
 

 

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 
27 maj 2019 

NUEVOLUTION 
PARTNERSKAP BLIR BRÖLLOP 

 
 

 
 



 

1 
 

§

UPPDATERING 

NUEVOLUTION 
27 maj 2019 

 

Innehåll  
Partnerskap blir bröllop........................................................................................... 2 

Temperatur ....................................................................................................... 3 

Ledning och styrelse ..................................................................................... 3 

Ägare ........................................................................................................... 3 

Finansiell ställning ......................................................................................... 3 

Potential ....................................................................................................... 3 

Risk ............................................................................................................. 3 

Disclaimer ......................................................................................................... 4 

  



 

2 
 

§

UPPDATERING 

NUEVOLUTION 
27 maj 2019 

Partnerskap 

blir bröllop    

 

Amgen lägger ett bud på 32,5 kronor per aktie för Nuevolution. 

Styrelsen stöder enhälligt affären och de största ägarna har 

förbundit sig att acceptera. Det kombinerat med den höga premien 

talar starkt för att budet går igenom.   

Vi befinner oss i bröllopstider och nyligen offentliggjorde den 

amerikanska biotechjätten Amgen sitt önskemål att äkta 

Nuevolution. Amgens bud innebär en premie på 169 procent 

jämfört med stängningskurs dagen innan budet presenterades. 

Affären värderar Nuevolution till cirka 1,6 miljarder kronor. Amgen 

hänvisar bland annat till kombinationsmöjligheter mellan Amgens kapacitet inom 

klinisk utveckling, tillverkning och kommersialisering och Nuevolutions Chemetics-

plattform. Nuevolutions bevisade förmåga att ta fram lovande projekt riktade mot 

tidigare svårbehandlade sjukdomsmål lyfts vidare fram som en tydlig styrka.  

Tidpunkten för affären förefaller åtminstone delvis ha drivits fram av snabba 

framsteg i det samarbete som slöts i oktober 2016 mellan bolagen och där Amgen 

under 2018 har utnyttjat sin rätt att erhålla optioner för möjlig licensiering av två 

cancerprojekt. Vi vet inte om möjliga propåer från andra parter att förvärva 

Nuevolution kan ha snabbat på processen. Nuevolution har tidigare rapporterat om 

framskridna diskussioner om partnersamarbeten rörande flera projekt och möjligen 

har Amgen velat föregå dessa för att säkra hela värdet av projekten. De nyligen 

rapporterade framstegen i Almirallprojektet, som nu går fram emot klinisk fas, kan 

också bidragit till att tidpunkten nu bedömts vara lämplig att förvärva Nuevolution.   

Den höga budpremien tyder på att Amgen är angelägna att genomföra affären och 

snabbt vinna acceptans hos Nuevolutions aktieägare. Även om konkurrerande bud 

inte kan uteslutas framstår Amgens bud som grundligt förankrat vilket sätter en hög 

tröskel för andra potentiella intressenter. Budet är tydligt över våra tidigare 

beräknade motiverade värden (våra bas- och bullscenarion uppgick till 24,4 kr till 

28,3 kronor per mars 2019) och vi anser därför att det är attraktivt.   

Nyckeltal 

            

MSEK   2016/17 2017 2018 2019P* 

Omsättning   120 12 11 65 

Rörelseresultat   -10 -123 -106 -63 

Vinst per aktie, kronor neg neg neg neg 

PE-tal   neg neg neg neg 

Nettokassa   175 112 108 51 

Källa: Nuevolution (utfall) och Carlsquare (prognoser). * Riskjusterade intäkter 
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 Datum: 27 maj 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Carlsquare (tidigare Jarl 

Securities) 

  

Företagsnamn: Nuevolution AB 

Lista: Nasdaq Small Cap 

Vd: Alex H. Gouliaev 

Styrelseordförande: Stig L. Pedersen  

Marknadsvärde: 1 595 MSEK 

Senast: 32,2 SEK 

Kort om 

Nuevolution: 

Nuevolution bedriver verksamhet inom 

upptäckt och tidig utveckling av läkemedels-

kandidater. Fokus ligger på läkemedel 

baserade på småmolekyler för behandling av 

cancer och inflammatoriska sjukdomar. 

Forskningen bygger på en egenutvecklad 

teknologiplattform kallad Chemetics®. 

Nuevolution har träffat 17 avtal sedan start 

(varav flertalet med stora läkemedelsbolag) 

vilka har genererat över 540 miljoner SEK i 

intäkter hittills. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Chemetics® tillhör de ledande plattformarna 

internationellt inom DEL-teknologin och har 

en historik av att generera utvecklings-

projekt med hög produktivitet.  

 

Ledningen har en stark meritlista att träffa 

avtal med större läkemedelsbolag.  

 

Bolaget har flera lovande projekt inom 

inflammationssjukdomar med sjukdomsmål 

som röner ett bevisat stort intresse från 

läkemedelsbranschen.  

  
Risker och 

svagheter: 

Flera av de sjukdomsmål som bolaget 

arbetar med är utmanande ur effekt- och 

säkerhetshänseende.  

 

Inget av de projekt som generats från 

Chemeticsplattformen har ännu nått klinisk 

fas.  

 

Vi bedömer att bolaget är beroende av nya 

större partnerintäkter under 2019 för att 

finansiera verksamheten.  

  

  

Värdering: Bear 

32,5 kr 

Bas 

32,5kr 

Bull 

32,5 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Bolagets ledning består av både teknisk expertis liksom 

affärsmässig kompetens. Erfarenheten i 

ledningsgruppen är därför bred och i vår mening 

gynnsam. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Bolagets tre största ägare är kapitalstarka institutionella 

investerare som aktivt varit med och byggt upp bolagets 

verksamhet.   

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Nuevolution hade 86 MSEK i kassan per den 31 mars 

2019. Bolaget har flera befintliga avtal som framöver 

etappvis kan generera kassaflöden. Dessutom avser 

bolaget att ingå fler avtal som ytterligare kan stärka den 

finansiella ställningen. Timingen är dock av naturen 

osäker. Nytt kapital kan behövas om partnerintäkter 

fördröjs eller uteblir. 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Aktien handlas strax under Amgens rekommenderade bud 

på 32,5 kronor per aktie.   

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Aktien handlas strax under Amgens rekommenderade 

bud på 32,5 kronor per aktie.   

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.com, nedan benämnt Carlsquare, publicerar 

information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts 

utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte 

garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt 

instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är 

avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska 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. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Carlsquare har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


