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UPPDRAGSANALYS 

Tillväxtresa inom nanoteknik 
för life science påbörjad 
Världsledande på nanoporös silika 
Nanologica är världsledande i att producera nanoporös silika, även 

kallad kiseldioxid, och har visionen att genom detta bidra till 

utvecklingen av bättre och billigare läkemedel. Som nanoteknikbolag 

inom life science verkar Nanologica inom två affärsområden: drug 

development, där man har ett antal läkemedelsprojekt med 

betydande potential,  och kromatografi (teknik för rening och 

separation av molekyler). Vi väntar oss att den för bolaget relativt nya 

tillämpningen preparativ kromatografi kommer driva huvuddelen av 

bolagets försäljningstillväxt kommande år. Här används ca 100 kg 

silika per kolonn jämfört med 2–3 gram per kolonn inom analytisk 

kromatografi. Intresse från kinesiska och indiska insulintillverkare 

och framsteg med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions, 

gör att det finns anledning att tro att den försäljningstillväxt 

Nanologica uppvisat de senaste åren bara är början på bolagets 

tillväxtresa. Under 2019 slöt bolaget ett avtal med den kinesiska 

distributören Yunbo om leveranser för preparativ kromatografi till ett 

värde av SEK 128 miljoner.  

Stor potential inom drug development 
Inom drug development arbetar Nanologica både med att ta fram nya 

läkemedel och att förbättra befintliga. Det framgångsrika samarbetet 

med Vicore Pharma kring VP02 mot lungfibros stod för merparten av 

försäljningstillväxten 2020. Bland andra samarbeten kan nämnas ett 

läkemedelsprojekt med AstraZeneca, ett projekt inom växtskydd med 

ett globalt jordbruksföretag, samt det nyligen tecknade ramavtalet 

med tjeckiska läkemedelsbolaget Zentiva. Nanologica driver även 

utvecklingen av NIC-001 mot gastropares som vi bedömer kan nå en 

toppförsäljning på USD 100 miljoner. 

Kromatografi väntas driva tillväxten kommande år 
Kromatografi är en separationsmetod som används för analys inom 

läkemedels- och livsmedelsindustrin, och även som ett reningssteg 

inom produktion av läkemedel som t.ex. insulin. Bolaget har sedan en 

tid försäljning inom analytisk kromatografi och håller nu på att få ett 

genombrott inom preparativ kromatografi, där kunderna behöver 

material i bulk och volymerna därmed är betydligt större. Inom 

preparativ kromatografi kommer stort intresse från indiska och 

kinesiska tillverkare av insulin som vill använda Nanologicas silika 

för upprening i sin produktion.  
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Vi inleder bevakning med riktkurs 22 kr 
I vårt basscenario för Nanologica antar vi att bolaget år 2026 når en 

försäljning på ca 300 mkr, samt en rörelsemarginal i nivån 25–30%. 

Vi inleder bevakning av Nanologica med riktkurs 22 kr, som är det 

motiverade värdet i en kassaflödesanalys baserad på vårt basscenario. 

I vårt mer optimistiska bull-scenario når vi ett motiverat värde på 33 

kr per aktie.  
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Investment Case 

Bättre och billigare läkemedel med silika 
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar 

inom två områden: drug development och kromatografi, en teknik 

som används för rening och separation av läkemedel. I vårt 

tillväxtscenario väntar vi oss att försäljningstillväxten kommande år 

drivs av nya avtal inom preparativ kromatografi. Här används ca 100 

kg silika per kolonn jämfört med 2–3 gram per kolonn inom analytisk 

kromatografi. Intresse från kinesiska och indiska insulintillverkare 

och framsteg med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions i 

Storbritannien gör att det finns anledning att tro att den 

försäljningstillväxt Nanologica uppvisat de senaste åren bara är 

början.  

Nanologicas silika håller längre 
Tester hos insulintillverkare har bekräftat Nanologicas egna 

uppfattning att bolagets silika renar insulin mycket väl, samt att det 

håller längre än de flesta konkurrenters. I processen att tillverka 

insulin ingår reningssteg som sliter på silikat. Här ligger Nanologicas 

silika i topp då det håller längre, vilket gör det kostnadseffektivt för 

insulintillverkare att använda. Under 2019 slöt bolaget ett avtal med 

den kinesiska distributören Yunbo om leveranser för preparativ 

kromatografi till ett värde av SEK 128 miljoner. Då man nu passerat 

milstolpen att kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions kan 

volymproducera silika som är identisk med det material som 

producerats i Södertälje, öppnas möjligheter att leverera i volym till 

marknaden för preparativ kromatografi. Historiskt har bolagets 

försäljning inom kromatografi främst skett inom analytisk kromato-

grafi.  

Lovande pipeline med läkemedelsprojekt 
Nanologica har inom affärsområdet drug delivery ett flertal 

läkemedelsprojekt, både interna och i samarbete med andra 

läkemedelsbolag. Här kan speciellt nämnas samarbetet med Vicore 

Pharma kring VP02 mot lungfibros, det egna projektet NIC-001 mot 

gastropares, ett samarbete med AstraZeneca, samt ett samarbete 

inom växtskydd med ett globalt jordbruksföretag. Vi bedömer att 

Nanologicas egna läkemedelskandidat NIC-001 mot gastropares kan 

nå en toppförsäljning på USD 100 miljoner fem år efter lansering. 

Bolaget kommer under Q2 2021 ge en uppdatering kring när fas 2a-

studien med gastropares väntas kunna påbörjas. 

Preparativ kromatografi väntas driva tillväxten 
Följande bild visar hur Nanologica står idag på de olika 

affärsområdena. Inom drug delivery har man ett antal produktprojekt 

igång, både internt och i samarbete med andra läkemedelsbolag. 

Inom analytisk kromatografi är man sedan en tid igång med 
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försäljning av analytiska kolonner. Inom preparativ kromatografi, det 

område vi tror mest kommer att bidra till försäljningstillväxten 

kommande år, håller man på att skala upp produktionen med 

kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions. Då volymerna är 

betydligt större inom preparativ kromatografi kan ytterligare 

kundavtal ge stor effekt på bolagets omsättning och lönsamhet.  

 

 

Källa: Nanologica 

 

Potentiella triggers i närtid 
Nanologica står inför ett antal potentiella triggers som kan ha positiv 

inverkan på bolagets aktiekurs, både inom affärsområde drug 

delivery och affärsområde kromatografi. Några av dessa potentiella 

triggers är: 

 Q2 2021 väntas de första resultaten från toxicitetstudier på 

NLAB Spiro 

 Potentiella projektspecifika avtal med tjeckiska Zentiva 

under det ramavtal som ingicks i januari 2021 

 Uppdatering kring samarbetet med Astra som förlängdes i 

oktober 2019 

 Uppdatering kring samarbetet med ett globalt 

jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som förlängdes i 

oktober 2020 

 Uppdatering kring samarbetet med Vicore Pharma för 

utveckling av VP02 mot idiopatisk lungfibros. Vicore 

Pharma räknar med att kunna lämna in en ansökan om att 

starta en fas 1-studie mot slutet av 2021 

 Ytterligare avtal kring preparativ kromatografi, där 

Nanologica passerat en viktig milstolpe i och med att 

material från volymproduktion av silika från 

kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har 

godkänts och är identiskt med det material som producerats 

i anläggningen i Södertälje 
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Vi inleder bevakning med riktkurs 22 kr  
Vi inleder bevakning av Nanologica med en riktkurs på 22 kr baserad 

på en kassaflödesanalys av vårt basscenario för Nanologica. I vårt 

basscenario antar vi att Nanologica år 2026 når en omsättning på ca 

300 mkr och en rörelsemarginal i nivån 25–30%. I vårt mer optimis-

tiska bull-scenario når vi ett motiverat värde på 33 kr per aktie.  
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Operationell uppdatering 

Stark utveckling inom drug development 
Nanologicas nettoomsättning växte under 2020 med 75% till 16.1 

mkr (9,2), varav Q4 stod för 6,1 mkr (2,7). Tillväxten kom främst från 

affärsområdet drug development och partnerprojektet med Vicore 

Pharma. Resultat efter skatt uppgick till -22,2 mkr (-21,1), varav 

resultatet under Q4 var -5,4 mkr (6,9). Bolaget har en stark 

kassaposition och vid årsskiftet uppgick likvida medel till 66,4 mkr 

(1,2). Bland viktiga händelser under 2020 märks leverans av 

testmaterial från uppskalning till volymproduktion av silika, ett 

utökat avtal med ett globalt växtskyddsbolag för formulering av 

ytterligare en aktiv substans, en patentansökan för behandling av bl.a. 

neurodegenerativa sjukdomar, samt att den kliniska studien med 

Nanologiska egna läkemedelskandidat NIC-001 blivit framflyttad. Att 

man i slutet av 2020 fick ut det första testmaterialet från 

kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions, där kvaliteten var 

identisk med det Nanologica själva tillverkat i Södertälje, innebär att 

all data som tidigare genererats kan appliceras även på materialet 

från storskalig produktion. Nästa steg blir att leverera testmaterial i 

efterfrågade volymer till kunder för utvärdering. 

Coronapandemin pausar klinisk studie av NIC-001 
Nettoomsättningen inom affärsområdet drug development uppgick 

2020 till 11,6 mkr (4,3) och ökningen beror främst på ökade intäkter 

från partnerprojektet med Vicore Pharma. Den kliniska studie 

Nanologica avsåg genomföra under 2020 med den egna läkemedels-

kandidaten NIC-001 mot gastropares har försenats p.g.a. Covid-19-

pandemin. Bolaget kommer att ge en uppdatering kring detta projekt 

under Q2 2021. Fokus har istället legat på inhalationsplattformen 

NLAB Spiro. Inom drug delivery genomför Nanologica 

toxicitetsstudier på NLAB Spiro-plattformen och man har även 

initierat djurstudier med intressanta API:er för inhalation i syfte att 

visa plattformens mångsidighet. Dessa prekliniska Proof-of-Concept-

studier förväntas vara slutförda under 2021. När man validerat 

plattformen ur ett säkerhetsperspektiv ser man möjlighet att starta 

ytterligare formuleringsprojekt, både med partners och i egen regi.  

Blandad utveckling inom kromatografi 
Analytisk kromatografi har påverkats starkt negativt av Covid-19-

pandemin. Nanologica har inte kunnat driva försäljningen av sina 

analytiska kolonner på någon marknad. Effekterna på preparativ 

kromatografi har varit mer måttliga. Det testmaterial man hoppades 

få fram under hösten kom först i december. Inom kromatografi är det 

i den preparativa delen som Nanologica ser störst potential, medan 

man tror att analytisk kromatografi på sikt utvecklas till en stödjande 

affär. Med lyckad uppskalning till volymproduktion är de stora målen 

för 2021 att leverera en kommersiell produkt, samt att få fler 
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kundavtal om leverans av material för preparativ kromatografi. 

Nettoomsättningen inom kromatografi uppgick 2020 till 4,5 mkr 

(4,9) och kom uteslutande från försäljning av analytiska kolonner. 

Försäljningsminskningen beror på minskad försäljning till Kina, där 

försäljningen påverkats negativt av Covid-19-pandemin. Flertalet 

restriktioner kvarstår i Kina och distributören Yunbo tror inte de 

kommer att kunna återuppta det resande de hade innan pandemin på 

överskådlig tid. Även i USA har förutsättningarna för försäljning varit 

dåliga.  

Fortsatt positiv utveckling i partnerprojekten 
Nanologicas partnerprojekt har fortsatt utvecklas positivt. Vicore 

Pharma driver projektet VP02, som är baserat på NLAB Spiro, vidare 

mot klinik. Även samarbetet med AstraZeneca fortsätter och här 

utvärderar de Nanologicas plattform i syfte att förbättra 

formuleringen av en av sina substanser. I växtskyddsprojektet som 

startade 2017 har samarbetet fördjupats med ytterligare en molekyl. 

I början av 2021 slöt Nanologica även ett avtal med det tjeckiska 

läkemedelsbolaget Zentiva, där de får rätt att nyttja NLAB-

plattformarna för olika drug delivery-projekt.  
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Växande marknad för nanomaterial 

Kraftigt växande marknad för nanoteknik 
Med nanomaterial avses ämnen som är mellan 1 och 100 nanometer 

i minst en dimension, det vill säga på någon ledd. Alltså kan ett ämne 

t.ex. i form av ett rör, en mycket smal tråd, ett extremt tunt flak eller 

ett litet korn vara ett nanomaterial. En nanometer är en miljondels 

millimeter och detta kan jämföras med ett hårstrå som är 80 000 

nanometer i diameter. Nanoteknik som område är av naturen mycket 

brett och innefattar forskningsområden som ytvetenskap, organisk 

kemi, molekylärbiologi, halvledarfysik, energilagring, mikrofabri-

cering, molekylär teknik, etc. I en rapport från marknadsanalys-

företaget ReportLinker väntas världsmarknaden för nanoteknik växa 

med 13% per år från USD 54 miljarder år 2020 till USD 126 miljarder 

år 20271. I USA, som är den största marknaden idag, är marknadens 

storlek USD 16 miljarder och i Kina, världens näst största ekonomi, 

väntas marknaden för nanoteknik växa till USD 22 miljarder år 2027.  

Nanoteknikens potential inom life science 
Interaktioner mellan biologiska molekyler sker i nanoskala. Vår 

växande förståelse för dessa skeenden har lett till att det bedrivs 

forskning på en stor mängd applikationer inom nanoteknik med 

inriktning på life science. Bland dessa märks särskilt: 

 Riktade cellterapier: nanopartiklar kan leverera läke-

medel exakt till den plats där de behövs, vilket kraftigt ökar 

deras effektivitet och begränsar toxicitet för andra vävnader i 

kroppen. Dessutom kan nanopartiklar också konstrueras för 

att passera blodhjärnbarriären, vilket skulle kunna göra det 

möjligt att leverera läkemedel till hjärnan för svårbehandlade 

sjukdomar som Alzheimers. 

 Effektivare antimikrobiell teknik: då bakterieresistens 

mot antibiotika är ett växande problem över hela världen kan 

nanoteknik ge ytterligare ett verktyg för att förebygga och 

kontrollera infektioner. Antimikrobiella material, som t.ex. 

nanosilver, kan tränga igenom bakteriemembran effektivt på 

nanoskalan. När de integreras i konventionella material kan 

dessa egenskaper minska vårt behov av antibiotika samtidigt 

som patienter skyddas från infektioner.  

 Regenerativ medicin och vävnadsteknik: forskning 

bedrivs inom området att kunna odla vävnader eller till och 

med organ för patienter som förlorat dem p.g.a. sjukdom 

eller skada. Det finns idag ett antal kommersiellt tillgängliga 

hudersättningar som fungerar som nanomimetiska ställ-

ningar i vilka patientens egna celler kan planteras in.  

 
1 https://www.reportlinker.com/p0326269/Global-Nanotechnology-

Industry.html?utm_source=GNW 
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 Bilddiagnostik: nanopartiklar kan konjugeras med 

kontrastmedel så att de endast fäster vid sjuka celler eller 

vävnader. Dessutom kan nanopartiklar konstrueras så att de 

fluorescerar vid olika våglängder (färger) genom att alternera 

deras storlek och form. Kombinationen av dessa egenskaper 

kan göra det möjligt för kirurger att mer exakt avgränsa 

mellan sjuka och friska vävnader.  

 Bättre medicintekniska produkter: att förstå kroppens 

nanoskalastruktur och kombinera den med 3D-

utskriftsteknik kan leda till medicinska apparater som både 

är mycket funktionella och specifikt anpassade till en enskild 

patients behov. Till exempel kan integrering av nanorör av 

grafen och kol i litiumjonbatterier öka kapaciteten hos 

batterier tredubbelt. Om denna teknik framgångsrikt 

integreras i pacemakers kan antalet pacemakerbyten som 

sker över hela världen p.g.a. batteriets urladdning minskas.  

Nanologica världsledande på silika 
Silika, även kallat kiseldioxid, är en förening av kisel och syre (𝑆𝑖𝑂 ). 

Kvarts som är ett vanligt mineral i jordskorpan består av kristallin 

silika och ingår bl.a. i bergarter som granit och gnejs. Silika 

förekommer också i s.k. amorf form, en mer oordnad struktur som 

finns naturligt som opal, biogenisk kisel, samt i jordarten kiselgur. 

Amorf silika tillverkas även syntetiskt och används i många produkter 

som t.ex. fyllnadsmedel eller klumpförebyggande medel. Nanologica 

producerar amorfa silikapartiklar i mikrometerstorlek som för ögat 

ser ut som ett vitt pulver, medan de på insidan har en mängd porer 

som är i nanometerstorlek. Partikelstorleken, porositet och ytegen-

skaper styrs precist genom Nanologicas patenterade teknik och 

metoder. 
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Affärsområdet drug development 
Nanologica producerar nanoporös silika för drug development och 

kromatografi. Inom drug development arbetar bolaget med sina drug 

delivery-plattformar NLAB Silica och NLAB Spiro för att både 

utveckla nya läkemedel och förbättra befintliga. Plattformarna bygger 

på att läkemedelsmolekyler laddas inuti de mikrometerstora 

partiklarnas porer. Det gör att instabila molekyler kan stabiliseras och 

att svårlösliga molekyler kan bli vattenlösliga. Därefter transporteras 

läkemedlet ut i kroppen och frisätts där det ska verka.  

Affärsområdet kromatografi 
Inom kromatografi finns två affärsgrenar: analytisk kromatografi och 

preparativ kromatografi. Kromatografi är en separationsmetod som 

bygger på att olika ämnen stannar olika länge i en kromato-

grafikolonn, beroende på hur mycket attraktion som finns mellan 

ytan på de sammanpackade silikapartiklarna inuti kolonnen och de 

ämnen som passerar igenom. Analytisk kromatografi används för 

analys inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Nanologicas 

produkter inom analytisk kromatografi utgörs av analytiska kolonner 

packade med bolagets egentillverkade silika i volymer av några gram. 

Preparativ kromatografi används som ett reningssteg inom 

produktion av läkemedel som t.ex. insulin. Här används flera hundra 

kilo packningsmedia i preparativa kolonner. Nanologicas produkt 

inom detta område utgör packningsmedia bestående av bolagets 

egentillverkade silika.  
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Affärsområdet drug development 

Utveckling av nya läkemedel med nanoteknik 
Läkemedelsutveckling innefattar processen att ta en läkemedels-

kandidat från idéfas, genom prekliniska och kliniska studier, till en 

produkt färdig för marknaden. Nanologicas fokus ligger i denna kedja 

på drug delivery, vilket är ett brett begrepp som omfattar olika sätt att 

tillföra läkemedel till kroppen, samt olika tekniker för att formulera 

och tillverka läkemedel. Att använda stora partiklar inom drug 

delivery har ofta många negativa konsekvenser. Bland dessa kan 

nämnas allvarliga biverkningar, dålig biotillgänglighet, dålig vatten-

löslighet och stabilitet hos läkemedlet, svårigheter att rikta in verkan 

på målområdet, samt fluktuerande plasmanivåer. Fördelen med 

Nanologicas mikropartiklar med porer i nanometerstorlek är att med 

sin mindre storlek så har de relativt sett en större yta och en mindre 

volym. Följande illustration visar hur olika biologiska molekyler och 

partiklar förhåller sig till varandra storleksmässigt som en orien-

tering2.  

 

 

 

Källa: WICH Lab, University of New South Wales, Sydney 

 

Nanologicas plattform NLAB Silica 
Med sin forskning har Nanologica skapat drug delivery-plattformen 

NLAB Silica där bolagets nanoporösa kiseldioxid har en central roll 

som bärare av läkemedel. Tekniken har använts i många projekt, både 

kommersiellt och inom forskning, vilket validerat Nanologicas kon-

cept för hur drug delivery med silika kan addera värde inom 

 
2 https://www.wichlab.com/nanometer-scale-comparison-nanoparticle-size-

comparison-nanotechnology-chart-ruler-2/ 
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läkemedelsformulering. Fördelarna inkluderar bland annat 

förbättrad biotillgänglighet, kontrollerad utsöndring  

av läkemedel, bättre vattenlöslighet, minskade bieffekter och en 

bättre precision vid insättande av läkemedel. Nanoteknik har stora 

möjligheter att bli den metod som föredras inom drug delivery vid 

behandlingar av kroniska sjukdomar som cancer, astma, högt 

blodtryck, HIV och diabetes. För blotta ögat ser den amorfa 

nanoporösa silikan ut som ett vitt pulver, men i stark förstoring kan 

man se porerna på silikapartiklarnas yta där läkemedlet laddas. 

Nedanstående diagram visar hur en ny formulering av HIV-

medicinen Atazanavir (ATV) med NLAB Silica har avsevärt förbättrad 

biotillgänglighet in vivo.  

 

Källa: Nanologica 

Nanologicas projekt NIC-001 mot gastropares 
I affärsområdet drug delivery arbetar Nanologica både med 

utveckling av egna läkemedel och utlicensiering av sin teknik-

plattform. Nanologica utvecklar för egen räkning läkemedels-

kandidaten NIC-001 mot gastropares som är en matsmältnings-

sjukdom som främst drabbar diabetiker. Gastropares, fördröjd 

tömning av magsäcken, är ett sjukdomstillstånd som drabbar många 

diabetespatienter. I USA finns ca 2,3 miljoner diabetespatienter som 

söker vård för gastropares. Knappt 2 miljoner av dessa är kvinnor och 

av dessa svarar ungefär hälften inte på tillgänglig behandling. Vidare 

har många personer i USA som inte är diabetiker symtom som liknar 

de i gastropares. Marknaden för läkemedel mot gastropares uppgick 

globalt till USD 5,2 miljarder år 2020 och väntas växa till USD 6,6 

miljarder år 2025 3 . NIC-001 är en ny formulering av ett redan 

godkänt läkemedel, där Nanologica avser öka effekten och göra det 

möjligt för patienterna att själva ta medicinen. Efter regulatoriska 

utredningar och en utökad marknadsanalys avancerar NIC-001 mot 

en klinisk fas 2a-studie. Djupintervjuer av såväl key opinion leaders 

 
3  https://www.marketdataforecast.com/market-reports/global-gastroparesis-drugs-

market 

 
 
NLAB Silica-partiklarna löser problem 
inom läkemedelsformulering genom att 
förbättra lösligheten, öka 
biotillgängligheten, samt skydda 
läkemedelssubstanser mot nedbrytning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIC-001 mot gastropares kan nå en 
toppförsäljning på USD 100 miljoner 
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som ersättningsansvariga inom det amerikanska sjukvårds-

försäkringssystemet visar att det finns goda förutsättningar att få 

produkten subventionerad av amerikanska försäkringssystem. Vi 

uppskattar att NIC-001 kan nå en toppförsäljning på USD 100 mil-

joner på den amerikanska marknaden fem år efter lansering.  

NLAB Spiro för inhalerbara formuleringar 
Nanologica utvecklar även nanoporös silika som är avsedd för 

användning i inhalerbara läkemedel. Bolagets plattform NLAB Spiro 

ger förbättrad löslighet och biotillgänglighet, samt skyddar 

läkemedelsmolekyler från nedbrytning. Partiklarna produceras i 

storleken 2–5 mikrometer och optimeras för att nå målområdet i 

lungan. Partiklarna kan bära stora mängder läkemedel, ger 

kontrollerad utsöndring, samt är lösliga i lungvätska. Även med 

denna plattform vill Nanologica hitta utlicensieringsprojekt och 

utveckla egna läkemedelskandidater.  

 

 

 

Silika från pulver till porer. Källa: Nanologica 

 

 

Framgångsrikt samarbete med Vicore Pharma 
Nanologica samarbetar med Vicore Pharma (STO:VICO, SEK 23,50) 

i deras läkemedelsprojekt VP02 mot idiopatisk lungfibros (IPF) som 

fått orphan drug status både i USA och Europa.  Detta samarbete stod 

för en stor del av Nanologicas intäkter under 2020. IPF är en dödlig 

lungsjukdom som idag inte har fungerande mediciner och med hjälp 

av Nanologicas silika hoppas Vicore Pharma få detta läkemedel 

genom kliniska studier och ut på marknaden. VP02 är en ny 

formulering av ett existerande immunmodulerande läkemedel 

(IMiD) som kan administreras lokalt genom en inkapsling av 

läkemedelsmolekylen i inhalerbara amorfa mikropartiklar. Många 

IPF-patienter lider av en kronisk oregelbunden hosta som inverkar 

negativt på patientens livskvalitet genom sömnstörningar, 

arbetsproblem och stressinkontinens, och befintliga hostmediciner 

har en liten eller ingen effekt vid IPF. I en klinisk studie visade en 

IMiD i tablettform signifikant positiv effekt på patienter med IPF 

 
 
 
 
Även med plattformen NLAB Spiro för 
inhalerbara formuleringar vill man hitta 
utveckla egna läkemedelskandidater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nanologica samarbetar med Vicore 
Pharma kring VP02 mot lungfibros, en 
läkemedelskandidat som fått orphan 
drug status både i USA och EU 
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genom minskad hosta och en dramatiskt förbättrad livskvalitet. 

Emellertid har den höga risken för allvarliga biverkningar som 

nervskada, förstoppning och sedering på grund av den systemiska 

IMiD-exponeringen begränsat dess användning. VP02-programmet 

syftar till att eliminera de negativa aspekterna av systemisk 

exponering genom att utveckla VP02 för lokal administrering direkt 

till lungorna.  
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Andra samarbeten inom drug development 
Nanologica har sedan en tid ett samarbete med AstraZeneca där de 

utvärderar Nanologicas teknikplattform. AstraZenecas utvärdering 

förlängdes i förtid i oktober 2019, och ett eventuellt framtida avtal om 

en produkt med AstraZeneca skulle kunna ha stor potential för 

Nanologica. Nanologica har även ett samarbete med ett icke 

namngivet globalt jordbruksbolag kring ett projekt inom växtskydd. 

Enligt Nanologica finns det efter det framgångsrikt genomförda 

forsknings- och utvecklingsprojektet en tydlig plan för kommer-

sialisering av potentiella produkter, inklusive betalning utifrån 

uppsatta projektmål och royalties. Under början av 2021 tecknade 

Nanologica ett ramavtal med det tjeckiska läkemedelsbolaget Zentiva 

för nyttjande av NLAB-plattformarna för drug delivery-projekt.  
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Affärsområdet kromatografi 

Växande marknad för kromatografi 
Kromatografi är en teknik för att separera ämnen i lösningar från 

varandra. Tekniken har många användningsområden. Inom 

livsmedels- och läkemedelsindustrin används analytisk kromatografi 

för kvalitetssäkring och analys av produkter både på marknaden och 

under utveckling. Enligt analysfirman BCC Research väntas den 

totala världsmarknaden för instrument och reagenter för kroma-

tografi att växa med 7% per år från USD 9,8 miljarder 2018 till USD 

14,0 miljarder 2023. Nanologica är verksamt inom högupplösande 

vätskekromatografi (HPLC), där den globala marknaden uppskattas 

nå SEK 35 miljarder 2021, med en årlig tillväxt på 5%. Faktorer som 

driver tillväxten inkluderar ökad betydelse av HPLC för godkännande 

av nya läkemedel, samt ökade satsningar på forskning och utveckling 

inom life science. HPLC-marknaden uppskattas utgöra ca 40% av den 

totala kromatografimarknaden, där HPLC-system bedöms svara för 

ungefär hälften, medan resterande del utgörs av tillbehör och 

förbrukningsvaror. Marknaden för preparativ HPLC bedömdes 2018 

av bolaget att uppgå till SEK 4,2 miljarder för att växa till SEK 5,9 

miljarder år 2025.  

Konkurrenter 
Inom analytisk kromatografi är de ledande leverantörerna av HPLC-

system Waters, Agilent och Thermo Fisher. Phenomenex bedöms 

vara världsledande inom kolonner, men säljer inga färdiga system. 

Sammantaget bedöms dessa fyra globala bolag ha drygt 50% av 

världsmarknaden för analytiska HPLC-kolonner. Inom preparativ 

kromatografi är den främsta konkurrenten inom insulinområdet 

Kromasil, som också erbjuder en fysikaliskt och kemiskt stabil silika 

som lämpar sig för de förhållanden som silikan utsätts för vid 

insulinrening. Kromasil är ursprungligen ett svenskt företag som nu 

ingår i nederländska kemikoncernen Nouryon, som är en avknop-

pning från AkzoNobel. Utanför diabetesområdet är både Osaka Soda 

och YMC starka på läkemedelsrening.  

Större volymer i preparativ kromatografi 
I både analytisk och preparativ HPLC finns en mobil fas som består 

av en vätska. Syftet med denna är att transportera provet som ska 

analyseras genom den maskin som ska utföra själva analysen. Det 

finns också en stationär fas i form av en kolonn fylld med silika. 

Molekylerna i den stationära fasen har som uppgift att binda till de 

olika ämnena i provet så att dessa bromsas upp inuti kolonnen. Inom 

analytisk kromatografi används små kolonner för analys av mindre 

volymer. I slutet av kolonnen finns en detektor som läser av när ett 

ämne kommer ut ur kolonnen. En preparativ kolonn är betydligt 

större för att i storskalig produktion kunna rena ett läkemedel från 

oönskade biprodukter.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den globala marknaden för den typ av 
kromatografi Nanologica arbetar med 
uppgår till SEK 35 miljarder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland konkurrenterna inom preparativ 
kromatografi för insulinrening märks 
speciellt Kromasil 
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Källa: Nanologica 

 

Analytisk kromatografi 
Nanologicas kärnkompetens ligger i att utveckla nanoporös silika. 

NLAB Saga heter den silika som används för Nanologicas produkter 

inom kromatografi. Den är framtagen för att klara kraven från 

industriell rening med kromatografi och har testats och använts av 

läkemedelsbolag i många länder. Den stora ytarean på ca 300 

kvadratmeter per gram och höga porvolymen på 0,85 ml per gram hos 

NLAB Saga silikan ger, i kombination med kontrollerad partikel-

storlek, en robust och pålitlig produkt. Den har även lång livslängd, 

vilket är viktigt för att kunna framställa läkemedel kostnadseffektivt. 

Nanologicas analytiska kolonner ger utmärkt kromatografisk 

prestanda, även under extrema pH-förhållanden (<1 respektive >10).  

 

Källa: Nanologica 

 

Preparativ kromatografi 
Preparativ kromatografi bygger på samma princip, men används som 

reningssteg i storskalig produktion av vissa läkemedel, t.ex. insulin. 

NLAB Saga finns med partikelstorlekar i intervallet 1,7–15 

mikrometer och tillverkas med Nanologicas teknik av kontrakts-

tillverkaren Sterling Pharma Solutions i Storbritannien för att kunna 

möta de stora volymer som behövs vid preparativ kromatografi. I ett 

experiment utfört av Nanologica med målet att nå renhetsnivån 
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99,2% i insulin som krävs av USP (US Pharmacopeial Convention) 

visade NLAB Saga bättre resultat än konkurrerande produkter. Efter 

ett steg med omvänd fasrening nådde NLAB Saga 99,5%. Konkur-

renternas produkter nådde inte USP:s mål, vilket innebär att man 

behöver göra ytterligare ett reningssteg för att nå en tillräcklig 

reningsgrad. Att NLAB Saga kräver färre steg i reningen av insulin 

medför en lägre tillverkningskostnad för insulinproducenten.  

 

 

Källa: Nanologica 

Blandad utveckling inom kromatografi under 2020 
Nanologica har idag försäljning inom analytisk kromatografi, fram-

förallt i Kina genom distributören Yunbo. Nettoomsättningen inom 

affärsområdet kromatografi uppgick 2020 till 4,5 mkr (4,9) och kom 

uteslutande från försäljningen av analytiska kolonner. En minskad 

försäljning av analytiska kolonner i Kina p.g.a. stark negativ påverkan 

av Covid-19-pandemin ledde till en lägre försäljning under Q4 2021 

på 1,2 mkr (1,9). Flertalet restriktioner i Kina kvarstår och 

Nanologicas distributör Yunbo ser inte att det kommer att lätta i 

närtid. 
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Prognoser och värdering 

Kromatografi väntas driva tillväxten 
Nanologica har sedan 2018 haft en stadig försäljning som under 

senare tid visat en kraftig ökningstakt kvartal för kvartal, om än från 

låga nivåer. Under 2020 kom omsättningen att till större delen drivas 

av drug development, och då särskilt samarbetet med Vicore Pharma. 

Framöver väntas dock kromatografi stå för den större delen av 

Nanologicas intäkter. Vi ser framför oss ett tillväxtscenario där 

bolaget fördubblar sin omsättning till 32 mkr under 2021, för att 

sedan växa med 30–50% per år under en period på ett antal år. Vi ser 

i vårt basscenario en prognosticerad försäljning på ca 300 mkr om 

fem år, dvs år 2026, där merparten av omsättningen genereras av 

Nanologicas egna produkter eller kompletterande produkter bolaget 

tagit in. Vårt basscenario för Nanologicas möjliga försäljnings-

utveckling illustreras i stapeldiagrammet till höger.  

Värderingsantaganden 
Vi bedömer att Nanologica kommer att ligga på en bruttomarginal i 

storleksordningen 40–60% när bolaget kommit längre i kommer-

sialiseringen. På rörelseresultatnivå väntar vi oss breakeven, eller ett 

nollresultat år 2023, för att sedan vända till vinst följande år. Med den 

bruttomarginal vi modellerar antar vi i vårt basscenario att 

Nanologica på sikt ska kunna nå en rörelsemarginal på 25–30%. Då 

bolaget ännu är tidigt i sin kommersialiseringsfas använder vi i vår 

kassaflödesanalys en riskjusteringsfaktor som vi viktar våra 

prognosticerade kassaflöden med. Vi antar att Nanologica med 80% 

sannolikhet lyckas växla upp försäljningen till betydligt större voly-

mer, då stora framsteg nu gjorts kring uppskalningen av produk-

tionen med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions. Vidare 

antar vi att det i detta fall är 50% sannolikhet att Nanologica hinner 

växa omsättningen till de 300 mkr år 2026 som vi modellerat i vårt 

basscenario. Sammantaget ger detta den riskjusteringsfaktor på 0,40 

som vi använder i vår kassaflödesanalys.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 22 kr 
Då Nanologica befinner sig i kommersialiseringsfas så är en 

investering förknippad med risk, vilket vi försöker spegla genom att 

använda en riskjusteringsfaktor som vi viktar prognoserna i vårt 

tillväxtscenario med. Vid fortsatt framgångsrik lansering av bolagets 

teknik ser vi dock betydande potential i aktien. Vårt basscenario ger 

ett motiverat värde på Nanologicas aktie på 22 kr enligt en 

kassaflödesanalys. I vårt mer optimistiska bull-scenario använder vi 

en riksjusteringsfaktor på 0,60, vilket ger ett motiverat värde på 33 kr 

per aktie. Slutligen, i vårt mer negativa bear-scenario använder vi en 

riskjusteringsfaktor på 0,20, vilket ger ett motiverat värde på 11 kr 

per aktie. Vi inleder bevakning av Nanologica med riktkurs 22 kr.  

Kraftig tillväxt väntar Nanologica 
Prognosticerad försäljning 2021p-2030p, mkr 

 
Källa: Analysguiden 
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Tre anledningar att investera i 
Nanologica 

Tillväxtresa inom nanoteknik för life science påbörjad 
Nanologica erbjuder investerare en för Stockholmsbörsen unik 

exponering mot nanoteknik inom life science. Bolaget har sedan 2018 

visat stadigt växande intäkter, om än från mindre nivåer. De senaste 

kvartalen har omsättningstillväxten varit accelererande. 

Preparativ kromatografi kommer driva tillväxten 
Bolaget har inom kromatografi huvudsakligen sålt mot marknaden 

för analytisk kromatografi. När man nu går in även på marknaden för 

preparativ kromatografi väntas volymerna bli betydlig större. Stora 

framsteg har gjorts kring uppskalningen av tillverkningen tillsam-

mans med kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions i Stor-

britannien. Ytterligare avtal inom just preparativ kromatografi kan ha 

stor positiv effekt på Nanologicas aktie. 

Läkemedelsprojekt med betydande potential  
Inom drug delivery har Nanologica den egna läkemedelskandidaten 

NIC-001, som vi bedömer har potential att nå en toppförsäljning på 

USD 100 miljoner. Bolaget har även en rad samarbetsprojekt i part-

nerskap med andra läkemedelsbolag. Dessa läkemedelsprojekt har 

alla potential att skapa betydande värden för Nanologicas aktieägare.  
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Bolagsbeskrivning 

Bakgrund 
Nanologica grundades 2004 och har sin bakgrund i Dr. Alfonso 

Garcia-Bennetts forskning kring syntes och tillämpning av nya porösa 

material och utveckling av industriella tillämpningar. Den ur-

sprungliga forskningen var baserad vid Stockholms universitet och 

Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet. Under 2011 skiftade 

Nanologica fokus från forskning på material till att bygga en robust 

kommersiell verksamhet. Bolagets affärsverksamhet inriktades på 

kromatografi, som är en separationsteknik som används för analys 

och rening av läkemedelsprodukter, samt drug development.  

Världsledande på nanoporös silika 
Utgångspunkten för bolagets verksamhet är materialvetenskap, där 

bolagets grundare har utvecklat och patenterat helt nya material.  

Nanologica är världsledande på att styra form, typ av porositet och 

ytegenskaper hos silikapartiklar. Möjligheten att styra storleken på 

porerna i silikapartiklarna gör att de är väl lämpade för användning 

inom drug development där partiklarna kan laddas med läkemedels-

molekyler. Inom affärsområdet kromatografi är Nanologicas mål att 

etablera en snabbt växande, uthållig och lönsam verksamhet. Inom 

affärsområdet drug delivery är målet att bygga långsiktiga värden i 

selektivt valda projekt. Dessa projekt kommer dels att vara i egen regi 

och dels i utvecklingsprojekt tillsammans med partner.  
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Källa: Nanologica 
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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 Thomas Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


