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Peptonic tar ett viktigt steg i sitt bolagsbyggande genom 

förvärvet av finska Lune, en av världens ledande tillverkare 

av menskoppar. Förvärvet ger Peptonic tillgång till en väl 

fungerande internationell marknadsorganisation. Speciellt 

intressant är att Lune har en stor del av sin försäljning i USA 

och att Peptonic kommer kunna använda dessa kanaler när 

VagiVital erhåller godkännande från FDA, vilket väntas i 

slutet av 2020.  

VagiVital är Peptonics receptfria, CE-märkta och hormonfria 

egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och vaginal 

torrhet. Den lanserades i Sverige under sommaren 2018 och 

marknadsnärvaron har kontinuerligt stärkts. Produkten säljs nu i 

fysiska butiker och online hos de stora apotekskedjorna i 

Sverige.  Covid-19 har tydligt minskat antalet besökare på 

apoteken, och efter att ha nått rekordförsäljning i januari och 

februari sjönk försäljningen av VagiVital under mars. Vi tror att 

vidare etablering på befintliga marknader och nya marknader 

som Norge och Danmark kan driva tillväxten kommande kvartal. 

Då Lune har en stor del av sin försäljning i USA hoppas man 

även kunna lansera VagiVital genom dessa kanaler på den 

viktiga amerikanska marknaden.  

Då Peptonic nått längre med lanseringen av VagiVital och nu har 

fler ben att stå på, väljer vi att sänka den diskonteringsränta vi 

använder i vår värdering av bolaget från 18% till 13%. Detta är 

den huvudsakliga anledningen till att vi väljer att justera upp 

riktkursen för Peptonic till 1,80 kr i vårt bas-scenario.  

 

 

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P

Nettointäkter 0 0 4 39 79

Rörelseresultat -13 -14 -24 -1 13

Vinst per aktie, kr neg neg neg neg 0,1

EV/Sales n/a n/a n/a 0 0

Källa: Peptonic (utfall) och Analysguiden (prognoser)
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Datum: 8 juli 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: Peptonic Medical AB 

Lista: Spotlight Stock Market 

Vd: Johan Inborr 

Styrelseordförande: Hans von Celsing 

Marknadsvärde: 253 MSEK 

Senast: 1,64 kronor 

Kort om bolaget: Peptonic är ett medicinteknik-bolag som 

fokuserar på kvinnohälsa. VagiVital® är 

bolagets första egenutvecklade produkt för 

behandling av vaginal atrofi som drabbar en 

stor andel (mellan 40 och 70 procent) av alla 

kvinnor som genomgått menopaus. 

VagiVital® säljs som en OTC-produkt där 

konkurrensen är hård. Dock har substansen 

data från en klinisk studie som påvisar effekt. 

Den kliniska data som finns på plats bör ge 

bolaget en konkurrensfördel, då utöver den 

data har för kundnöjdhet. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Befintliga produkter för behandling av vaginal 

atrofi är antingen hormonbaserade eller 

saknar bra data som påvisar effekt. Då 

hormonbaserade produkter är kontra-

indicerat för delar av marknaden efterfrågas 

effektiva icke-hormonbaserade produkter. 

Peptonics VagiVital® har kliniska data som 

påvisar god effekt på subjektiva liksom 

objektiva mätparametrar. Denna data 

bedöms vara en konkurrensfördel. 

 

Vi förväntar oss stark tillväxt under de 

kommande kvartalen. Utökat nätverk av 

återförsäljare i Sverige är en bidragande 

faktor till vår förväntansbild. 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

Konkurrensen är hård och ingen studie har 

genomförts med VagiVital® jämfört med 

konkurrerande produkter. 

 

Bolaget saknar intäkter som täcker 

kostnader. Stora marknadsföringsinsatser 

kommer att krävas för att produkten skall 

kunna bryta igenom bruset. Fler 

nyemissioner går inte att utesluta. 

  

  

Värdering: Bear     Bas     Bull 

1,1 kr   1,8 kr   2,5 kr 
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Förvärvet av Lune 

 

Peptonic tar ett viktigt steg i sitt bolagsbyggande genom förvärvet av Lune 
 

En central del i Peptonics affärsidé är att utöka produktportföljen inom kvinnohälsa 

genom produktutveckling, distributionssamarbeten eller förvärv. I maj meddelade 

bolaget att man ingått ett avtal att förvärva en majoritetsandel på 60% i finska Lune 

Group, med option att förvärva resten. Om bolaget utnyttjar denna option kommer 

köpeskillingen för Lune att uppgå till 32 miljoner kronor exklusive eventuell 

tilläggsköpeskilling. Peptonic har även förbundit sig att investera ca 16 miljoner kronor 

i Lunes verksamhet. Förvärvet finansieras till viss del genom en emission till 

Vidarstiftelsen, samt upptagande av ett konvertibellån från densamma. Då Lune har 

en stor del av sin försäljning i USA hoppas man kunna lansera VagiVital genom dessa 

kanaler.  

 

Lune ger Peptonic tillgång till ett globalt distributionsnät 
 

Finska Lune Group, som är bolaget bakom Lunette (se även lunette.com) grundades 

2005 och har blivit en av de ledande globala menskoppsföretagen. Lunette har vuxit 

tvåsiffrigt varje år sedan starten och har 15 anställda, varav 2 i USA. Alla produkter är 

tillverkade i Finland och försäljning sker fysiskt genom återförsäljare och distributörer i 

ett 40-tal länder och online i närmare 100 länder. Bolaget omsatte 39 mkr år 2019 

med ett rörelseresultat på 95 tkr. Genom förvärvet av Lune kan Peptonic kombinera 

två starka varumärken inom kvinnohälsa med ett flertal synergier. Peptonic för tillgång 

till ett globalt fungerande distributionsnät i bl. a USA, vilket gör det möjligt att lansera 

VagiVital på nya marknader mycket snabbare än tidigare planerat.  
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Övriga händelser under inledningen av 2020 
 

Covid-19 har tydligt minskat antalet besökare på apoteken, och efter att ha nått 

rekordförsäljning i januari och februari sjönk försäljningen av VagiVital kraftigt i mars. 

Positivt är dock att produkten, utöver de tidigare apotek man nått ut genom, nu även 

finns i Lloyds Apoteks 80 butiker. Peptonics försäljning under första kvartalet 2020 

uppgick till 1,8 mkr och rörelseresultatet blev -5,8 mkr. Bolaget hade vid utgången av 

kvartalet en god kassaposition med 28 mkr i likvida medel.  

 

Rekryteringen till den kliniska studien med kvinnor som genomgått behandling för 

hormonberoende cancer har avslutats. Det blir en fullgod studie, men p.g.a. Covid-19 

blir det ett lite färre antal patienter än vad man tidigare siktat på. Resultaten från 

studien väntas under Q3 2020. Peptonic har även lämnat in en ansökan att 

patentskydda intimtvätt baserad på VagiVital i kombination med en olja. 

 

Dessutom fick Peptonic i början av året en beställning från sin distributionspartner i 

Kina på 53 000 enheter. Denna leverans ska främst användas för att introducera 

produkten och varumärket bland gynekologer och förskrivare. Det återstår att se om 

det blir aktuellt med fler beställningar innan registreringsansökan i Kina är färdig.  

 

Lägre bolagsspecifik risk ger uppjusterad riktkurs på 1,80 kr 
 

Då Lune bidrar med en årlig försäljning på 39 mkr och Peptonic äger 60% väljer vi att 

hålla våra försäljningsestimat för 2021 oförändrade, trots att lanseringen av VagiVital 

bromsats av Covid-19 pandemin. Vi sänker dock vår vinstprognos för 2021 till följd av 

att Peptonic avser att investera i Lune.  

 

Då Peptonic nu nått längre med lanseringen av VagiVital samt nu har fler ben att stå 

på i och med förvärvet av Lune, väljer vi att sänka den diskonteringsränta vi använder 

i vår värdering av bolaget från 18% till 13%. Detta är den huvudsakliga anledningen till 

att vi väljer att justera upp vår riktkurs för Peptonic till 1,80 kr i vårt bas-scenario.  
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Bolagsbeskrivning 
 

Bakgrund 
 

Peptonic Medical är ett innovativt biomedicinskt företag som utvecklar läkemedel och 

medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda 

säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska 

tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital i juli 2018. Det är en hormonfri produkt 

för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Bolaget grundades 2009 och 

aktien handlas sedan 2014 på Spotlight i Stockholm.  

 

VagiVital CE-märkt och lanserad sommaren 2018 
 

Vaginal atrofi är ett tillstånd som drabbar mellan 40% och 70% av kvinnor i eller efter 

klimakteriet. Tillståndet hämmar den drabbade i vardagen med symptom som bland 

annat torrhet och klåda i underlivet samt smärta vid samlag. Idag behandlas vaginal 

atrofi med bl. a hormonbaserade receptbelagda substanser och receptfria icke-

farmakologiska produkter. Hormonbaserade läkemedel passar inte för delar av 

patientpopulationen medan de receptfria produkterna ofta saknar påvisad effekt. 

Därför efterfrågas alternativ som kliniskt påvisats vara säkra och effektiva. Här 

kommer Peptonic och den receptfria produkten VagiVital in i bilden. VagiVital är CE-

märkt, patentsökt och lanserades under sommaren 2018 i Sverige. Idag säljs den 

även via de stora apotekskedjornas fysiska butiker och e-handelsbutiker. Vi förväntar 

oss en snabb tillväxt i försäljningen av VagiVital framöver.  

 

 

 

 

VagiVital gel 36 g. Källa: Peptonic Medical 
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Apoteksmarknaden online växer snabbt och uppgår till 12% i Sverige 

Sedan 2016 har apotekens e-handel ökat i omsättning från ca 120 miljoner kronor per 

månad till ca 500 miljoner kronor per månad i januari 2020. Det motsvarar en ökning 

på 315%. Årstillväxten för apoteksbranschens e-handel uppgick till hela 36% under 

2019. Apotekens sammantagna e-handel svarade i januari 2020 för 12% av 

omsättningen på apotekens öppenvårdsmarknad.  

 

 

Apotekens e-handel, total omsättning exkl. moms i miljoner kr. 

 Källa: Apoteksföreningens årsrapport 2020 

 

Distributörer tar produkten utanför Sverige 
 

Redan 2018 tecknades ett distributionsavtal med Orion Pharma i Finland och därifrån 

rapporteras nu försäljningssiffror i nivå med de i Sverige, men i ett land med halva 

befolkningen. Avsikten är att över tid ta marknadsandelar i Europa och övriga världen 

genom att använda sig av lokala distributörer. Ett godkännande i USA väntas i slutet 

av 2020, och här är avsikten att analysera de kanaler Lunette säljs genom idag, både 

on-line och fysisk distribution. Detta kan eventuellt ge en snabbare lansering, men 

man håller även öppet för att samarbete med distributörer i USA.   
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Prognoser och värdering 
 

VagiVital adresserar en internationell miljardmarknad 
 

I vår uppskattning av storleken på den potentiella marknaden för VagiVital begränsar 

vi oss till de nordiska länderna, samt Tyskland och USA. Vi har antagit 

marknadsstorleken för produkter för behandling av vaginal atrofi i Norden till 700 mkr 

per år. Det bygger på en marknadsundersökning som Peptonic lät göra under 2016. 

För att uppskatta marknaden för VagiVital antar vi att 65% av de kvinnor som lider av 

tillståndet också behandlas. Andelen receptfria läkemedel antas vara 50% av den 

totala marknaden. Det skulle betyda att den marknad VagiVital kan rikta sig mot 

uppgår till ca 230 mkr per år i Norden. Eftersom produkten inte bara marknadsförs 

mot vaginal atrofi, utan även andra närliggande besvär, så multiplicerar vi denna siffra 

med 1,5. Således uppskattas den totala marknaden för VagiVital i Norden till ca 340 

mkr per år. 
 

För att uppskatta motsvarande marknadsstorlek i Tyskland och USA har vi skalat upp 

värdet på den nordiska marknaden med respektive befolkningsmängd. Tabellen 

nedan återger våra antaganden om marknadsstorlek samt högsta årliga försäljning för 

VagiVital. Som framgår modellerar vi att försäljningen i Norden toppar kring en 

marknadsandel om höga 20%. I Tyskland använder vi en motsvarande 

marknadsandel på 15% och i USA 10%. Då lansering i Tyskland och USA ligger 

längre fram i tiden och dessutom förutsätter fortsatt framgång i Norden har vi 

riskjusterat dessa marknadsandelar med 50% respektive 65%.  

 

 

 

 

  

Uppskattad marknadsstorlek och högsta årlig försäljning

Land MSEK Marknadsandel Riskjusterad Högsta årlig

per år marknadsandel försäljning, MSEK

Sverige 128 20% 20% 26

Norge 67 20% 20% 13

Finland 71 20% 20% 14

Danmark 74 20% 20% 15

Tyskland 1072 15% 7,5% 80

USA 4246 10% 3,5% 149

Totalt 5658 5,2% 297

Källa: Analysguiden
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God lönsamhet att vänta från VagiVital vid framgångsrik lansering 
 

I vårt bas-scenario antar vi att VagiVital år 2025 når en försäljning på 149 mkr, dvs 

halva den högsta årliga försäljningen i tabellen ovan. I vårt mer pessimistiska bear-

scenario antar vi 30% lägre försäljning 2025, och i vårt mer optimistiska bull-scenarion 

antar vi 30% högre försäljning än i bas-scenariot. Peptonic har ett produktionsavtal 

med Orion Corporation för tillverkning av VagiVital. Vi antar att bruttomarginalen 

stiger med ökad volym från dagens 55% till 64% år 2025. I vår värdering av den del av 

Peptonic som utgörs av VagiVital antar vi 40% EBITDA-marginal i vårt bas-scenario, 

vilket skulle betyda ca 60 mkr år 2025 givet våra antaganden. Med avdrag för 

bolagsskatt skulle detta betyda att VagiVital kan generera 0,31 kr i vinst per Peptonic-

aktie år 2025.  

 

Sänkt diskonteringsränta ger uppjusterad riktkurs till 1,80 kr  
 

Med ett konservativt P/E-tal på 10 skulle detta motivera ett värde på VagiVital på 3,05 

kr per aktie år 2025. Vi diskonterar detta till nuvärde med vårt nya lägre 

avkastningskrav på 13%. Till detta adderar vi det pris Peptonic betalade för 60% av 

Lune och når då ett motiverat värde på 1,80 kr per aktie i vårt bas-scenario. 

Diskonteringsräntan baserar vi på en riskfri ränta på 0%, en marknadsriskpremie på 

6,8% och en småbolagspremie på 4,0%, i linje med en PWC-rapport från 2019. Då 

bolaget har två produkter på marknaden i form av VagiVital och Lunette, anser vi inte 

att den ytterligare bolagsspecifika riskpremien på 5% vi tidigare använt är relevant. Att 

diskonteringsräntan sänks från tidigare 18% till 13% är den huvudsakliga anledningen 

att vi justerar upp riktkursen till 1,80 kr.  
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Värdering av Peptonic, tre scenarion

MSEK Bear Bas Bull

Antagen försäljning VagiVital 2025 104 149 194

Antagen EBITDA från VagiVital 2025 32% 40% 45%

Antaget resultatbidrag VagiVital 2025 33 60 87

Bolagskatt 20,6% -7 -12 -18

Resultat efter skatt 2025 26 47 69

Vinst per aktie från VagiVital 2025 0,17 kr 0,31 kr 0,44 kr

Motiverat värde VagiVital 2025 vid P/E 10 1,70 kr 3,05 kr 4,43 kr

Diskonteringsränta 13% 13% 13%

Diskonteringsfaktor 1,84 1,84 1,84

Motiverat värde VagiVital per aktie 2020 0,92 kr 1,66 kr 2,41 kr

Förvärvspris 60% av Lune, mkr 19,2 19,2 19,2

Dito per aktie 0,14 kr 0,14 kr 0,14 kr

Motiverat värde per Peptonicaktie 2020 1,1 kr 1,8 kr 2,5 kr

Källa: Analysguiden
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Tre anledningar att investera i Peptonic 
 

Unik exponering mot produkter för kvinnohälsa 
 

Peptonic utvecklar läkemedel och medicintekniska produkter med fokus på 

kvinnohälsa. VagiVital som har godkänts och lanserats i Sverige och inväntar 

godkännande i USA är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och 

vaginal torrhet. Med det nyligen avtalade förvärvet av finska Lune kommer även de 

globalt ledande menskopparna som säljs under varumärket Lunette att ingå i bolagets 

produktportfölj. Peptonic har dessutom fortsatta ambitioner att utöka sin 

produktportfölj inom området kvinnohälsa.  

 

Förvärvet av finska Lune ger marknadssynergier och breddad produktportfölj 
 

Genom förvärvet av Lune kan Peptonic kombinera två starka varumärken inom 

kvinnohälsa med ett flertal synergier. Peptonic för tillgång till ett globalt fungerande 

distributionsnät i bl. a USA, vilket gör det möjligt att lansera VagiVital internationellt 

mycket snabbare än tidigare planerat. Då Peptonic nu har två produkter på 

marknaden i form av VagiVital samt Lunette sänker vi vår diskonteringsränta från 

tidigare 18% till 13%. Detta är den största andelen till att vi höjer vår riktkurs till 1,80 

kr för Peptonic. 

 

Uppsida i värderingen vid framgångsrik internationell lansering av VagiVital 
 

VagiVital väntas bli godkänt av amerikanska FDA i slutet av 2020. Då Peptonic nu har 

tillgång till de försäljningskanaler som Lune upparbetat på den amerikanska 

marknaden kan denna komma att överraska positivt framöver. USA står för merparten 

av den potentiella marknaden för VagiVital och framgång här skulle detta kunna ge 

betydande uppsida i aktien.   
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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 äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 

 

 

http://www.aktiespararna.se/

