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Nanologica
Växlar upp

Tillväxten tar fart

Nanologica är i en tidig kommersiell fas, men har gjort betydande framsteg senaste åren inom bägge sina
a�ärsområden, vilket skapar förutsättningar för att kunna leverera accelererande försäljningstillväxt för  era
år framåt. Det är framför allt inom a�ärsområdet kromatogra# vi ser bäst potential för 2021, när bolaget
växlar upp i produktionskapacitet och därmed kan rikta in sig mot volymkunder.

Unik plattform

Inom drug development ger avtalet med Vicore Pharma mersmak och interna satsningar pågår för ytterligare
validering av potentialen i bolagets inhalationsplattform. Konkurrens att kunna leverera stabila läkemedel
ut till de små luftvägarna, bedömer vi, är mindre utmanande än för att förbättra vattenlöslighet.

Stor potential

Vår kassa ödesvärdering av Nanologica indikerar en betydande potential för aktien och vi inleder bevakning
av Nanologica med ett motiverat värde på 19–20 kr. Att aktien är attraktivt värderad stöds även av
hur liknande bolag värderas på börsen. Främsta katalysatorerna för aktien 2021 är att uppskalningen av
produktionen går i mål och nya kundavtal kan tas inom kromatogra#. Främsta risken är fördröjningar tillföljd
av covid-19.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e -0.88 -0.88 0.0%

EPS, just 21e -1.2 -1.2 0.0%

EPS, just 22e -0.67 -0.67 0.0%

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 27.8m

Market cap 333

Nettoskuld 32

EV 365

Free Float 68.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 58.0(k)
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Prognos (SEK)

 
19e 20e 21e 22e

 
Sales,m 10 16 28 51

Sales Growth 146.7% 52.7% 81.2% 79.2%

EBITDA, m (15.9) (17.4) (25.3) (11.1)

EBIT, m (19.2) (23.1) (32.1) (18.7)

EPS, adj (1.18) (0.88) (1.20) (0.67)

EPS Growth NA% NA% NA% NA%

Equity/Share 0.1 3.3 2.2 1.5

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal -% -% -% -%

ROE (%) -% -% -% -%

ROCE -% -% -% -%

EV/Sales 35.72x 23.40x 12.91x 7.21x

EV/EBITDA (23.0)x (21.0)x (14.4)x (32.9)x

EV/EBIT (19.0)x (15.8)x (11.4)x (19.5)x

P/E, adj (10.2)x (13.6)x (10.0)x (17.8)x

P/Equity 80.9x 3.6x 5.6x 7.9x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (21.3)% (12.5)% (10.1)% (5.3)%

Net Debt/EBITDA (1.6)g 2.5g 0.4g (0.7)g
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Sammanfattning
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Investment Case

Nanologica levererar produkter och lösningar till framför allt läkemedelsindustrin, en industri med stabil
och stark underliggande tillväxt. Bolaget är ännu i en tidig kommersiell fas, men har gjort betydande framsteg
under de senaste åren inom bägge sina a�ärsområden, vilket skapar förutsättningar för att leverera en
accelererande försäljningstillväxt för  era år framåt. Efter två emissioner under 2020 är bolaget dessutom
välkapitaliserat och vi ser inget behov i närtid av nytt kapital för att #nansiera verksamheten. Erik Penser
Bank inleder bevakning av Nanologica med ett motiverat värde på 19–20 kr.

Specialist på småpartiklar

Nanoporösa silikapartiklar är den gemensamma nämnaren i bolagets två a�ärsområden: kromatogra# och
drug development. Bolagets kunnande i att producera dessa silikapartiklar ger fördelar mot konkurrenters
produkter/erbjudande inom områdena. Kromatogra# är en separationsteknik som används inom exempelvis
läkemedelsindustrin, där silikapartiklarnas egenskaper kan ge bättre resultat vid analys av ämnen (analytisk
kromatogra#) och vara robusta vid rening av läkemedel för storskalig produktion (preparativ kromatogra#).
Inom drug development har bolagets plattformar visat unika egenskaper för att administrera exempelvis
inhalerade läkemedel, där ett samarbete med Vicore Pharma närmar sig klinisk fas. Här #nns goda möjligheter
till nya samarbetsavtal redan under 2021.

Nya kundgrupper inom räckhåll

Ett omfattande och betydelsefullt avtal tecknades sommaren 2019 med kinesiska Yunbo Technology. Det
innefattar leveranser av silikapartiklar inom området preparativ kromatogra# till ett värde av USD 14m (cirka
120 mkr). Tidigare var Nanologica enbart aktiva inom analytisk kromatogra#. Leveranserna är planerade att
inledas under 2021 med en successiv ökning till och med 2026. Nanologica hade sneglat på denna möjlighet
redan före avtalet, för att nå kunder som efterfrågar betydligt större volymer än inom analytisk kromatogra#.
Avtalet med Yunbo, som innehöll en kontantbetalning, gav underlag och #nansiering för den nödvändiga
produktionsuppskalningen som pågår hos Sterling Pharma Solutions. Med större produktionskapacitet på
plats nästa år kan leveranser till Yunbo inledas, men vi tror även att det öppnar för nya distributörs- och
kundkontrakt, då hög produktionskapacitet inte sällan är ett krav från kunder.

Finansiellt starkt

För första gången sedan noteringen har Nanologica en stark balansräkning och ägarna slipper nu ligga
sömnlösa och fundera på när nästa emission ska komma. Per den sista september 2020 uppgick likvida medel
till 82 mkr, tillräckligt för att ta bolaget till positiva kassa öden, som vi bedömer, kan nås under 2023. Starka
#nanser är inte heller oväsentligt för kunder. Det ger därtill bolaget möjligheter att tillvarata kommersiella
tillfällen i såväl interna projekt som att stärka aktiviteten mot kund.
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Värdering

För att värdera Nanologica använder vi oss av en kassa ödesvärdering (DCF) baserad på estimat för vartdera
a�ärsområde och som sträcker sig till och med 2030. Framtida kassa öden är diskonterade med en WACC
på 12 procent. Argument för att inte använda ett högre avkastningskrav är bolagets stabila #nansiering, goda
orderläge och en bra ägarbild, där bolaget lyckats locka industriellt och institutionellt kapital (>40 procent
av kapitalet)

Motiverat värde

Baserat på våra prognoser uppgår vårt motiverat värde till 19–20 kr.
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Bolagsöversikt
Nanologica är sprunget ur forskning inom materialteknik vid Stockholms universitet och Ångströmslaboratoriet
vid Uppsala universitet. Nanoporösa silikapartiklar (kiseldioxid) är den gemensamma nämnaren i bolagets
verksamhetsgrenar. Kunnande inom tillverkning kan ge dessa en förutbestämd struktur, styra formen och
ytegenskaperna samt partikelporernas storlek.

Bolaget grundades 2004, men #ck en tydlig kommersiell inriktning först 2012, ett år efter att nuvarande vd
Andreas Bhagwani tillträtt sin position. Verksamheten inriktades på kromatogra# och läkemedelsformuleringar
(drug delivery). Nanologica är idag verksamt på många platser runt om i världen med distributörer i Asien, Europa
och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Södertälje, Sverige, där bolaget även har viss produktion.

Huvudkontor (röd markering) och distributörsnätverk

Källa: Nanologica

Vi har fått se bolagets försäljning börja öka under de senaste två åren, om än från låga nivåer. Största a�ärsområde
i nettoomsättning de senaste nio månaderna är drug development, som utgör 70 procent, se nedan.

Källa: Nanologica, Erik Penser Bank

Huvuddelen av intäkterna inom kromatogra# kommer från bolagets kund i Kina. Vi ser tydliga tillväxtmöjligheter
inom området som ges trovärdighet av ett omfattande orderläge och inbrytning på nya marknader som exempelvis
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Nordamerika. För att verkligen kunna växla upp verksamheten behöver dock produktionskapaciteten utökas och en
uppskalning pågår. Under 2020 har covid-19-pandemin satt käppar i hjulen och bromsat upp tillväxtplanerna, men
grundförutsättningarna är intakta för att accelerera intäktsökningen från och med 2021.

Inom drug development är intäkterna starkt kopplade till enskilda projekt och kan få en mer stötvis karaktär. Bolaget
har  era samarbetsprojekt, men det är samarbetet med Vicore Pharma som kommit längst. Nanologica driver även
interna projekt där NIC-001 är längst framskridet och planen är att genomföra en fas 2a-studie med start under
H2 2021.

Vi ser tydliga utvecklingssynergier mellan de två a�ärsområdena som talar för att ha bägge under samma tak. Dock är
synergierna på kundsidan inte uppenbara, där kromatogra#-verksamheten främst riktar sig mot kontraktstillverkare
inom läkemedelsindustrin, medan kunder inom drug development är läkemedelsutvecklare/läkemedelsbolag (stora
som små). På lång sikt skulle vi inte överraskas om de två a�ärsområdena separeras i olika bolag. Nanologica har en
historik av att knoppa av tillgångar, under 2011 delades aktier i Exeger (solceller för inomhusbruk) ut till aktieägarna
och under 2014 avknoppades läkemedelsbolaget Sigrid Therapeutics (aktivt inom fetma).

Per den sista september hade bolaget omkring 20 anställda, varav sex ingår i ledningsgruppen, se nedan.

Ledande befattningshavare

Befattning Namn Tillträde Antal aktier

Verkställande direktör Andreas Bhagwani 2011 2 115 198

Chef drug development Kia Bengtsson 2019 0

Teknisk chef Adam Feiler 2012 1 000

Ekonomichef Eva Osterman 2017 57 283

Strategisk och operativ chef Anna-Karin Renström 2019 48 483

Vi ser det som positivt att vd har ett väsentligt aktieinnehav i bolaget och är tredje största ägare. Det är viktigt att
poängtera att aktieinnehavet för vd är uppbyggt av investeringar i bolaget och han deltog exempelvis i den senaste
emissionen. Direktinvesteringar anser vi har ett starkare signalvärde än ägande som enbart bygger på att ha grundat
ett bolag.

Bolagets aktier är sedan 2015 listade på Spotlight Stock Market och #nns där under segmentet Spotlight Next.
Huvudägare Thomas Eldered är grundare och vd för det på Stockholmsbörsen noterade Recipharma. Nanologica har
även lyckats attrahera institutionellt ägande i form av branschspecialisten Swedbank Robur Medica. Totalt #nns det
27,7 miljoner aktier i bolaget.

Tio största ägarna

Ägare Antal Kapital

Thomas Eldered 8 982 639 32,4%

Swedbank Robur Fonder 2 500 000 9,0%

Andreas Bhagwani 2 115 198 7,6%

Avanza Pension 1 062 152 3,8%

Kungliga Konstakademien 800 036 2,9%

Mikael Lönn 560 833 2,0%

CJ Invest 550 000 2,0%

Alfonso Garcia-Bennett 547 783 2,0%

Niklas Sjöblom 440 252 1,6%

Wilhelm Risberg 373 813 1,3%
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Bolagshistorik

Sedan grundandet 2004 har bolaget gjort väsentliga framsteg och några av dessa är presenterades i bilden nedan.

Bolagets utvecklingshistorisk

Källa: Nanologica

Under 2016 introducerades bolagets produkter inom analytisk kromatogra#. Bolaget #ck sina första återkommande
intäkter inom analytisk kromatogra# under 2018. I fjol (2019) påbörjades arbetet med att säkerställa storskalig
produktion av packningsmedia inom kromatogra# som ska kunna stå klart 2021 inför en breddad kommersialisering.
För a�ärsområdet drug development har många läkemedelsbolag utvärderat plattformen men den främsta
framgången hittills är kundavtalet med Vicore Pharma från 2018.
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Det ljusnar i öster inom kromatogra6
Viktiga steg framåt har tagits senaste åren inom a�ärsområdet kromatogra#. Bolaget har tecknat en omfattande order
för den kinesiska marknaden och fått en första distributör i USA. När uppskalningen av produktionskapaciteten i
Storbritannien väl är färdig ser vi förutsättningar för att Nanologica går in i en accelererande tillväxtfas.

Introduktion till området kromatogra6

Vid läkemedelsutveckling och produktion används kromatogra# för att separera olika ämnen från varandra.
Förenklat är det en metod där ämnen genomgår en process där olika ämnen kommer igenom den olika snabbt och
baserat på det kan de separeras från varandra.

Översiktlig bild över en kromatogra6process

Källa: Nanologica

Nanologica är verksamt inom analytisk och preparativ högupplösande vätskekromatogra# eller HPLC (high
performance liquid chromatography). Vi bedömer att marknaden uppgår till mellan USD 5-6 mdr och växer med
cirka 5 procent per år.

Källa: Erik Penser Bank

Mer speci#kt levererar Nanologica packningsmedia i form av silikapartiklar för kolonner eller färdigpackade
kolonner, vars marknadsvärde vi uppskattar till mellan USD 1,2-1,4 mdr per år. Här #nns många etablerade aktörer,
men vi bedömer att Nanologicas främsta konkurrensfördelar är att kunna ha kontroll och utveckla partiklarnas
egenskaper. Det kan sedan användas för att producera produkter som är e�ektivare än etablerade produkter.
Vid analytisk kromatogra# genomförs separationsprocessen för att möjliggöra analys av ämnen och det kan vara
viktigt vid exempelvis kvalitetssäkring av produkter/läkemedel som är under utveckling eller som redan #nns på
marknaden. Metoden används inom många olika fält som exempelvis livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Vi
bedömer att läkemedelsindustrin är där den främsta potentialen #nns.

Inom preparativ kromatogra# gäller det istället att separera ämnen som inte är önskvärda i en slutprodukt.
Exempelvis proteiner kan vara väldigt svåra att tillverka, så som insulin, och ofta används skräddarsydda
mikroorganismer i produktionsprocessen. Dessa kan dock även producera andra ämnen för sin överlevnad, men
som inte är önskvärda i slutprodukten. För att ta bort dessa ämnen så att insulinet är säkert och rent att ge till en
patient behöver dessa oönskade ämnen tas bort, vilket sker vid preparativ kromatogra#.
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I tabellen nedan #nns en sammanställning om de mest påtagliga skillnaderna, för Nanologica, mellan analytisk och
preparativ kromatogra#. Vi vill framför allt uppmärksamma om volymerna av packningsmedia är betydligt större
inom preparativ kromatogra#, där det kan handla om kilovis med silikapartiklar mot gramnivåer vid analytisk.

Skillnader mellan analytisk och preparativ kromatogra6

Källa: Nanologica

Det var inom analytisk kromatogra# bolaget började och lanserade produkter under varumärket NLAB Saga.
Inledningsvis såldes enbart packningsmedia, men från 2016 erbjuds även färdigpackade kolonner i form av en ny
produktserie, Svea. Därmed nås en bredare kundbas och en färdigpackad kolonn har ett betydligt högre pris (>10
ggr priset för enbart media).

Konkurrensen inom analytisk HPLC-kromatogra# är intensiv, dels från de stora ledande systemtillverkarna, så
som Waters, Agilent och ThermoFisher. Därtill #nns en mängd mindre aktörer som erbjuder packningsmedia eller
kolonner via distributörer.

Avtal öppnar dörren på glänt till preparativ kromatogra6

Det mest omfattande avtalet i bolagets historia presenterades sommaren 2019 med kinesiska Yunbo Technology, ett
relativt nystartat bolag med tillväxtambitioner som fått exklusiv rätt att sälja Nanologicas produkter i Kina inom
analytisk och preparativ kromatogra#. Avtalet omfattade leveranser inom preparativ kromatogra# som sträcker sig
från 2021 till 2026 och omfattar leveranser av media till ett värde om USD 14 m (cirka 120 mkr). Leveranserna
är planerade att inledas under 2021 med succesiv ökning till och med 2026. Det förutsätter dock helt andra
volymer och Nanologica har investerat hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions där uppskalning av
produktionskapacitet pågår. Utifrån den senaste uppdateringen så räknar vi med att uppskalningen blir klar under
H1 2021 och att leveranser till Yunbo kan komma igång under H2 2021.

Avtalet har varit ett betydande genombrott för Nanologica, då det gett skäl att investera i storskalig produktion
(investering på cirka 30-40 mkr), vilket i sig är en förutsättning för att växa vidare inom analytisk såväl som preparativ
kromatogra#.

Vi har redan nämnt skillnaderna mellan analytisk och preparativ kromatogra#, där preparativ är inriktat mot
produktionen av läkemedel. Nanologica ser inledningsvis potential inom tillverkning av diabetesläkemedel, som
exempelvis insulin, där det går åt stora mängder av packningsmedia. Produktionen av insulin växer snabbt med
stigande förekomst av diabetes, inte minst i Asien. Idag beräknas att 463 miljoner individer har diabetes och att den
si�ran stiger till 578 miljoner under 2030 för att uppgå till 700 miljoner individer 2050. Redan om tio år väntas det
#nns  er med diabetes i Sydostasien än i Europa och USA tillsammans.
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Att producera insulin är en krävande process som ställer höga krav på utrustning och separationsmedia för att
säkerställa en ren slutprodukt. Analys utförd på konkurrenters kolonner har visat att Nanologicas NLAB Saga har
bäst egenskaper tillsammans med en annan aktörs, se bild nedan.

Stabilitetstest av kolonner vid utmanande
förhållanden

Källa: Nanologica

Det är helt avgörande att ha en tillförlitlig produkt för separation vid produktion av läkemedel. Att erbjuda
packningsmedia som tål ett högt tryck och håller för att användas i  era produktionscykler ger därtill bättre ekonomi
som vi tror är något som tilltalar volymproducenter. Den mest framträdande konkurrenten av packningsmedia
för insulinproduktion är Kromasil, som ingår i Nouryon (tidigare AkzoNobel Specialty Chemicals). Kromasil är en
väletablerad aktör som funnits inom området i över 30 år.

Ett steg taget in i USA

Europa och USA är ännu de stora marknaderna och står uppskattningsvis för omkring 60 procent av den totala
världsmarknaden inom kromatogra#. Vi noterar även att det höjts röster, i spåren av covid-19-pandemin, att
säkerställa att det #nns läkemedelstillverkning i Europa och USA, för att inte helt vara beroende av Indien och Kina.
Sedan mars 2020 har bolaget ett distributionsavtal med American International Chemical LLC (AIC) som kommer
att erbjuda Nanologicas produkter på dessa marknader och i Kanada. Avtalet är inte exklusivt och begränsar sig i
nuläget till produkter inom analytisk kromatogra#. Lanseringen på dessa marknader har dock kortsiktigt fördröjts
av covid-19, då interaktion med kunder försvårats. Vår bedömning är dock att läget kommer att förbättras under
2021 och att vi kommer få se att försäljningen kommer i gång.
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Bra framsteg innom drug development
A�ärsområdet drug development har visat bra utveckling senaste åren med stigande intäkter till följd av ökad
aktivitet med kunder. Därtill har ett första eget projekt, NIC-001, fått se dagens ljus. I nuläget pågår två
utvärderingssamarbeten, ett med AstraZeneca och ett med ett icke-namngivet växtskyddsbolag, men viktigast på
kort sikt är utvecklingsavtalet med Vicore Pharma, noterat på Stockholmsbörsen.

Pipeline inom drug development

Källa: Nanologica

Nanologica har två egenutvecklade drug delivery-plattformar, NLAB Silica och NLAB Spiro, som kan användas för ta
fram bättre, billigare och patenterbara läkemedel.

NLAB Silica utgår från mikrometerstora sfäriska silikapartiklar, som bäst kan beskrivas ha en liknande struktur som
en tvättsvamp med porer som löper igenom partiklarna och där aktiv läkemedelssubstans kan lagras. Plattformen
kan användas för att förbättra löslighet hos molekyler som är svårlösliga i vatten och förbättra upptaget i
blodomloppet, kontrollera frisättningen av den aktiva substansen eller stabilisera instabila molekyler, exempelvis
amorfa substanser, där ämnets atomer saknar ordnade positioner. Dessa problem är vanliga vid läkemedelsutveckling
och vi ser därför uppenbara möjligheter att kunna attrahera kunder till NLAB Silica-plattformen, men det
är värt att poängtera att konkurrens kan vara omfattande då ett  ertal andra bolag utvecklat konkurrerande
teknologiplattformar.

NLAB Silica-partiklar förstorade

Källa: Nanologica

NLAB Spiro är en plattform för att förbättra läkemedelssubstansers upptag vid inhalation. Mikrometerstora sfäriska
partiklar som är biologiskt nedbrytbara kan laddas med aktiva läkemedelssubstanser. Partiklarna kan  öda fritt i
lunga med potential att leverera läkemedelssubstanser även ut i de små luftvägarna. I likhet med NLAB Silica kan
plattformen utnyttjas för att förbättra upptag av läkemedel, öka lösligheten, skydda från nedbrytning och ge en
kontrollerad frisättning av aktiv substans. Vi tror att konkurrens inom inhalation är lägre än för NLAB Silica och
att det därför kan #nnas en större kommersiell potential i den. Nanologica har tydligt signalerat att de vill fortsätta
investera i NLAB Spiro.
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Validerande framsteg i samarbetet med Vicore Pharma

Ett licensavtal tecknades med Vicore Pharma (tidigare INIM Pharma) i maj 2018 som kan omfatta upp till tre olika
läkemedelsklasser. Det som kommit längst är projektet VP02, där NLAB Spiro-plattformen används för att leverera
en godkänd substans till lungvävnad. På så vis kan en lokal hög läkemedelsexponering uppnås utan större upptag i
blodomloppet, vilket kan minska riskerna för biverkningar. Projektet är inriktat mot idiopatisk lung#bros (IPF), en
sjukdom med stora medicinska behov. Efter positiva resultat i djurmodeller beslutade Vicore att ta projektet mot
kliniska studier och Nanologica #ck i uppdrag att bistå i förberedelsearbetet och produktion av prövningsmaterial
mot en ersättning om upp till 8 mkr. Samarbetet ger en validering av plattformen NLAB Spiro och en #ngervisning
om potentialen i kundprojekt.

Avtalet med AstraZeneca är ännu i tidigt skede

Tidigt under 2019 tecknades ett avtal med läkemedelsbolaget AstraZeneca om att utvärdera bolagets teknologi
tillsammans med en läkemedelssubstans. Den initiala ersättningen uppgick till 1,5 mkr och avtalet sträckte sig över
ett år. Efter positiva tester i provrör förlängdes och utökades avtalet i oktober samma år. Någon ny information har
därefter inte kommit. Vi får intrycket av att samarbetet är levande. Denna typ av projekt i tidigt stadie tenderar
att genomgå omfattande tester hos större läkemedelsbolag, varför utvärderingstiden kan bli utdragen. Därtill är det
vanligt att tidiga projekt hos läkemedelsbolag inte enbart utvärderas utifrån uppnådda projektegenskaper, utan hur
de passar in utifrån ett portföljperspektiv.

Samarbetet med växtskyddsbolag fortskrider

Redan 2017 ingick Nanologica ett avtal kring NLAB Silica-plattformen med ett bolag som är aktivt inom växtskydd.
Bolaget har inte namngivits, men initialt utgick en ersättning om 1,9 mkr. Syftet i samarbetet är att utveckla
produkter med en kontrollerad frisättning. Det initiala avtalet löpte över 12 månader och har därefter förlängts vid
 era tillfällen. I år (2020) tecknades ett utökat samarbete med samma bolag, men för en ny aktiv substans inom
växtskydd. Avtalet löper över sex månader och ger Nanologica intäkter om 1,3 mkr. Även här är fokus på frisättning av
den aktiva substansen för att kunna minska mängden som används på åkermark. Två andra projekt uppges fortskrida,
varav fältstudier har startats för en av dessa produkter. Det här är en intressant möjlighet för Nanologica som i bästa
fall kan leda till löpande intäkter, men vi vet ännu väldigt lite om den långsiktiga intjäningspotentialen.

NIC-001 tas framåt på egen hand

Som för nästan alla plattformsbolag #nns de största värdena i att ta fram egna projekt och bygga värden i kliniska
studier. Nanologica skiljer sig inte på denna punkt och längst framskriden är NIC-001 där förberedelser för fas 2a-
studier pågår. Starten av den planerade studien har försenats på grund av covid-19-pandemin och senaste beskedet
från i november 2020 är att studiestarten förskjuts till tidigast efter sommaren 2021 (tidigare plan var att starta
studien under 2020). Fördröjningen är pådriven av utmaningar i att genomföra kliniska studier under covid-19-
pandemin, men även av fördröjningar i produktion av studieläkemedel.

NIC-001 är internt utvecklad, en omformulering av den godkända substansen metoklopramid. Det är en sublingual
formulering (under tungan-tablett), som snabbt smälter och aktiv substans frigörs och tas upp av blodkärl i
munslemhinnan. Upptaget via munslemhinnan gör att läkemedlet inte behöver passera mag-tarmkanalen, vilket är
extra viktigt för den patientgrupp som läkemedlet inriktas mot, patienter med gastropares, vilka har problem med
en sämre fungerande magtarmkanal. Illamående är även vanligt vid intag av en tablett för gastroparespatienter.
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Godkändes för över 40 år sedan

Metoklopramid är en substans med lång historik och har funnits tillgänglig på den amerikanska marknaden sedan
1979, då den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände substansen. Läkemedlet används främst vid
problem i mage och matstrupe för att förhindra illamående och kräkningar, men även för att stimulera tömning av
magen hos personer med fördröjd magtömning som exempelvis vid gastropares.

Metoklopramid verkar främst genom att hämma dopamin D2-receptorer, men har även delvis stimulerande påverkan
på vissa serotoninreceptorer. Inom gastropares betyder det att substansen påskyndar magtömning och rörelse i övre
tarmarna, men även minskar risken för illamående och kräkningar. Metoklopramid #nns tillgänglig som tablett,
injicerbar lösning (subkutan och intravenös) och som nässpray. Ett betydande problem med metoklopramid är att
den genomgår förstapassagemetabolism, vilket innebär att en betydande mängd aktiv substans bryts ned i mag-
tarmkanalen. Det leder till stora variationer i mängd substans som når ut i blodomloppet (kan spänna mellan 30
och 100 procent). Den nyligen godkända sprayformuleringen Gimoti från Evoke Pharma kan även komma runt
problemet, men data indikerar lägre biotillgänglighet än tabletten.

Medelnivå plasmakoncentrationer vid olika doser och
administrationsformer farmakokinetik-studie med Gimoti

Källa: Evoke Pharma

En sjukdom som drabbar miljontals patienter

Gastropares innebär att magsäcken inte töms eller att tömningen blir kraftigt fördröjd. Det är en kronisk sjukdom
som drabbar en betydande andel av befolkningen, uppskattat till 4 procent av befolkningen i USA. Starka
muskelsammandragningar i magen ska  ytta mat genom matsmältningskanalen, men vid gastropares störs denna
mekanism och osmält mat stannar i buken under lång tid. Det får individen att känna mättnad, illamående och en
vilja att kräkas, vilket i sin tur kan leda till bristande aptit och risk för undernäring.

Bakomliggande orsaker till sjukdomen är vanligen okända, men en stor andel av patienterna har diabetes, såväl typ
1 som typ 2. Även vissa läkemedel kan vara pådrivande, så som: opioider, antidepressiva och blodtryckssänkande
läkemedel.

Gastropares anses kraftigt underdiagnostiserad och underbehandlad, då kännedomen om sjukdomen fortfarande är
begränsad och den kan vara svår att särskilja mot andra sjukdomstillstånd i övre mag-tarmkanalen, som exempelvis
dyspepsi (känslig mage). Patienter med sjukdomen väntar ofta tills besvären är allvarliga för att uppsöka vård och
då kan det vara i akut tillstånd som till och med kan innebära behov av kirurgiska ingrepp.
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Få behandlingsalternativ

För patienter som första gången får diagnosen är kostförändringar något som utvärderas, då förändrad diet
kan minska besvären. Eftersom många av patienterna även har diabetes görs även justeringar för att optimera
blodsockernivåer. Många patienter behöver dock medicinsk behandling och metoklopramid utgör första linjen,
den enda godkända behandlingen av sjukdomen av FDA. Därutöver används symptomlindrande läkemedel mot
exempelvis illamående.

Vid akuta besvär ges läkemedlet intravenöst på sjukhus, men annars är tabletter första valet. Metoklopramid är
en kliniskt utvärderad behandling i åtminstone nio studier i patienter med gastropares. I sju av dessa uppvisades
positiva symptome�ekter och i fem av studierna förbättrades tömning av magen. Vi vill dock poängtera att samtliga
av dessa studier är begränsade i antal patienter och ingen rekryterade över 100 patienter.

Underlaget för den nyligen godkända nässprayen är mer omfattande, men resultaten har varit blandade. En fas 3-
studie i kvinnliga diabetespatienter (n=205) uppvisade dock lovande resultat men nådde inte statistisk signi#kans
(p=0,881). Data visade positiv e�ekt på symptomlindring, och i en undergrupp (n=105) med måttlig till svår
gastropares uppvisades behandlingse�ekt. Trots att resultaten inte övertygat gav FDA i juni i år Evoke Pharma
godkännande för Gimoti i vuxna patienter med diabetes gastropares.

Något som vi uppfattar har bromsat användandet av metoklopramid på senare år är den varning som FDA utfärdade
2009, som innebar att en varningstext (black box warning) lades till på förpackningarna om risk för tardiv dyskinesi.
I patienter har det noterats ofrivilliga darrningar och ryckningar, som i sällsynta fall kan bli irreversibla. Därav
begränsas användning i USA till tolv veckor. Förskrivningsdata indikerar utbredd förskrivning i USA på upp mot 300
miljoner tabletter per år, men vi kan notera en kraftig minskning sedan black box warning adderades.

Förskrivningsdata metoklopramid R12M (milj.
tabletter)

Källa: Symphony Health Solutions

Även i Europa har tillägg gjorts till läkemedlets förskrivningsinformation, där risken för att utveckla tardiv dyskinesi
inkluderats. Mot bakgrund av detta avråder EMA behandlingar med metoklopramid som överskrider fem dagar och
anser att läkemedlet inte ska användas vid kroniska sjukdomar som exempelvis gastropares.

Troligen en begränsad första studie

Som vi redan nämnt ovan är NIC-001 utvecklad för att överkomma några av begränsningarna för etablerade
administrationssätt av metoklopramid, vilket ska utvärderas i kommande fas 2a-studie. Det blir en explorativ så
kallad cross-over-studie som ska inkludera patienter med gastropares. I studien kommer patienter ges antingen 10mg
av NIC-001 eller en tablett om 10mg av metoklopramid. Efter att patienterna fått sin första dos görs ett fem dagars
uppehåll innan en andra dos ges, men då får patienter som först #ck NIC-001 istället placebo och vice versa. Säkerhet
och tolererbarhet utvärderas i uppföljning om tre dagar efter dosering samt efter 30 dagar. Utöver säkerhet ska
läkemedlens omsättning i kroppen (farmakokinetik) studeras. Studien väntas ge en första indikation om NIC-001
har fördelaktiga egenskaper jämfört med metoklopramid-tablett.
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Den uttalade målsättningen är att vid positiva resultat söka en partner för vidare utveckling och kommersialisering.
NIC-001 kan vara en intressant nischprodukt speciellt lämpad för mindre för mindre bioteknikbolag, då den
förmodligen kan tas vidare mot marknaden med begränsade studier på kanske 100-300 patienter, därtill kan
läkemedlet potentiellt säljas via en specialiserad säljstyrka.

Begränsad skara konkurrenter i klinisk fas

Aktiviteten att utveckla nya behandlingar av gastropares är relativt begränsad med drygt en handfull projekt i sen
klinisk utveckling. Det som framstår som mest intressant och längst kommet är tradipant som utvecklas av Vanda
Pharmaceuticals. Rekrytering till en fas 3-studie pågår. Den verkar dock vara något fördröjd och bolaget räknar med
att nå fullrekrytering under H1 2021 och därefter rapportera första resultaten. Projektet har visat lovande resultat
i en fas 2-studie och utfallet i pågående fas 3-studie, bedömer vi, kommer ha betydande påverkan på potentialen
för NIC-001.
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Finansiell utveckling
Inte sällan för bolag i för-kommersiell fas uppkommer utmaningar och utvecklingen till att bli ett kommersiellt
lönsamt bolag tar ofta längre tid än den initiala förhoppningen. Första åren efter noteringen av Nanologica 2015
stod försäljningen relativt stilla, trots framsteg med distributionsavtal, kundavtal och ett  ertal utvärderingsavtal
med läkemedelsbolag. En större motgång var exempelvis introduktionen av bolagets kromatogra#produkter i Indien
under 2016, där det inledningsvis fanns förhoppningar om snabb expansion, men som kullkastades på grund av
inledande leveransproblem. Nyttiga lärdomar har kunnat dras som är viktiga inför den förestående expansionen i
Kina.

Sedan mitten av 2018 ser vi en tydlig försäljningsökning för bolaget som har drivits av ökade intäkter inom bägge
a�ärsområdena. Vi uppfattar att det framför allt varit en positiv efterfrågeutveckling i Kina inom kromatogra# med
nya kundavtal och distributörer. Inom drug development bedömer vi att samarbetet med Vicore Pharma har varit
förlösande.

Nettoomsättning helår 2015-2019 (MSEK)

Källa: Nanologica

Nettoomsättning per kvartal 2018-2020 (MSEK)

Källa: Nanologica

Bolaget har haft en relativt konstant rörelseförlust på omkring 20 mkr per år 2016–2019. Det var nog en nivå som
var #nansierbar då, men vi ser nu tendenser till att kostnaderna börjar röra sig uppåt med ett ökat kund- och
orderin öde. Att få se tydliga skalfördelar bedömer vi ligger några år bort i tid.

Rörelseresultat helår 2015-2019 (MSEK)

Källa: Nanologica

Rörelseresultat per kvartal 2018-2020 (MSEK)

Källa: Nanologica
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Inom branschen är det vanligt med påtagliga säsongsvariationer, där Q4 brukar vara det starkaste kvartalet under
året. För Nanologicas del är variationerna än så länge främst styrda av enskilda kunders agerande och vi tror att de
återkommande intäkterna behöver växa till sig för att vi ska få se ett liknande säsongsmönster för bolagets försäljning.

Resultaträkning per kvartal 2018-2020

Källa: Nanologica

Har växt trots utmanande förhållanden

Den positiva försäljningsutvecklingen under 2018 och 2019 har hållit i sig in i 2020, även om Q3 2020 blev ett
hack i kurvan. Året har, som för många bolag, präglats av covid-19-pandemin. Detta verkar ha slagit extra hårt på
Nanologica som ännu har ett begränsat antal etablerade kundrelationer. Att få in nya kunder som byter leverantör
under rådande omständigheter är givetvis problematiskt, inte minst då de  esta bolag säkert haft fullt fokus på att
säkerställa att inte drabbas av störningar från be#ntliga leverantörer.

Försäljningen under de första nio månaderna steg till 10,8 mkr (7,2), en omsättningstillväxt om 49 procent. Som vi
nämnde ovan var Q3 svagast med en tillväxt på 16 procent mot samma period i fjol. Utvecklingen påverkades negativt
av en planerad order för leverans under perioden inom analytisk kromatogra#, men som istället verkar hamna i Q4.
Förberedelser för leverans till kunder inom preparativ kromatogra# har kunnat genomföras och bolaget uppger att
det pågår dialoger med ett antal intressenter. Den nödvändiga produktionsuppskalningen hos kontraktstillverkaren
Sterling fortskrider men med viss fördröjning, dock verkar det ännu handla om en smärre försening och leverans
av en första testbatch ska ske under Q4.

Svagheten i Q3 framstår som tillfällig och vi tror därför att vi redan i Q4 2020-rapporten kan få se bättre utveckling
inom framför allt analytisk kromatogra#. Covid-19-pandemin har visserligen förvärrats under kvartalet, men inte på
samma negativa sätt i Kina (där merparten av kunderna #nns) som vi sett i Europa och USA.

Ett av de mest betydelsefulla stegen under 2020 var den förstärkta #nansiella ställningen som nu är bättre än
någonsin. Per den sista september 2020 uppgick likvida medel till 82 mkr. Två emissioner har genomförts i år, en
företrädesemission och en riktad mot institutionellt kapital. Totalt har bolaget tagit in 112,5 mkr under 2020.

En stark balansräkning är inte oväsentlig för kunder. Det ger dessutom bolaget förutsättningar att tillvarata
kommersiella möjligheter i såväl interna projekt som att kunna öka aktiviteten mot kund.
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Likvida medel och skulder 2015-2019 (MSEK)
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Finansiella prognoser
Våra prognoser är uppbyggda utifrån respektive a�ärsområde. Bäst potential under de närmaste åren ser vi inom
a�ärsområdet kromatogra#, där vi förväntar oss en stark försäljningsutveckling, framför allt drivet av en bra
utveckling i Asien och i synnerhet från Kina. En viktig pusselbit (värd att nämnas igen) i detta scenario är att
kapacitetsuppskalningen hos Sterling går enligt plan. Utifrån aktuell information bedömer vi att försäljning av silika
producerad hos Sterling kan komma igång under Q3 2021. Bortom 2021 ger denna uppskalning även förutsättningar
att driva tillväxt på andra marknader, så som Europa och USA.

Prognos för kromatogra6 per kvartal (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

Prognos för kromatogra6 rullande 12 mån (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

Avtalet med Yunbo inom preparativ kromatogra# är en viktig bottenplatta för att få till en stark tillväxt i Kina
närmaste åren och nedan visar vi hur vi förväntar oss att intäkterna kommer att fördelas från avtalet om USD 14m.
Huvuddelen av intäkterna beräknar vi kommer de sista tre åren.
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Förväntad utrullningstakt till Yunbo (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

Som vi nämnt är rening vid produktion av insulin en möjlighet bolaget pekat ut inom preparativ kromatogra#.
Stegrande antal diabetiker i världen har länge varit ett faktum och det #nns i dagsläget inga tecken på att det är en
trend under inbromsning, speciellt inte i Sydostasien där antalet diabetiker i regionen förväntas stiga med 30 procent
till 115 miljoner under det kommande decenniet och i sin tur driva efterfrågan på insulin. Det skapar möjligheter
för Nanologica hos be#ntliga producenter, men även hos nya som vill bryta in.

Globalt antal individer med diabetes (2000-2045)

Källa: International Diabetes Federation, 2019

I våra prognoser fram till 2026 är Asien tillväxtmotorn, men försäljning i Europa och USA förmodas ta fart från
2022. För att nå dit bedömer vi att Nanologica behöver  er distributörspartners och vi hoppas få se det under 2021.
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Försäljningsprognos helår 2019–2026 (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

Avtalet med Vicore ger en indikation om kvaliteten i Nanologicas drug delivery-plattform och vi bedömer att ett redan
bra intresse ökar i takt med att bolaget visar framsteg i projekt. Den data som kan komma genereras i projektet blir
viktigt referensmaterial för nya potentiella kunder. Vi bedömer att intäkterna inom a�ärsområdet hamnar på strax
under 10 mkr i år och ökar med drygt 20 procent nästa år. I vår prognos har vi räknat med att ett nytt utvecklingsavtal
tecknas mot slutet av 2021 och därefter att ett nytt kommer på plats vartannat år. Vi har uppskattat att intäkter per
avtal kan uppgå till cirka 10 mkr över 24 månader.

Prognos drug development per kvartal (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

Prognos drug development rullande 12 mån (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

På sikt, när bolaget har ett par projektavtal i hamn och kliniska data börjat genereras för projekt som är baserade
på plattformen, tror vi att Nanologica kan få ut mer från sina drug development-avtal, exempelvis att det inkluderas
milstolpsbetalningar när projekt når kliniska framgångar och en mindre royalty på framtida försäljning. Vi tror
att ett sådant avtal kan ge USD 10–15m i milstolpsbetalningar och försäljningsroyalty om 2–3 procent, utöver
utvecklingsintäkter.
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Prognos drug development helår (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank

Betydande potential i NIC-001

Vi har separerat våra prognoser för NIC-001, då vi anser att projektet kan representera betydliga värden, men även
för att risken är högre och misslyckade studier kan ha en väsentligt negativ påverkan på värderingen.

I våra estimat har vi räknat med att NIC-001 når klinisk fas H2 2021 och första resultaten kan presenteras under H1
2022. I vår modell har vi inkluderat ett partneravtal i början av 2023 som kan ge en kontantbetalning om USD 5m
och ett totalt avtalsvärde om USD 50m plus royalty om 10–15 procent. Vi tror att en partner därefter genomför en
fas 2b-studie som kan slutföras 2023 och inleder en registreringsstudie 2024. Vid positivt utfall kan NIC-001 #nnas
på marknaden under 2027. Vi har enbart räknat med den amerikanska marknaden där vi ser bäst förutsättningar
för ett bra pris och utifrån rådande kliniska riktlinjer i Europa för metoklopramid, som gör den senare regionen
mindre intressant.

Vi bedömer att NIC-001 utvecklas mot diabetiker med gastropares, en patientpopulation som vi uppskattar uppgår
till drygt 1 miljon under behandling. Priset dag och patient har vi beräknat till USD 10, vilket ligger långt över
generika som kan köpas för USD 1 till 2. Prissättningen av andra varumärkesprodukter ligger dock högre, omkring
USD 20–30 före rabatter.

Försäljningsprognos för NIC-001

Källa: Erik Penser Bank

Baserat på kliniska studier inom området framstår patienters följsamhet till behandlingen vara relativt god, i alla
fall den första månaden då 80–90 procent stannar kvar. Våra estimat baseras på att 75 procent fullföljer 12 veckors
behandling. Vi bedömer att NIC-001 kan uppnå en marknadsandel om 15 procent, där patienter som har svårigheter

Nanologica – 18 December 2020 20 Erik Penser Bank



att svälja är en extra intressant grupp. Baserat på våra antaganden uppskattar vi försäljningspotentialen till USD
130m. Våra estimat är riskjusterade med en sannolikhet om 25 procent att läkemedlet når marknaden.

Baserat på våra prognoser per a�ärsområde beräknar vi att Nanologica kan nå lönsamhet i sin verksamhet från och
med 2023.

Resultaträkning prognoser 2020-2025

2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Nettoomsättning 10,2 15,6 28,3 50,7 104,4 134,1 197,6

Förändring av lager 1,1 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiverat för egen räkning 2,7 2,0 3,0 4,2 4,5 5,4 7,9

Övriga rörelseintäkter 1,2 1,0 0,8 1,6 2,4 4,0 5,2

Summa intäkter 15,2 20,3 32,1 56,5 111,3 143,4 210,7

Råvaror och förnödenheter -5,3 -4,5 -8,0 -13,9 -22,5 -36,2 -51,4

Övriga externa kostnader -10,7 -15,0 -27,1 -26,5 -28,6 -42,9 -61,3

Personalkostnader -14,5 -17,9 -21,8 -26,2 -29,3 -40,2 -53,4

Av-/nedskrivningar -3,3 -5,7 -6,8 -7,6 -8,0 -9,0 -10,0

Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,2 -0,6 -1,0 -2,0 -3,5 -4,6

Summa rörelsens kostnader -34,4 -43,3 -64,2 -75,2 -90,4 -131,8 -180,5

EBITDA -15,9 -17,4 -25,3 -11,1 28,9 20,6 40,2

EBIT -19,2 -23,1 -32,1 -18,7 20,9 11,6 30,2

Finansnetto -0,4 -1,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Res. efter finansenetto -19,6 -24,4 -33,3 -18,7 20,9 11,6 30,2

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -19,6 -24,4 -33,3 -18,7 20,9 11,6 30,2

Antal aktier 16,62 27,76 27,76 27,76 27,76 27,76 27,76

EPS -1,2 -0,9 -1,2 -0,7 0,8 0,4 1,1

Källa: Erik Penser Bank

En utrullning inom preparativ kromatogra# ger förutsättningar för stark tillväxt från mitten av nästa år (2021).
Kostnadsökningen är delvis driven av denna tillväxt, men även av att vi räknat med att en klinisk studie för NIC-001
inleds. I si�rorna för H2 2021 har vi inkluderat kostnader för att driva klinisk utveckling om 7,5 mkr och ytterligare
4,5 mkr fördelat under H1 2022, då vi förväntar oss att studien kan slutrapporteras.

Resultaträkning prognos per kvartal 2019-2021 (MSEK)

Källa: Erik Penser Bank
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Värdering
För att värdera Nanologica använder vi oss av en kassa ödesvärdering (DCF) baserad på estimat för vartdera
a�ärsområde som sträcker sig till och med 2030. Vi har även studerat ett antal liknande bolag för att få en känsla av
hur vvärderingen står sig mot jämförbara bolag. Framtida kassa öden är diskonterade med en WACC på 12 procent.
Argument för att inte använda ett högre avkastningskrav är bolagets stabila #nansiering, goda orderläge och en bra
ägarbild, där bolaget lyckats locka industriellt och institutionellt kapital (>40 procent av kapitalet)

Baserat på våra prognoser uppgår vårt fundamentala värde om 20 kr per aktie som ger ett motiverat värde på 19–
20 kr. Nedan presenteras fördelning av värdena, där vi valt att bryta ur NIC-001-projektet, för synliggöra värdet i det
separat, utifrån dess annorlunda riskpro#l mot övrig verksamhet.

DCF-värdering Nanologica

Källa: Erik Penser Bank

Historiken bedömer vi spökar för aktien och är den främsta förklaringen till skillnaden på börsen mot vårt
motiverade värde. Tidigare utfästelser om tillväxt och om att nå lönsamhet, som inte infriats, har fått investerare
att avvakta tydligare bevis på att det är nu det verkligen händer. Lärdomar har dragits och vi anser att marknaden
överskattar riskerna och underskattar möjligheterna.

Värdering av jämförbara bolag

Utöver DCF-värdering har vi gått igenom ett antal jämförbara bolag och hur de är värderade. Vi har titta på andra
kommersiella bolag som är leverantörer till läkemedelsindustrin och inom drug delivery.

Det enda nyckeltalet som i dagsläget är användbart för Nanologica är EV/S. Utifrån nedanstående urval framstår
förväntningarna modesta, baserat på den höga tillväxt vi ser framför oss för Nanologica, vilket stärker vår tes att
investerare vill avvakta tydligare bevis på att försäljningen verkligen tar fart.
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Urval jämförbara kommersiella bolag

Bolag Börsvärde P/E

(MDSEK) 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Biotage 8,8 8,0 7,6 6,8 31,5 27,6 26,2 50,6 47,9 45,2

Genovis 1,9 28,6 14,3 11,5 Na 37,7 27,1 Na 40,5 32,2

Repligen 88,3 26,9 21,1 17,4 92,5 73,5 58,7 >100 >100 90,1

Sartorius 269,7 13,7 11,2 9,9 44,0 35,8 31,5 70,6 57,7 50,3

Medel 92,2 19,3 13,6 11,4 56,0 43,7 35,9 60,6 48,7 54,5

Median 48,5 20,3 12,8 10,7 44,0 36,8 29,3 60,6 47,9 47,8

Nanologica 333,0 23,4 12,9 7,2 Neg Neg Neg Neg Neg Neg

EV/S EV/EBITDA

Källa: Erik Penser Bank, Factset

I tabellen nedan jämför vi Nanologica med två andra svenska listade bolag med fokus på att leverera produkter till
läkemedelsindustrin. Det här är de bolag med mest likheter med Nanologica utifrån storlek och försäljningen. Längst
kommen i att etablera sig är Genovis, som även växt via förvärv. Skillnaderna i värdering ger en tydlig signal om en
möjlig utväxlingen för aktien när försäljningen lyfter och bolaget kan uppvisa svarta si�ror.

Urval jämförbara bolag läkemedelstillverkning

(MSEK) Bio-Works Genovis Nanologica

Börsvärde 254 1856 333

Nettokassa 54,3* 46 48

EV 200 1810 285

Nettoomsättning 2020 (9 mån) 3,7* 41,18 10,8

Nettoomsättning 2019 5,6 60,5 10,2

EBIT 2020 (9 mån) -21,1* -1,5 -16,9

EBIT 2019 -42,1 10,1 -19,2

*avser per den sista juni 2020

Källa: Erik Penser Bank

Nedan jämför vi värderingen med relevanta noterade drug delivery-bolag. Värderingen av Nanoform sticker ut som
hög inom gruppen. Bolaget har  era samarbeten, bra #nansiering och lyckats locka till sig institutionellt ägande. Vi
kan även konstatera att Nanexa har samma EV som Nanologica, vilket ställer frågan om vad det är investerare är
villiga att betala för. En intressant iakttagelse är att EV för Bio-Works (säljer separationsmedia inom kromatogra#)
och EV för Nanexa ger ett värde om 489 mkr. Översatt till Nanologica, som slarvigt kan ses som en kombination av
bolagen, ger ett värde på 19 kr per aktie.

Urval jämförbara bolag inom drug delivery

(MSEK) Lidds Nanexa Nanoform Nanologica Oasmia

Börsvärde 417 312 3387 333 1942

Nettokassa 47 23 679 48 250

EV 370 289 2708 285 1692

Nettoomsättning 2020 (9 mån) 0 1,8 5,1 10,8 0,4**

Nettoomsättning 2019 0 1,7 0,5 10,2 201,8***

EBIT 2020 (9 mån)* -19,8 -27,0 -161,2 -19,6 -102,9

EBIT 2019* -31,4 -19,7 -74,8 -21,9 -30,1

Antal egna projekt 4 1 0 1 2

Längst framskridna projekt Fas 2b Fas 1 Preklin Fas 2a Marknad

*aktiveringar exkluderade; ** avser maj-okt, ***avser maj-april

Källa: Erik Penser Bank

Erik Penser Bank 23 Nanologica – 18 December 2020



Appendix: Ledning
Andreas Bhagwani (född 1971) - Verkställande direktör sedan 2011
Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi, SLU i Uppsala
Huvudsaklig erfarenhet: Andreas Bhagwani är medgrundare till  era bolag, av vilka de senaste är Sigrid Therapeutics
AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas har arbetat som managementkonsult i mer än 10
år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Wide Narrow,
Kichisaga Leadership och GenderTimer.
Andra uppdrag: Vd och styrelseledamot i Nanghavi AB, samt styrelseledamot i Nanghavi Chromatography Solutions
Private Limited, Vega Bianca AB, Bostadsrättsföreningen Årevägen 130, Åre och Kichisaga Leadership AB. Innehavare
av den enskilda #rman Baraza Konsult samt delägare i Kichisaga Leadership AB, Atrogi AB och Sigrid Therapeutics AB.
Andreas Bhagwani innehar 2 115 198 aktier via bolaget Vega Bianca AB i Nanologica

Kia Bengtsson (1969) - Chef för drug development sedan 2019
Utbildning: Leg. sjuksköterska, Karolinska Institutet
Huvudsaklig erfarenhet: Kia Bengtsson har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och klinisk FoU, de
senaste 10 åren i ledande positioner hos bland andra Eurocine Vaccines, Ipsen och AstraZeneca.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanologica Australia Pty. Ltd. Och styrelsesuppleant i Sverre Bengtsson AB.
Kia Bengtsson äger inga aktier i Nanologica

Adam Feiler (1974) - Teknisk chef sedan 2012
Utbildning: Doktorsexamen i fysikalisk kemi från The Ian Wark Research Institute vid University of South Australia
i Adelaide, Australien
Huvudsaklig erfarenhet: Adam Feiler har närmare 20 års erfarenhet från akademisk forskning inom nanopartiklar,
biomaterial och medicinska
implantat. Adam har även 5 års industriell erfarenhet från Ytkemiska Institutet (nuvarande SP Kemi, Material och
Ytor) på poster som områdes-,
forsknings- och a�ärschef för olika avdelningar.
Andra uppdrag: Docent och adjungerad professor i nanoteknik vid KTH.
Adam Feiler innehar 1 000 aktier i Nanologica

Eva Osterman (1971) - Ekonomichef sedan 2017
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet
Huvudsaklig erfarenhet: Eva Osterman har  erårig erfarenhet från ekonomisidan i större företag med bland annat
business controlling, #nancial controlling, rapportering och internrevision. Hon har också mångårig erfarenhet från
större internationella koncerner inom bland annat läkemedelsbranschen.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nanghavi Chromatography Solutions Private Limited och Nanologica Australia
Pty. Ltd. Styrelsesuppleant i Nanghavi AB och Consensor AB.
Eva Osterman innehar 49 783 aktier i Nanologica

Anna-Karin Renström (1964) - Strategisk och operativ chef sedan 2019
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, Executive Management
Program, Handelshögskolan i Stockholm, Styrelsekraft via ALMI
Huvudsaklig erfarenhet: Anna-Karin Renström var vd för Telge Inköp under 10 år innan hon kom till Nanologica.
Hon var också styrelseordförande för Telge Kraft AB och styrelseledamot i Telge Nät AB. Tidigare har hon innehaft
olika positioner inom inköp och #nans på AstraZeneca.
Andra uppdrag: -
Anna-Karin Renström innehar 48 483 aktier i Nanologica
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Appendix: Styrelse
Gisela Sitbon (1958) - Styrelseledamot sedan 2012, ordförande sedan 2014
Utbildning: Doktor i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet i Solna
Huvudsaklig erfarenhet: Gisela Sitbon har 25 års erfarenhet från life science-industrin, varav drygt tio år på seniora
befattningar (däribland vd) på Professional Genetics Laboratory AB och fem år som sektionschef på Karo Bio AB.
Verksam som a�ärscoach och styrelseledamot inom life scienceområdet.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Beactica Therapeutics AB. Styrelseledamot i CollaboDoc AB, Annexin
Pharmaceuticals AB, In Singulo Solutions AB och Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

Mattias Bengtsson (1969) - Styrelseledamot sedan 2019
Utbildning: Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola, MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Huvudsaklig erfarenhet: Mattias Bengtsson, nuvarande vd för Biolin Scienti#c AB, har mer än 20 års erfarenhet
från kemi-, och life science-industrin. Han har bland annat haft ledande befattningar inom AkzoNobel och då
mer speci#kt inom industriell kromatogra#sk upprepning av läkemedelssubstanser. Han har innehaft positionerna
General Manager för a�ärsområdet Kromasil samt Global Sales and Marketing Manager. Vidare har Mattias innehaft
olika befattningar inom processkemi på AstraZeneca i Södertälje.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Biolin Scienti#c AB.

Eva Byröd (1952) - Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola
Huvudsaklig erfarenhet: Eva Byröd har mer än 25 års erfarenhet som linjechef i läkemedelsforskning och utveckling
och tio års erfarenhet som projektledare/projektchef inom alla faser inom läkemedelsutvecklingsprojekt.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eva Byröd Consulting AB och styrelsesuppleant i Bo Karlberg Arkitektur
& Utveckling AB.

Lena Torlegård (1963) - Styrelseledamot sedan 2014
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig erfarenhet: Lena Torlegård har mer än 20 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare, bland annat åt
företag inom life science-sektorn. Hon arbetar främst med #nansiell kommunikation och corporate communications,
men även med krishantering och varumärkesfrågor.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i CoDesign Sweden AB, Annexin Pharmaceuticals AB, IRLAB Therapeutics
AB och Integrative Research Laboratories Sweden AB.
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Appendix: Styrelse (forts)
Tomas Kramar (1954) - Styrelseledamot sedan 2020
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds tekniska universitet
Huvudsaklig erfarenhet: 40 års erfarenhet av att leda stora företag samt nystartade företag. Senast VD för Siemens
Healthineers och tidigare VD för Siemens Healthcare Diagnostics. Tomas har också varit styrelseledamot och
styrelseordförande i stora och små företag
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lundonia Biotech AB och styrelseordförande i T.M. Kramar Group AB

Anders Rabbe (1970) - Styrelseledamot sedan 2020
Utbildning: Civilekonom inom företagsekonomi från Webster University, Genève
Huvudsaklig erfarenhet: Anders har varit VD för  era företag inom bioteknik och #nanssektorn. Under de senaste
tio åren har Anders innehaft tjänsten som VD för Isofol Medical AB. Anders har för närvarande tjänsten som VD
på Wntresearch AB
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Baricol Bariatrics AB, Investmentaktiebolaget Akkumula AB och Albonja
AB
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Resultaträkning

2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Nettoomsättning 2,6 4,1 10,2 15,6 28,3 50,7

Förändring av lager 3,8 -2,2 1,1 1,7 0,0 0,0

Aktiverat för egen räkning 1,5 2,3 2,7 2,0 3,0 4,2

Övriga rörelseintäkter 0,8 0,2 1,2 1,0 0,8 1,6

Summa intäkter 8,6 4,4 15,2 20,3 32,1 56,5

Råvaror och förnödenheter -1,3 -2,7 -5,3 -4,5 -8,0 -13,9

Övriga externa kostnader -10,7 -8,2 -10,7 -15,0 -27,1 -26,5

Personalkostnader -11,9 -11,3 -14,5 -17,9 -21,8 -26,2

Av-/nedskrivningar -3,3 -3,5 -3,3 -5,7 -6,8 -7,6

Övriga rörelsekostnader -0,1 -0,1 -0,5 -0,2 -0,6 -1,0

Summa rörelsens kostnader -27,3 -25,7 -34,4 -43,3 -64,2 -75,2

EBITDA -15,4 -17,9 -15,9 -17,4 -25,3 -11,1

EBIT -18,7 -21,3 -19,2 -23,1 -32,1 -18,7

Finansnetto -0,8 0,4 -0,4 -1,3 -1,2 0,0

Resultat före skatt -19,5 -20,9 -19,6 -24,4 -33,3 -18,7

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -19,5 -20,9 -19,6 -24,4 -33,3 -18,7

KassaFödesanalys

2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Kassaflöde före rörelsekapital ändring -16,6 -18,8 -16,0 -19,3 -26,5 -11,1

Förändringar i rörelsekapital -6,6 7,1 4,5 -16,0 0,8 -1,6

Kassaflöde från den operationella verksamheten -23,2 -11,7 -11,5 -35,3 -25,7 -12,7

Investeringar -1,9 -1,2 -31,0 -6,5 -8,0 -5,0

Avyttringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fritt Kassaflöde -25,1 -12,9 -42,5 -41,8 -33,7 -17,7

Utdelningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde finansieringsverksamhet 15,2 27,5 21,4 118,6 0,0 0,0

Förvärv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lånefinansiering och övriga justeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde -9,9 14,6 -21,1 76,8 -33,7 -17,7

Balansräkning

2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

TILLGÅNGAR

Goodwill 6,3 6,3 33,5 34,0 35,0 34,5

Övriga immateriella tillgängar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Materiella anläggningstillgängar 1,5 1,0 1,0 1,6 2,0 2,0

Räntebärande anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Innehav i intresseföretag och andelar 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Övriga anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 8,1 7,4 34,5 35,7 37,1 36,6

Varulager 4,9 2,7 3,8 7,1 10,6 15,5

Kundfodringar och övriga omsättningstillgångar 5,9 2,5 2,9 15,2 14,0 15,0

Likvida medel 7,0 21,8 1,1 77,9 44,7 26,3

Summa omsättningstillgängar 17,8 27,0 7,8 100,2 69,3 56,8

SUMMA TILLGÅNGAR 25,9 34,3 42,3 135,9 106,4 93,4

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 1,9 23,7 4,1 92,2 59,8 42,0

Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Eget Kapital 1,9 23,7 4,1 92,2 59,8 42,0

Långfristiga finansiella skulder 2,7 0,0 27,0 31,4 31,4 31,4

Pensionsavsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uppskjutna skatteslunder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 0,5 2,1 0,5 0,5 0,6 1,0

Summa Långfristiga skulder 3,2 2,1 27,5 31,9 32,0 32,4

Kortfristiga finansiella skulder 1,1 1,1 0,0 2,7 2,4 2,4

Leverantörsskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga kortfristiga icke-räntebärande skulder 19,6 7,4 10,6 9,1 12,2 16,5

Summa kortfristiga skulder 20,7 8,5 10,6 11,8 14,6 18,9

Summa Eget Kapital och skulder 25,9 34,3 42,3 135,9 106,4 93,4
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veri#erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i #nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera #nansiella instrument såsom till exempel kassa ödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassi#ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi#ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa öde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassi#ceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekon iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon ikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett #nansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas a�ärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade #nansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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