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UPPDRAGSANALYS 

Breddar produktportföljen 
med israeliskt förvärv 
Lönsamhet väntas för VagiVital i Sverige 2022 
Peptonic Medicals omsättning under årets första nio månader ökade 

till 28,9 mkr (13,7). Bolaget rapporterade en bruttomarginal på 55% 

(63%) och ett rörelseresultat hittills under 2021 på -28,8 mkr (-20,3). 

Försäljningen av VagiVital®, bolagets receptfria, CE-märkta och 

hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och 

vaginal torrhet, växte under Q3 med 53% till 1,2 mkr (0,8), och den 

digitala försäljningen av VagiVital växte med 145%. Lanseringen i 

USA har tillfälligt skjutits upp till Q1 2022 då finska Orion fått 

problem med den utrustning som används vid tillverkningen. Bolaget 

räknar nu med att VagiVitals hemmamarknad Sverige visar ett 

positivt resultat 2022, utöver Lunettes hemmamarknad Finland som 

redan är lönsam. Peptonic är i en expansionsfas och väntas vara 

lönsamma från 2025.  

Förvärvet av Common Sense breddar portföljen 
Nyligen förvärvade israeliska Common Sense har två intressanta 

produkter i den växande kategorin självdiagnos: VS-Sense för att 

detektera bakteriell vaginos och AL-Sense för att upptäcka 

fostervattenläckage under sista delen av en graviditet. Bland 

kunderna finns Bayer, Exeltis, Primalabs, Wal-Mart, Walgreens och 

CVS. 

Garanterad företrädesemission tillför resurser 
Peptonic meddelade i november att man avser genomföra en 

företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som tillför 

bolaget ca 42 mkr före emissionskostnader, och till 80% är garanterad 

av bolagets huvudägare Vidarstiftelsen. Pengarna från emissionen 

ska huvudsakligen användas till förvärvet av Common Sense, fortsatt 

kommersiell lansering och internationell expansion av 

produktserierna VagiVital och Lunette, samt till utveckling av nya 

produkter inklusive kliniska studier. 

Riktkurs justerad till följd av emissionen 
Ett något högre kostnadsläge i bolaget gör att vi sänker vårt estimat 

för rörelseresultatet 2021 till -37 mkr (tidigare -20). Vi förväntar oss 

en snabb tillväxt i försäljningen av VagiVital framöver både på nya 

och befintliga marknader. Vår nya riktkurs, justerad för ett ökat antal 

aktier efter den annonserade företrädesemissionen är 1,30 kr 

(tidigare 2,10). 
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under Q3 2021 
Peptonic Medicals omsättning under årets första nio månader ökade 

till 28,9 mkr (13,7). Här är Lune Group OY inkluderat från och med 

juni 2020. Bolaget rapporterade en bruttomarginal på 55% (63%) och 

ett rörelseresultat hittills under 2021 på -28,8 mkr (-20,3). 

Försäljningen av VagiVital växte under Q3 med 53% till 1,2 mkr (0,8), 

och den digitala försäljningen av VagiVital växte med 145% under 

kvartalet. Då även apoteksförsäljningen går bra såg man en all time 

high för VagiVital under Q3. Peptonic har under Q3 initierat en 

klinisk studie mot svampinfektioner vid Karolinska sjukhuset. En 

viktig målsättning man har är att bredda portföljen med behandlingar 

mot bakteriell vaginos och vestibulit, något som kan ske genom egen 

utveckling, inlicensiering eller ytterligare förvärv. Bolaget räknar nu 

med att VagiVitals hemmamarknad Sverige visar ett positivt resultat 

2022, utöver Lunettes hemmamarknad Finland som redan är lönsam. 

Peptonic är i en expansionsfas och väntas nå breakeven 2024 med 

lönsamhet därefter.  

Garanterad företrädesemission tillför resurser 
Peptonic meddelade 4 november 2021 att man avser genomföra en 

företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som tillför 

bolaget ca 42 mkr före emissionskostnader, och till 80% är garanterad 

av bolagets huvudägare Vidarstiftelsen. Förslaget innebär att högst 

21,3 miljoner units emitteras, där varje unit består av 3 nyemitterade 

aktier och 2 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO1. Detta 

innebär att högst 63,9 miljoner nya aktier och högst 42,6 miljoner nya 

TO1 kan komma att ges ut. Då bolaget idag har 191,6 miljoner 

utestående aktier medför detta att det nya antalet aktier i bolaget kan 

bli högst 298,1 miljoner. Pengarna från emissionen ska 

huvudsakligen användas till förvärvet av israeliska Common Sense, 

fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av 

produktserierna VagiVital och Lunette, samt till utveckling av nya 

produkter inklusive kliniska studier.  

Q3 var ett svårt jämförelsekvartal för Lunette 
Lunette hade ett utmanande Q3 med 30% lägre försäljning jämfört 

med Q3 2020, som dock var ett mycket starkt kvartal. Bakomliggande 

faktorer är ett generellt minskat antal Google-sökningar på 

menskoppar, ökad konkurrens, samt byte av distributör i Australien. 

Hemmamarknaden Finland är lönsam och rapporteras utvecklas väl. 

Man förväntar sig här tillväxt för helåret 2021 jämfört med 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Positivt resultat väntas 2022 för VagiVital i 
Sverige och Lunette är redan lönsamt i 
Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den annonserade företrädesemissionen 
väntas tillföra bolaget 42 mkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunette såg ett minskat antal Google-
sökningar på menskoppar jämfört med Q3 
2020 
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Källa: Lune Group OY 

Organisatoriska synergier på 6 mkr realiserade 
Beträffande arbetet med kostnadseffektivisering har de två 

affärsområdena VagiVital och Lunette nu samordnats till en global 

marknadsavdelning. Försäljningen hanteras nu av 

regionorganisationer som hanterar bolagets samtliga varumärken. 

Synergieffekter har gjort att man kunnat spara 6 mkr på helårsbasis 

på externa konsultkostnader, samt i form av reducerad 

personalstyrka. Säljorganisationen kommer även hantera Common 

Senses produkter, vilket innebär ytterligare synergier. Arbetet med 

kostnadseffektivisering innebär också att man kommer att satsa på 

färre egna marknader med en fortsatt målsättning att öka antalet 

internationella partners.  

Förvärvet av Common Sense breddar portföljen 
Nyligen förvärvade israeliska Common Sense har två intressanta 

produkter i den växande kategorin självdiagnos: VS-Sense för att 

detektera bakteriell vaginos och AL-Sense för att upptäcka 

fostervattenläckage under sista delen av en graviditet. Bland 

kunderna finns Bayer, Exeltis, Primalabs, Wal-Mart, Walgreens och 

CVS. En del säljer under eget varumärke och en del under Common 

Sense varumärken. I samband med Covid-19-pandemin har det 

utvecklats en större acceptans för självtestning vilket gör att området 

växer. Man räknar med att förvärvet av Common Sense och den 

breddning av portföljen det medför ytterligare ökar Peptonics 

attraktionskraft i förhandlingar med potentiella distributörer. 

Peptonics bedömning är att AL-Sense har den största långsiktiga 

potentialen då det idag inte finns någon motsvarande metod på 

marknaden. Fördelarna med AL-Sense är bl.a. möjligheten till 

kontinuerlig övervakning av fostervattenläckage, tydlig 

färgförändring vid positivt test, betydande kostnadsbesparingar, 

samt en hög känslighet. Följande bild visar hur en färgförändring till 

blått eller grönt indikerar troligt fostervatten-läckage.  

 

 
 
 
 
 
Synergier från förvärvet av Lune från 
minskade konsultkostnader och reducerad 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Större acceptans för självtester i samband 
med Covid-19-pandemin 
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Källa: Common Sense 

 

Fördelarna med Common Senses VS-Sense test 
Nyligen förvärvade Common Senses VS-Sense test för bakteriell 

vaginos har flera fördelar, däribland en hög känslighet och snabbhet, 

hjälp med att diagnostisera en kombinerad infektion, tydlig 

avläsning, samt att man slipper sända prov till laboratorium för 

utvärdering 1 . VS-Sense testet är avsett för kvinnor med vaginala 

symptom för att avgöra om de lider av bakteriell vaginos eller 

könssjukdomen trikomonaskolpit, som endast ger symptom hos 

kvinnor. Resultaten baseras på en kombination av pH-värde och 

buffertkapacitet som kännetecknar bakteriell vaginos och 

trikomonaskolpit. Vid ett pH-värde över 4,7 färgas teststickan grönt 

eller blått. Tillsammans med en klinisk undersökning kan testet 

hjälpa läkare att diagnosticera tillstånd som hänger samman med 

förhöjda pH-värden. I genomsnitt är det i 78% av fallen av bakteriell 

vaginos som pH-värden på 4,7 eller högre uppmäts. Ett vanligt pH-

test har en känslighet på 78% och kommer därför missa minst 22% av 

fallen där bakteriell vaginos ej ger ett förhöjt pH-värde.   

 

 

Källa: Common Sense 

 
  

 
1  https://www.cs-commonsense.com/products/vs-sense-rapid-test-for-evaluation-of-

vaginitis/international/ 

 
 
 
 
 
 
Common Senses test VS-Sense kombinerar 
pH med buffertkapacitet för hög 
tillförlitlighet 
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Vägen till lönsamhet leds av hemmamarknader 
Hemmamarknaderna Sverige och Finland står för 30% av Peptonics 

globala försäljning. Lunette i Finland är redan lönsamt och VagiVital 

väntas bli lönsamt i Sverige under 2022. För att expandera 

internationellt på ett kostnadseffektivt sätt är strategin framåt ett 

ökat fokus på att attrahera solida distributörer i lokala marknader. 

Med en ökad konkurrens digitalt kommer man att fokusera på ett 

färre antal nätbutiker framöver. Lanseringen i USA har tillfälligt 

skjutits upp till Q1 2022. Detta då finska Orion fått problem med den 

utrustning som används vid tillverkningen av VagiVital AktivGel®. 

Man avser att först göra en digital lansering och sedan ingå avtal med 

en partner som kan bygga försäljningen i USA brett. Peptonics USA-

organisation kommer i och med förvärvet av Common Sense även 

ansvara för ett antal för Peptonic nya och viktiga kunder.  

 

VagiVital AktivGel®. Källa: Peptonic Medical 

Blandad utveckling på nya marknader under Q3 
I augusti tecknade Peptonic avtal med Fermata Inc för den japanska 

marknaden. Fermata har bekräftat att VagiVital registrerats under 

kosmetisk lagstiftning i Japan och kan börja säljas i september 2021. 

Lunette kommer att introduceras i Japan senare under året. Om 

introduktionen är framgångsrik har partnerna för avsikt att förhandla 

om ett exklusivt partnerskap för den japanska marknaden. Under Q3 

meddelade Peptonic att distributionskontraktet med Yuanjia Biotech 

gällande VagiVital® AktivGel för den kinesiska marknaden har sagts 

upp. Detta med anledning av en utebliven betalning från denna 

distributör på ca 4 mkr. Peptonic är i dialog med möjliga alternativa 

partners för den kinesiska marknaden, men det är för tidigt att säga 

om detta kommer att landa i ett avtal. Processen med att i skiljedom 

få tillbaka utestående skuld på 4 mkr fortgår. I november 2021 

meddelade bolaget att man ingått ett tilläggsavtal med finska Orion 

avseende Peptonics Moisturizing V Cleanser. Orion säljer sedan 

tidigare VagiVital AktivGel på den finska marknaden. Då Orions 

försäljning främst sker genom distribution i fysiska apotek har 

försäljningen påverkats negativt under pandemin. Orion säger sig nu 

dock se en ljusning på marknaden. 

 
 
 
 
Lunette i Finland är redan lönsamt och 
VagiVital i Sverige väntas bli lönsamt 
under 2022 
 
 
 
 
 
 
 
USA-lanseringen av VagiVital AktivGel 
tillfälligt uppskjuten till Q1 2022 pga 
produktionsproblem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya avtal i Japan och Finland, men 
avbrutet samarbete med kinesisk 
distributör 
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Justerad riktkurs till följd av företrädesemission 
Den företrädesemission som annonserades under november kommer 

medföra ett ökat antal utestående aktier, vilket medför att vi justerar 

vår riktkurs för Peptonic. Förslaget innebär att högst 63,9 miljoner 

nya aktier och högst 42,6 miljoner nya teckningsoptioner kan komma 

att ges ut. Då bolaget idag har 191,6 miljoner utestående aktier 

medför detta att det nya antalet aktier i bolaget kan bli högst 298,1 

miljoner. Vi håller övriga antaganden i vår värderingsmodell 

oförändrade och vår nya riktkurs är 1,30 kr (tidigare 2,10). 

 

  

 
 
 
 
Ett ökat antal utestående aktier till följd av 
annonserad emission ger justerad riktkurs 
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Investment Case 

Unik exponering mot produkter för kvinnohälsa  
Peptonic Medical utvecklar läkemedel och medicintekniska 

produkter med fokus på kvinnohälsa. VagiVital som har godkänts och 

lanserats i Sverige och nyligen godkänts i USA är en hormonfri 

produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Sedan 

sommaren 2020 ingår Lune Group Oy som ett helägt dotterbolag i 

Peptonic Medical. Lune är ledande inom menskoppar under 

varumärket Lunette, ett alternativ till engångsmensskydd. Genom 

förvärvet av Lune kan Peptonic Medical kombinera två starka 

varumärken inom kvinnohälsa med ett flertal synergier. Synergierna 

med Lunette ligger främst i möjligheterna att lansera produkter 

under två varumärken mot olika målgrupper, samt organisatoriska 

synergier. Då bolaget nu har två internationellt godkända produkter 

på marknaden i form av VagiVital och Lunette ser vi även en lägre risk 

i aktien då produktportföljen är mer diversifierad. Peptonic har 

dessutom fortsatta ambitioner att fortsätta bredda sin 

produktportfölj inom området kvinnohälsa. 

Peptonic vill avdramatisera och därmed hjälpa fler 
En stor andel kvinnor söker inte hjälp på grund av tabukänslor. Med 

VagiVitals för kategorin unika tonalitet och anslag är det Peptonics 

vision att avdramatisera den här typen av problem och därmed hjälpa 

fler och växa kategorin som helhet. Det är därför inspirerande att 

notera att 40% av VagiVitals kunder på den egna nätbutiken under 

2019 aldrig tidigare hade behandlats för vaginal atrofi. Detta enligt 

en kundundersökning som Peptonic Medical genomförde 2020. 

Vaginal atrofi 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 vissa patienter 

och receptfria produkter saknar ofta påvisad effekt. Därför efterfrågas 

alternativ som kliniskt påvisats vara säkra och effektiva. Den 

receptfria produkten VagiVital är en hormonfri produkt för 

behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Säkerheten och 

effekten hos VagiVital har bland annat studerats i en 

multicenterstudie, där 79% av kvinnorna som diagnosticerats med 

vaginal torrhet blev symptomfria eller signifikant bättre.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Peptonic vill fortsätta bredda sin 
produktportfölj inom kvinnohälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaginal atrofi drabbar mellan 40% och 
70% av kvinnor efter klimakteriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

Analysguiden 
22 december 2021 

 

8
 

Framgångsrik lansering av VagiVital ger uppsida 
VagiVital AktivGel är CE-märkt och lanserades 2018 i Sverige. Idag 

säljs VagiVital AktivGel via de stora apotekskedjornas fysiska butiker 

och e-handelsbutiker. 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. USA 

står för merparten av den potentiella marknaden för VagiVital och 

framgång här skulle kunna ge betydande uppsida i aktien. FDA gav 

marknadsgodkännande för VagiVital år 2020 och förvärven av 

Lunette och inte minst Common Sense öppnar upp en del dörrar för 

distribution som bolaget hoppas kunna dra nytta av. Detta gör att den 

amerikanska marknaden kan överraska positivt framöver. 

Nya produktlanseringar breddar portföljen 
I mars lanserades VagiVital V Cleanser som är ett första steg i att 

bredda portföljen under varumärket VagiVital. Cleansern är en unik 

kombination av VagiVital AktivGel och svensk rapsolja som är 

mjukgörande, pH-balanserande och fri från tvål, parfym och 

parabener. Även självtester för bakteriell vaginos kommer att 

lanseras under varumärket VagiVital år 2022. Under sommaren 

lanserades även Lunette Intimate Cleanser och Lunette Intimate 

Wipes under varumärket Lunette. Satsningen på flera produkter 

väntas öka attraktionskraften i Peptonics portfölj i dialogen med 

potentiella internationella distributionspartners. Framöver ska 

Peptonic även fortsätta fokusera på att utveckla den digitala delen av 

affären. Detta kräver bl.a. ett högt inflöde av nya produkter, vilket 

kommer att prioriteras högt.  

Förvärvet av Lunette ger synergier 
Förvärvet av finska Lunette 2020 ger meningsfulla organisatoriska 

synergier, och att Peptonic adderat Lunette och deras menskoppar 

som ett andra affärsområde vid sidan av VagiVital sänker risken i 

bolaget. Vi förväntar oss en snabb tillväxt i försäljningen av VagiVital 

framöver. Vår riktkurs justeras till 1,30 kr (tidigare 2,10) med 

anledning av den annonserade företrädesemissionen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
VagiVital fick 2020 marknadsgodkännande 
i USA av FDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satsningen på flera produkter väntas öka 
attraktionskraften i Peptonics portfölj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi väntar en snabb tillväxt i försäljningen 
av VagiVital AktivGel  
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Prognoser och värdering 

Justering av riktkurs till följd av företrädesemission 
Onlineförsäljningen av produkterna som säljs under varumärkena 

VagiVital och Lunette har vuxit kraftigt. Samtidigt har försäljningen i 

fysiska apotek av förklarliga skäl varit en besvikelse under 

coronapandemin. Den företrädesemission som annonserades under 

november kommer medföra ett ökat antal utestående aktier, vilket 

medför att vi justerar vår riktkurs för Peptonic. Förslaget innebär att 

högst 63,9 miljoner nya aktier och högst 42,6 miljoner nya 

teckningsoptioner kan komma att ges ut. Då bolaget idag har 191,6 

miljoner utestående aktier medför detta att det nya antalet aktier i 

bolaget kan bli högst 298,1 miljoner. Vi håller övriga antaganden 

oförändrade och vår nya riktkurs är 1,30 kr (tidigare 2,10).  

VagiVital adresserar en miljardmarknad 
I vår uppskattning av storleken på den adresserbara marknaden för 

VagiVital begränsar vi oss till de nordiska länderna, EU, samt USA. 

Våra antaganden om marknadsstorleken för produkter för 

behandling av vaginal atrofi i Norden uppgår till 570 mkr per år i 

butiksledet. Detta baserat på en marknadsundersökning som 

Peptonic lät göra 2016 och försäljningsstatistik från Sverige 2019. 

Andelen receptfria egenvårdsprodukter uppskattas till drygt 20%, 

vilket betyder att den primära marknaden (egenvård) VagiVital kan 

rikta sig mot uppgår till ca 120 mkr per år och att den sekundära 

marknaden (receptbelagda produkter) är ca 450 mkr i Norden. 

Eftersom produkten inte bara marknadsförs mot vaginal atrofi, utan 

även andra närliggande besvär, så multiplicerar vi denna siffra med 

1,2. Därmed uppskattas den totala marknaden för VagiVital i Norden 

till ca 684 mkr per år. För att uppskatta motsvarande 

marknadsstorlek i EU och USA har vi skalat upp värdet på den 

nordiska marknaden med respektive regions befolkningsmängd, 

vilket illustreras av följande tabell. Detta indikerar att det är en 

mångmiljardmarknad som VagiVital kan adressera internationellt. 

 

Motiverat värde 1,30 kr i basscenario 
I vårt basscenario antar vi att Peptonic år 2025 når en 

nettoomsättning på 150 mkr. Vi antar vidare att bolaget kan nå en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi justerar vår riktkurs till 1,30 kr 
till följd av ett ökat antal utestående 
aktier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknaden för vaginal atrofi  
uppgår till 570 mkr per år i Norden  
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långsiktig rörelsemarginal på 25% och att ett P/E-tal på 20 år 2025 är 

rimligt för ett tillväxtbolag som Peptonic. Sammantaget skulle detta 

motivera en aktiekurs på 2,00 kr år 2025, vilket vi diskonterar till 

nuvärde med ett avkastningskrav på 10,7%. Vi når då ett motiverat 

värde på 1,30 kr per aktie i vårt basscenario. Diskonteringsräntan 

baseras på en marknadsriskpremie på 7,5% samt en 

småbolagspremie på 3,2% i linje med PwC:s rapport 

Riskpremiestudien2. I vårt mer optimistiska bull-scenario modellerar 

vi en nettoomsättning 2025 som är 100 mkr högre och når då ett 

motiverat värde på 2,2 kr per aktie.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 ttps://www.pwc.se/sv/corporate-finance/riskpremiestudien.html 
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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 aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


