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edan vi inledde vår
bevakning i våras har
Pharmacolog genomfört en framgångsrik
företrädesemission. Två utvärderingsavtal som dessutom har
utmynnat i affärer. Universitetssjukhuset i Genève som tidigare
utvärderat DrugLog® har nu som
andra betalande kund tagit
systemet i bruk för kvalitetssäkring
av toxiska läkemedelsberedningar.
Det blir en mycket viktig referens
framgent.
Utöver två klara kundkontrakt har
bolaget även offentliggjort tre
pågående utvärderingsavtal. Än så
länge har Pharmacolog bearbetat
mark-naden på egen hand.
Samarbetet med distributören
PharMed SAM i Monaco ger ökad
kapacitet att bearbeta kunder
framför allt i Frankrike som är en

®

nyckel-marknad. Vi bedömer att
det borde finnas en god chans till
ytterligare avtal i höst varav något
enstaka i kommersiell fas.
i våra
prognos- och värderingsmodeller
efter sommarens nyhetsflöde. Vi
har reviderat ner riskjusteringen
och ser anledning att ta större
hänsyn
till
den
betydande
potentialen
i
tillkommande
vårdområden (som intensivvård)
och geografiska marknader i vår
värdering.
I jämförelse med andra mindre
medicintekniska bolag i likartad
fas ser värderingen klart attraktiv
ut. Det ska understrykas att vi ser
ett behov att fylla på kassan inom
en snar framtid. Årets framgångar
stärker dock korten inför en
kommande kapitalisering. Vår
rekommendation höjs till Köp.

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.

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 och
tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också
väsentliga kriterier.

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 undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets
finansiella ställning.

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 framtidsutsikter 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.

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.

Med medgrundaren och tidigare vd Hans Dahlin i spetsen har
Pharmacolog (bolaget) utvecklat ett smidigt kontrollinstrument,
DrugLog®, som snabbt verifierar kvaliteten hos intravenösa läkemedel
rörande substansens innehåll och koncentration. Användning av
DrugLog® kan därmed reducera eller i bästa fall eliminera felmedicinering
med intravenösa läkemedel. Flertalet kliniska tester med goda resultat
gjorda på referenskliniker runt om i Europa och USA finns på plats och
bolaget avser nu att få fart på försäljningen.
Den initiala försäljningsinsatsen kommer främst fokuseras på
cancervården i Västeuropa. Dels ligger cancerbehandling nära bolagets
specialistområde och det är särskilt viktigt att cytostatika bereds på ett
korrekt sätt. Dessutom är detta segmentet där bolaget har som långsiktigt
mål att skapa en banbrytande teknik.

Pharmacolog har ännu inte redovisat några intäkter och även den i
senaste delårsrapporten var det tomt på resultaträkningens översta rad.
Efter att ha tagit hem två kundkontrakt under sommaren kommer det
dock att bli ändring på den saken i kommande rapporter. Kostnaderna
den senast avrapporterade perioden låg i nivå som föregående kvartal och
är fortfarande låga.

Det långa samarbetet med Universitetssjukhuset i Genève (HUG) har
resulterat i bolagets första kommersiella avtal med en klinik. Det är ett
viktigt kvitto eftersom HUG har testat systemet ingående. DrugLog®
kommer att användas för att säkerställa noggrannheten vid beredning av
starkt toxiska läkemedel.
Bolaget har också fått en kund i Sverige i form av CRO-bolaget CTC som
avser använda Druglog® i kliniska prövningar. Liksom i det schweiziska
fallet handlar det om en pay-per-use-installation, alltså att användaren
betalar per genomfört test. Även om läkemedelsprövningar troligen inte
utgör en lika stor marknad som beredningar ute på klinik är det en
kvalitetsstämpel med tanke på behovet av stor noggrannhet när
läkemedelskandidater utvärderas i människa.

Pharmacolog har för närvarande tre utestående utvärderingsavtal, två i
Frankrike och ett i Storbritannien. Universitetssjukhuset i Lille är
förmodligen den potentiella kund som ligger närmast till avslut efter att i
juni meddelades att man går vidare med kliniska tester. En intressant
aspekt av samarbetet är att det rör tester av beredningar inför kirurgi och i
operationssalar och inte cellgiftsbehandlingar som annars är den marknad
Pharmacolog initialt har lagt fokus på.

Pharmacolog arbetar nära kunderna och det har visat sig framgångsrikt
exempelvis i fallet med Genèves Universitetssjukhus. Ett nytt intressant
samarbete har påbörjats med Karolinska Universitetssjukhus/Astrid
Lindgrens Barnsjukhus rörande tester av beredningar av medicinering för
barn. Druglog® integreras med det nationella informationssystemet ePed
för hantering av barnläkemedel. Om resultatet blir tillfredsställande kan
det bli ett viktigt steg i utrullningen på den svenska marknaden.

Företrädesemissionen genomfördes framgångsrikt och fulltecknades (88
procent med stöd av teckningsrätt). Den begränsade emissionen (7,3
miljoner kronor) återspeglar förmodligen en motvilja hos grundaren att bli
utspädd. Baksidan av myntet är att ett finansieringsbehov kommer uppstå
på nytt kring årsskiftet enligt vår bedömning. Vid halvårsskiftet hade
Pharmacolog 5,6 miljoner kronor i kassan och 3,5 miljoner kronor gick åt
i rörelsen under andra kvartalet. Bolaget har dock tagit viktiga och
värdebyggande steg vidare i kommersialiseringen efter vårens
kapitalisering. Allt annat lika bör det ge förutsättningar för ett bra intresse
från aktiemarknaden inför en eventuell nyemission i höst/vinter.

Partnern PharMed SAM i Monaco har enligt Pharmacolog kommit igång
bra med kundbearbetning och betecknas som självgående. Fokus ligger på
fransktalande länder. De affärsmässiga villkoren för samarbetet har dock
något förvånande inte satts ännu och det försvårar en bedömning av
relationens värde. Dessa villkor blir så klart betydelsefulla för att motivera
partnern och när de kan meddelas kan vi få bättre inblick. Vi tror att fler
partners på sikt är nödvändigt och en nyckel för att nå den tillväxt och
den värdeutveckling Pharmacolog strävar efter. Att hitta rätt
partnersamarbete är dock ofta en svår balansgång mellan att få tillträde till
storlek och muskler, få en motiverad motpart och även självklart
säkerställa rimliga villkor för Pharmacologs del.

I juni övergick tidigare vd Hans Dahlin till en roll som ansvarig för
innovation och forskning och lämnade över tyglarna till tidigare sälj- och
marknadschef Karl-Erik Carlström. Dahlin valdes vid senaste ordinarie
stämma också in i styrelsen. Med tanke på att kommersialiseringen går in
i en mer intensiv fas förefaller personskiftet på vd-posten ganska naturligt
och odramatiskt. Vi tror inte att det i det här skedet är för betungande för
Carlström att dela tiden mellan traditionella vd-sysslor och
kundbearbetning. En ny Sälj- och Marknadschef har också tillsatts.

Vårens företrädesemission har påverkat ägarstrukturen där de största
ägarna har spätts ut. Ingen aktieägare har längre över 10 procent av
kapitalet.

Vi har sett över vår prognosmodell sedan sist. Vad gäller takten i
utrullning av instrument till europeiska cancerkliniker är antagandena
desamma. I siktet finns 450 cancerkliniker i Europa och vi räknar med att
Pharmacolog kan nå en penetration på 25 procent motsvarande 113
installerade instrument på fem års sikt. Det kan poängteras att
Pharmacolog redan har avtal utanför cancerområdet men i prognosen
nedan räknar med att cancerkliniker svarar för lejonparten av
omsättningen.
Jämfört med tidigare räknar vi nu med ett inledningsvis lägre utnyttjande
och därmed en lägre intäkt per instrument till att börja med. Vi antar att
den sedan stiger successivt i takt med att klinisk personal vänjer sig vid
metoden. Vi räknar även med att distributörer får del av
beredningsintäkterna på sin försäljning. Därför antar vi nu att nettot per
test för Pharmacolog också hamnar något lägre (cirka 2,5 euro jämfört
med tidigare 3 euro).

Pharmacologs kostnad per levererat test bör bli låg och är främst relaterad
till inköpskostnad för kyvetter (kärl för test av substans) och royalties till
uppfinnare. De senare uppgår till 200 euro per installerat instrument plus
2 till 3 procent av nettoomsättningen samt även 1,5 kronor per kyvett.
Sammantaget räknar vi dock med en hög bruttomarginal (67 procent på
sikt) när det gäller den europeiska marknaden.
Bolaget har även en inköpskostnad för de instrument som ställs ut för
pay-per-use-användning. Denna kostnad syns inte omedelbart i
resultaträkningen men dyker upp som investering och påverkar
kassaflödet.

USA-marknaden är den heliga graalen för flertalet Life Science-bolag och
hägrar även för Pharmacolog. Vi har tidigare gjort en uppskattning att
marknaden är värd uppåt 500 miljoner kronor enbart inom
cellgiftsberedning. Frågan är om Pharmacolog ska etablera sig på egen
hand eller använda sig av en partner? Erfarenheten från andra svenska
bolag som försökt slå sig in på andra sidan Atlanten talar enligt vår
bedömning för det senare alternativet. Mer om det i värderingsavsnittet.

Cancerkliniker är dock långt ifrån den enda marknaden för Druglog. Det
finns cirka 6000 intensivvårdskliniker enbart i USA (källa: Zoll) och
ungefär lika många i Västeuropa (EU-15, Källa European Hospital and
Healthcare Federation). Det ges även fler läkemedel under en operation
än under en cellgiftsbehandling. Potentialen motsvarar en
mångmiljardmarknad i kronor räknat. Än så länge vet vi inte för vilka
beredningar det kan bli aktuellt att använda Druglog®. Systemet
utvärderas dock som sagt för närvarande av Universitetssjukhuset i Lille i
operationssalar. Om ett bra resultat uppnås blir Lilleutvärderingen en
viktig pusselbit i valideringen gentemot intensivvårdskliniker.

Vi har även förändrat vår värderingsmodell baserad på riskjusterade
diskonterande framtida kassaflöden. USA-marknadens storlek (enbart
inom cellgiftsberedningar) motiverar i våra ögon att den möjligheten
tydliggörs i en värdering. Det är också svårt att blunda för potentialen i
den hägrande intensivvårdmarknaden. Vi har nedan utgått ifrån en modell
där Pharmacolog anlitar partners i USA och för intensivvårdsmarknaden.
Dessa marknaders storlek såväl geografiskt som i antal kunder räknat gör
det enligt vår bedömning tufft för Pharmacolog att bearbeta dem på egen
hand. Vi har då räknat med att Pharmacolog erhåller 20 procent av
bruttoförsäljningen (efter avdrag för royalties och kostnad sålda varor). Vi
räknar med samma penetration i USA som för Europa vad gäller
cancerkliniker, det vill säga. 25 procent. Vad gäller intensivvårdssegmentet
antar vi 10 procent penetration på tio års sikt. Vidare har vi gjort en
riskjustering på 50 procent för cancerklinkmarknaden i USA och för
intensivvårdsmarknaden då ingen lansering skett inom dessa områden
ännu. I tabellen nedan har vi gjort en sammanställning av delarna, räknat
på Pharmacologs marknader och finansiella ställning.

Vi räknar som tidigare med ett avkastningskrav på 15 procent. Vår modell
indikerar ett motiverat aktieägarvärde på drygt 100 miljoner kronor. Vi
anser att det är befogat att justera värdet per aktie med en rabatt för
utspädning med anledning av att vi ser ett snart finansieringsbehov. Vi
antar en utspädning på 33 procent och det ger ett motiverat värde per
aktie, när finansiering kommit på plats, på 20,8 kronor.
Således har vi en mer positiv syn på värdet i Pharmacolog jämfört med
tidigare, men det ska understrykas att ingen fokuserad satsning på
intensivvårdskunder gjorts ännu. Med en mer konservativ ansats där
intensivvårdsområdet tills vidare inte beaktas hamnar värdet i modellen
på 7,7 kronor.

Det saknas noterade renodlade konkurrenter. I nedanstående tabell har vi
listat några mindre noterade medicinteknikbolag där det finns en viss
jämförbarhet. De befinner sig i likhet med Pharmacolog i en mer eller
mindre tidig fas av kommersialisering. Vissa har kommit längre och det
ger en svaghet i analysen. Inte desto mindre anser vi att Pharmacolog
sticker ut som lågt värderat i relation till denna grupp. Vi har här

fokuserat på Entreprise Value, det vill säga börsvärde minus nettoskuld.

Om Pharmacolog skulle värderas som snittet av urvalet ovan skulle det
motsvara cirka 35 kronor per aktie, om vi antar samma utspädning som i
vår kassaflödesmodell. I grafen nedan ser också att kursen i Pharmacolog
hittills i år har släpat efter jämfört med flertalet av bolagen ovan. Kurserna
är omräknade med basen 100 per 2015-12-30.

Sammantaget anser vi att potentialen uppväger en hög risk och trots ett
förestående finansieringsbehov ser vi Pharmacolog-aktien som köpvärd.
En jämförelse med liknande bolag anser vi ger stöd åt den bedömningen.

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl
Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser.
Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities
bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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.
Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål
för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende.

