
 

 

 



 

Och  

 har under 

senhösten tagit ytter-

ligare steg framåt i 

kommersialiseringen av 

Druglog®. Nya kundavtal i 

Tyskland och Sverige har present-

erats. Samarbetet med PharMed 

SAM har formaliserats genom ett 

distributionsavtal. Det senare har 

gett snabbt resultat i form av ovan 

nämnda tyska kund (Universitets-

sjukhuset i Mainz). På den franska 

marknaden har den kliniska 

utvärderingen i Lille varit fram-

gångsrik och det bådar gott inför 

förhandlingar om en övergång till 

kommersiell användning. Den 

schweiziska kliniken HUG har 

vidare förlängt avtal om tester vid 

cellgiftsberedningar. 

 

 nyheterna har vi 

skruvat ned våra förväntningar på 

försäljningen de närmaste åren 

något. Detta med anledning av att 

de nya beställningarna har karaktär 

av testordrar.  

Även om möjligheterna till 

förlängning sannolikt är goda 

innebär det ganska låga intäkter 

initialt. Det förändrar dock inte vår  

positiva syn på bolagets möjligheter 

på lite längre sikt. Vi ser goda 

förutsättningar för nya kommer-

siella kundavtal under 2017. Det 

bör kunna ge ett intressant nyhets-

flöde som kan driva kursen uppåt.   

 är ganska skral men en 

riktad nyemission nyligen om cirka 

2,5 miljoner kronor (villkorad av 

godkännande vid extra bolags-

stämma i januari) till en ny 

finansiellt starkt ägare är ett 

positivt besked. Den stärker även 

förutsättningarna inför en väntad 

kapitalisering under första halvan 

av 2017. En förväntat stark för-

säljningsökning om än från låga 

nivåer bör begränsa kapital-

behovet.  

 

 riktkursen något med 

hänsyn till utspädning. Dock 

bedömer vi Pharmacolog som en 

fortsatt intressant aktie med en i 

våra ögon attraktiv värdering. 

Risken är dock hög med hänsyn till 

att kommersialiseringen fort-

farande befinner sig i en tidig fas.    
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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. Lång-

siktighet 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 under-

värden 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 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. 

 

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 tecknade de två första kommersiella avtalen under 

sommaren. Per den 30 september 2016 hade ingen fakturering gjorts men 

bolaget kommer att kunna börja redovisa intäkter under årets avslutande 

kvartalet. Kostnaderna kom in i linje med våra förväntningar och bolaget 

förbrukade knappt två miljoner kronor under tredje kvartalet. Kassan 

uppgick till 3,7 miljoner kronor och bolaget meddelade att de kommer att 

söka nytt kapital under första halvåret nästa år (se nedan).  

 

Under november tecknades ett avtal med Universitetssjukhuset i Mainz 

om 1 000 tester av läkemedelsberedningar. Det är en testorder av mindre 

storlek som i sig ger blygsamma intäkter, dock till ett marknadsmässigt 

pris. Förhoppningen är att det ska ge leda till en fortsättning. Det är ett 

första steg in på den tyska marknaden. Att Pharmacolog kommer in på 

fler geografiska marknader (tidigare Schweiz och Sverige, oräknat 

pågående utvärderingar i Frankrike och Storbritannien) är givetvis en 

positiv signal. Avtalet är ett resultat av samarbetet med distributören 

PharMed SAM. Distributionsavtalet med PharMed kom på plats i början 

av november och att det relativt omgående lett till en första affär är 

givetvis en positiv signal.  

 



 

 

I december fick bolaget sin första kund inom klinisk användning i Sverige 

i form av Blekingesjukhuset i Karlskrona. Avtalet avser tre månaders 

användning av Druglog® för cellgiftsberedning. Bolaget har även nyligen 

kommunicerat att det första kommersiella avtalet med en klinik, med 

Universitetssjukhuset i Genève (HUG), nu har förlängts till vidare. 

Pharmacolog uppskattar att det motsvarar årliga intäkter på 100 000 till 

300 000 kronor. Det är indikation ungefär i linje med våra långsiktiga 

förväntningar angående hur mycket beredningsintäkter ett instrument kan 

generera.  

 

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 en affär av dessa. 

Pharmacolog rapporterar att den kliniska utvärderingen av DrugLog® i 

Lille har genomförts med gott resultat. Det är ett glädjande besked och 

borde rimligen öka möjligheterna till ett avtal. En intressant aspekt av 

samarbetet i Lille är att det rör tester av  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 intressant projekt 

har slutförts i samarbete med 

 rörande tester av beredningar av medicinering för barn. 

Druglog® har här integrerats med det nationella informationssystemet 

ePed för hantering av barnläkemedel. Pharmacolog betecknar resultatet 

som lyckat och avser att under 2017 utveckla en prototypprodukt 

anpassad för barnsjukvård. I det här läget är det svårt att bedöma de 

kommersiella möjligheterna och när en första försäljning kan komma till 

stånd.  

 

Vi har tidigare sett ett snart behov av hämta in nytt kapital. Det var därför 

inte oväntat att Pharmacolog i rapporten flaggade för ett finansierings-

behov. I december genomfördes en riktad emission om cirka 2,5 miljoner 

kronor till kurs 10,10 kronor per aktie. Emissionen gjordes till en privat 

investerare, Erik Hedlund, som även föreslås att ta plats i styrelsen. 

Hedlund har en bakgrund bland annat från Raysearch, en framgångsrik 

tillverkare av mjukvara till strålbehandlingsutrustning som används vid 

cancerbehandling. Hedlund äger knappt fem procent av kapitalet i 

Raysearch. Vi ser det som tydligt positivt att en ny finansiellt stark aktör 

kommer in i ägarbilden. Kassaförstärkningen ger viss arbetsro på kort sikt.  

 

Ett vidare behov av finansiering kvarstår emellertid och frågan kommer 

att aktualiseras under första halvan av 2017. Bolaget har sedan den 

senaste företrädesemissionen erövrat sina första kommersiella avtal och vi 

anser att Pharmacolog nu är i en starkare position för att be ägarna om 

nytt kapital.  

 



 

 

Vi har dragit ned våra förväntningar på försäljningen de närmaste åren 

efter rapporten. Vi räknar med en förskjutning av intäkter som vi tidigare 

räknat med för 2016 till detta år. Att döma av de beställningar som hittills 

offentliggjorts har också nya ordrar initialt karaktären av testordrar med 

ett ganska lågt kapacitetsutnyttjande i uppstarten. Det gör att det kan ta 

lite längre tid än vi tidigare antagit innan instrumenten når önskad 

intäktsgenerering. Bolaget är i ett tidigt skede av kommersialiseringen och 

det ökar osäkerheten i prognoserna. Att nya marknader som Tyskland och 

Sverige (klinisk användning) tillkommit förbättrar dock förutsättningarna 

för en snabb utrullning.  

 

Vad gäller takten i utrullning av instrument till europeiska cancerkliniker 

är antagandena i stort sett desamma. I siktet finns 450 cancerkliniker i 

Europa och vi räknar med att Pharmacolog kan nå en penetration på 

. Det kan poängteras 

att Pharmacolog redan har avtal utanför cancerområdet men i prognosen 

nedan räknar med att cancerkliniker svarar för lejonparten av 

omsättningen.   

 

 

Vi räknar som tidigare med en genomsnittlig nettointäkt per test på cirka 

2,5 euro för Pharmacolog. Bolagets 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 två till tre 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. Vår uppskattning är att den amerikanska 

marknaden är värd . 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 

 (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.   

Vår föredragna värderingsmodell baserad på riskjusterade diskonterande 

framtida kassaflöden. Riskjustering görs här för de framtidsmarknader 

som vi ser som möjliga men där någon aktiv bearbetning ännu inte 

påbörjats så vitt vi känner till. De marknader vi avser är dels USA-

marknaden, dels intensivvårdmarknaden. Vi har nedan utgått ifrån en 

modell där Pharmacolog anlitar partners för dessa områden. 

Marknadernas 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 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 

. Det innebär en mindre nedjustering 

jämfört med tidigare (20,8 kronor) med hänsyn till den riktade emission 

på 250 000 aktier som nyligen aviserades.  

 

Vi förväntas oss ganska blygsamma intäkter under 2017 då de kundavtal 

som hittills presenterats är få till antalet. Som tidigare nämnts tar det även 

förmodligen viss tid innan kunderna kommer upp till fullt 

kapacitetsutnyttjande. Lejonparten av värdet i vår värderingsmodell 

bygger på förväntade intäkter bortom prognosperioden som sträcker sig 

fram till och med 2021. Vi bedömer att aktiekursen på kort sikt kommer 

att drivas av nyheter rörande exempelvis nya kundavtal och 

partnersamarbeten snarare än intäkts- och resultatutvecklingen. Det ska 

även 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 7,6 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ägarlistan nedan avser situationen per den 30 september. Sedan dess har 

som nämnts ovan en riktad emission aviserats till Erik Hedlund om 

250 000 aktier. Emissionen är villkorad av ett godkännande vid en extra 

bolagsstämma i januari. Den motsvarar i så fall 6,4 procent av kapitalet.  

 

  

 

 
  



 

 

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 kom-

binationer 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 inne-

bära 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 intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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