vinst per aktie -0,09 kr -0,19 kr -0,12 kr -0,06 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Omsättningstillväxt -32,3% 25,0% 25,0%

Bruttomarginal 70,6% 68,3% 70,0% 70,0%

Rörelsemarginal -13,7% -51,5% -25,7% -10,1%

P/e-tal -34,3 -15,5 -24,9 -50,5

EV/ebit -36,7 -14,5 -23,2 -47,1

EV/omsättning 5,04 7,45 5,96 4,77

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 Joakim Kindahl äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Joakim Kindahl 
 


