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Bio-Works Technologies
Tillväxten accelererar

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0 -0 0.0%

EPS, just 22e -0.27 -0.27 0.0%

EPS, just 23e -0.21 -0.21 0.0%

Kommande händelser
 
Årsredovisning 2020 28 april 2021

Q2 2021 20 augusti 2021

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 30.4m

Market cap 529

Nettoskuld (31)

EV 498

Free Float 0.87%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 104.0(k)

Reuters/Bloomberg Biowks.st/Biowks.ss

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 7 14 28 52

Sales Growth 29.8% 97.7% 95.1% 86.4%

EBITDA, m (44.2) 0.7 (20.4) (15.4)

EBIT, m (44.7) (0.1) (21.4) (16.8)

EPS, adj (1.48) (0.00) (0.27) (0.21)

EPS Growth NA% NA% NA% NA%

Equity/Share 1.2 1.2 2.0 1.4

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal -% (0.0)% -% -%

ROE (%) -% (0.0)% -% -%

ROCE -% (0.0)% -% -%

EV/Sales 68.83x 34.83x 17.85x 9.58x

EV/EBITDA (11.3)x 686.9x (24.4)x (32.3)x

EV/EBIT (11.1)x(6,640.3)x (23.3)x (29.6)x

P/E, adj (11.8)x(7,056.3)x (64.3)x (83.2)x

P/Equity 14.1x 14.2x 8.7x 12.1x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (15.8)% (0.4)% (1.6)% (1.4)%

Net Debt/EBITDA 0.7g (43.0)g 2.2g 1.7g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 23.00 - 24.00
  
Current price SEK17.40

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån
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Bra öppning på året

Bio-Works utvecklar förbrukningsprodukter som används vid utveckling och tillverkning av läkemedel. Året
har börjat positivt för Bio-Works med en orderingång under Q1 2021 som nästan motsvarar försäljningen
under hela fjolåret. Den starka orderingången är ingen tillfällighet, utan resultatet av ett Derårigt arbete som
nu bär frukt samt riktade satsningar mot kunder med bäst potential för bolagets produktapplikationer.

Marknadstrender ger stöd

Bolagets produkter riktar sig framför allt mot aktörer som utvecklar och tillverkar biologiska läkemedel.
Marknadssegmentet är i en stark långsiktig tillväxt som därutöver gynnas av ökad efterfrågan på vacciner
och nya behandlingar av covid-19. Vi uppfattar att den covid-19-drivna ökade aktiviteten i marknaden skapar
kapacitetsbrister, vilket spelar rätt i händerna på en relativt ny spelare som Bio-Works.

Attraktiv värdering

Vår DCF-värdering av Bio-Works indikerar ett fundamentalt motiverat värde för aktien överstigande rådande
börskurs, vilket vi även får stöd av från värderingen av jämförbara bolag i branschen. Vi inleder bevakning av
Bio-Works med ett motiverat värde om 23-24 kr. Främsta katalysatorer för aktien, utöver bolagsrapporter,
är nya större order som kan bekräfta och överträEa våra förväntningar. Främsta risken är fördröjningar.
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Sammanfattning
Tillväxten accelererar

Investment Case

Bio-Works utvecklar, tillverkar och säljer agarosbaserade kromatograIresiner (porösa sfäriska gelpärlor), en
viktig förbrukningsvara vid separation av biokemiska molekyler. Produkterna används framför allt inom
läkemedelsindustrin i allt från småskalig analys av ämnen till fullskalig produktion av läkemedel (de stora
volymerna). Efter sju år i kommersiell fas ser vi nu tydliga tecken på att Bio-Works äntrar en period av
accelererande försäljningstillväxt, som vi bedömer bara är början på en långsiktig utveckling som kan vara
i ett decennium. En investering i Bio-Works ger exponering mot starka tillväxttrender i marknaden inom
biologiska läkemedel, men utan samma projektrisk som är karakteristisk för läkemedelsutveckling. Erik
Penser Bank inleder bevakning av Bio-Works med ett motiverat värde om 23-24 kr.

Orderingången visar vägen

Året har börjat positivt för Bio-Works med en orderingång under första kvartalet 2021 som nästan motsvarar
försäljningen under hela fjolåret. Det är kunder så som bland annat Christian Hansen och Novo Nordisk som
kan adderas till projektkundlistan. Bolaget har även stärkt banden med sin samarbetspartner Amicogen,
Sydkorea. Avtalet med Amicogen ger ett bra kortsiktigt Inansieringstillskott som tar bort närliggande risker
för emissioner och skapar en bra bas för framtida tillväxt. Den starka orderingången är ingen tillfällighet,
utan resultatet av ett Derårigt arbete som nu bär frukt och riktade satsningar mot kunder med bäst potential
för bolagets produktapplikationer.

Unika produktfördelar

Bio-Works har tagit fram en bred applikationsportfölj av WorkBeads (agarosresiner) anpassad för olika
tillämpningar för separation och rening av biomolekyler vid kromatograI, ett viktigt processteg vid
utveckling och produktion av läkemedel. Dessa tillverkas med en patenterad produktionsteknik som
möjliggör tillverkning av agarosresiner med styvare egenskaper, vilket skapar förutsättningar för kunder att
snabbare och säkrare genomföra separationsprocesser med högre kapacitet. Produktionstekniken förenklar
även snabba omställningar av tillverkning, som ger möjlighet till kortare utvecklingstid av kundspeciIka
anpassningar, ett behov som ökar i takt med att Der komplexa läkemedelssubstanser tas framåt i
utvecklingen.

Gynnas av starka underliggande trender

Bolagets produkter används framför allt vid produktion av biologiska läkemedel, en marknad som förväntas
uppvisa stadig genomsnittlig tillväxt på åtminstone 10 procent per år till och med 2026. Utbrottet av
covid-19 förstärker trenden, speciellt närmaste åren, då vi ser ökad aktivitet i tillverkning av vacciner och nya
behandlingar av sjukdomen. Exempelvis rapporterade nyligen branschledande Danaher (här ingår Cytiva)
att tillväxten under Q1 2021 kommer överträEa förväntningarna i marknaden, med en organisk tillväxt y/
y på nära 30 procent. Då ska det poängteras att detta är inte en bransch som i någon större utsträckning
påverkades negativt under Q1 2020. Vi ser tecken i marknaden på kapacitetsbrister i produktionen, vilket
bekräftas av ledningen för Bio-Works.
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Sammanfattning
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Värdering

Erik Penser Banks värdering av Bio-Works utgår från en diskonterad kassaDödesmodell (DCF). Vi ser det
som den mest lämpade modellen i nuläget, då vi anser att exempelvis multipelbaserade värderingsansatser
riskerar att bli alltför godtyckliga, utifrån att bolaget ännu inte nått lönsamhet och inte heller har en historik
av lönsamhet att luta sig mot. Vi har dock även studerat hur jämförbara bolag värderas, som en sanity check
av var vi landat i värdering, vilken bekräftar vårt fundamentala värde. För att diskontera framtida kassaDöden
använder vi en WACC på 12,5 procent.

Motiverat värde

Baserat på våra prognoser, som sträcker sig fram till 2030, uppgår vårt fundamentala värde till 23,1 kr per
aktie, vilket ger ett motiverat värde om 23–24 kr per aktie.
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Introduktion av Bio-Works
Bio-Works utvecklar, tillverkar och säljer agarosbaserade kromatograIresiner (porösa sfäriska gelpärlor), en
viktig förbrukningsvara vid separation av biokemiska molekyler. Produkterna används framför allt inom
läkemedelsindustrin i allt från småskalig analys av ämnen till fullskalig produktion av läkemedel.

Bolaget grundades 2006 med avsikten att kapitalisera på en patenterad ny produktionsteknik som möjliggör
tillverkning av agarosresiner med styvare egenskaper, vilket skapar förutsättningar för kunder att snabbare
och säkrare genomföra separationsprocesser med högre kapacitet. Produktionstekniken förenklar även snabba
omställningar av tillverkning, som ger möjlighet till kortare utvecklingstid av kundspeciIka anpassningar, ett behov
som ökar i takt med att Der komplexa läkemedelssubstanser tas framåt i utvecklingen.

Nytt ledarskap

I juli 2020 tillträdde Jonathan Royce som vd för bolaget. Han har över 20 års relevant branscherfarenhet med
tidigare ledande befattningar hos exempelvis Cytiva (tidigare GE Healthcare Life Sciences och numer del av Danaher)
och Merck-Millipore. Under sin tid vid Cytiva ledde han ett team med ansvar för global marknadsföring av deras
bioprocessportfölj och global produkthantering inom deras kromatograI-verksamhet. Vi ser fjolårets vd-byte som
en signal på att bolaget antar en än tydligare satsning på att öka sitt kommersiella fokus mot läkemedelsindustrin.

Snabbt växande kundstock

Sedan introduktionen av bolagets WorkBeads (produktvarumärke) under 2014 har kundtillströmningen varit
stark och vid utgången av 2020 hade Bio-Works drygt 500 kunder. Merparten är ännu i en utvärderingsfas av
bolagets produkter och köper små volymer. En viktig milstolpe nåddes dock under 2018 då bolaget Ick sin
första kommersiella kund med ett FDA-godkänt läkemedel. Därefter har kundlistan utökats till att omfatta tretton
produkter i kommersiell fas som genererar återkommande intäkter, inkluderat det nyligen tecknade avtalet med
Novo Nordisk.

Totalt antal kunder
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Källa: Bio-Works
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Scale-up Production

Bio-Works kunder Inns på i princip alla kontinenter. Försäljningen sker med egen direktförsäljning på den
dominerande nordamerikanska marknaden och betydelsefulla marknader i Europa, och via distributörer på viktiga
marknader i Asien, Östeuropa och Ryssland. Bolaget har nyligen utökat sina resurser i Storbritannien och vi förväntar
oss att få se vissa ytterligare förstärkningar av försäljningskanalerna under det närmaste året.
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Försäljningskanaler - egen direktförsäljning och distributörer

Källa: Bio-Works

Bolagets kunder återInns inom hela spektret av läkemedelsindustrin, allt från små och medelstora biotech-bolag till
de största läkemedelsbolagen, men även kontraktstillverkare. Som en relativt ny spelare inom fältet ser Bio-Works
bäst möjligheter att ta sig in på denna väletablerade marknad, med monopolistiska drag, genom att rikta sig mot de
mindre och medelstora läkemedelsutvecklarna. Här Inns det, bedömer vi, större behov av att ha en närmare relation
till ett specialiserat säljteam som kan bistå med kunskap om processutveckling, något som Bio-Works kan prioritera
men vara svårt att få från de större aktörerna.

Olika relevanta kundgrupper för Bio-Works

Källa: Bio-Works

För att lyckas bygga försäljningen långsiktigt är det avgörande för Bio-Works att produkterna Inns med i
produktionsprotokoll för kommersiella läkemedel, där volymerna som efterfrågas blir stora. Produktion av
läkemedel är hårt reglerat på alla större marknader och protokollen behöver vanligen fastställas innan ett läkemedel
blir godkänt, senast inför fas 3-studier.

När produktionsprotokoll väl har accepterats och blivit godkända av regulatoriska myndigheter förändras de sällan.
För en relativt ny spelare som Bio-Works ger det inledningsvis en tröghet i tillväxten, då utvecklingstiden av nya
läkemedel är lång och vanligen spänner från fem till tio år i den kliniska fasen. Den stora fördelen är att när
produkterna väl blivit inkluderade och nått kommersiell fas Inns ett extra starkt skydd mot konkurrenter och
möjlighet till långsiktiga och stabila återkommande intäkter.
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Stark utveckling i fjol

Bolaget uppvisade bra utveckling under 2020 och försäljningen växte med 30 procent till 7,2 mkr (5,6). Merparten
av försäljningen kom från Europa, följt av Nordamerika (största marknaden för bolagets produkter och står för ca
40 procent av världsmarknaden). I Nordamerika stärktes försäljningsteamet under 2020 och att höja tillväxten i
regionen uppfattar vi har hög prioritet hos ledningen.

Fördelning av försäljningen under 2020

Europa Nordamerika Asien

Källa: Bio-Works

Verksamheten har visat god tillväxt sedan start, men från låga nivåer. Med produktförsäljning som sträcker sig sju
år tillbaka ser vi förutsättningar för att Bio-Works nu går in i en starkare tillväxtfas. Inledningen av 2021 förstärker
den bilden och vi ser ett tydligt trendbrott med många nya betydelsefulla order i hamn. Utöver att kännedom om
Bio-Works produkter ökat i marknaden uppfattar vi att den underliggande efterfrågan av kromatograIresiner är
mycket stark (marknadsledande Cytiva växte y/y med 30 procent) och ledningen indikerar att det Inns tecken på
kapacitetsbrist hos konkurrenter.

Försäljningsutveckling 2015-2020 (MSEK)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Källa: Bio-Works, Erik Penser Bank

Orderingång per kvartal 2018-Q1 2021
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Orderingång hittills under 2021:
• 8 februari: Ny order från Polypeptide Laboratories om 1,6 mkr
• 15 februari: Order från Novo Nordisk värde 1,05 mkr
• 17 februari: Avtal med Amicogen
• 5 mars: Order från Christian Hansen värd 2,4 mkr
• 16 mars: Polypeptides enhet i USA gör en beställning om 1,3 mkr
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Utöver en bra orderingång har banden med sydkoreanska distributören Amicogen Inc (bolagets näst största
aktieägare med 9,9 procent) stärkts. Amicogen har tecknat en produktions- och försäljningslicens av Bio-Works
agarosresiner för den sydkoreanska marknaden mot en royalty om 4 procent. Royaltynivån framstår relativt låg men
det ska ställas mot att Bio-Works får engångsbetalningar på 5 miljoner dollar, varav drygt 4 miljoner dollar (drygt
35 mkr) senast i maj i år.

Skalbarhet i organisation och produktion

Bio-Works hade 28 anställda per sista december, en organisation vi bedömer, med begränsade personalökningar, kan
hantera en stark efterfrågeökning från kunder. Bolaget har en egen produktionsanläggning i Uppsala (ISO 9001:2015-
certiIerad). Med relativt små medel snabbt kan den snabbt skalas upp betydligt. Exempelvis görs en investering om
1,4 mkr i en ny produktionsreaktor (klar i sommar) som ska ge mer än en fördubblad produktionsvolym.

Vi tycker att Bio-Works på pappret har ett bra ledarskap för uppgiften, såväl ledningsgrupp som styrelse. Därtill är
det positivt att direktägandet är relativt utbrett, framför allt inom styrelsen, som därmed har tydliga incitament att
se till aktieägarnas bästa. Direktägandet för vd är visserligen begränsat, men kompenseras av ett relativt omfattande
teckningsoptionsprogram (teckningskurs 9 kr).

Position Person Aktier Teckningsoptioner

CEO Jonathan Royce 12 500 200 000

CFO Tord Kallioniemi 3 000 65 000

COO Karsten Fjärstedt 65 000 205 000

Sr. Advisor  Jan Berglöf 17 974 -

People & Culture Line Thomson - -

QA Director Afifa Trad - -

Position Person Aktier Teckningsoptioner

Styrelseordförande Peter Ehrenheim 602 405 -

Ledamot Thomas Eklund 555 556 -

Ledamot Kirsti Gjellan 12 856 15 000

Ledamot Patrick Van De Velde 15 500 15 000

Ledamot Johan Sedihn 123 526 -

Ledamot Peter Nählstedt 9450 -

Stark utveckling för aktien

Den starka orderingången och avtalet med Amicogen i år har förlöst aktien som under inledningen av 2021 tagit sig
över tidigare toppar från 2018. Utöver tecken på stark efterfrågan av bolagets produkter ger Amicogen-avtalet en
betydelsefull kapitalinjektion som minskar risken för att bolaget i närtid behöver stärka Inanserna.
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Aktiekursutveckling jmf OMX All-skare-index tre år
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Aktiekursutveckling jmf OMX All-skare-index ett år
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Unika produktegenskaper
Bio-Works har tagit fram en bred applikationsportfölj av WorkBeads anpassat för olika tillämpningar för separation
och rening av biomolekyler vid kromatograI, ett viktigt processteg vid utveckling och produktion av läkemedel.
Agarosresiner packas vanligen i kolonner av olika storlekar beroende på hur stora volymer kunden vill framställa
eller analysera (se exempelbild nedan).

Kolonn packad med WorkBeads

Källa: Bio-Works

I kromatograIprocessen separeras målmolekylen från andra komponenter och ämnen genom att utnyttja
molekylernas olika bindningskraft till ett material. Nedan visas en översiktsbild av processen, där den önskade
lösningen av molekyler pumpas genom ett system med en kolonn, packad med exempelvis WorkBeads. De olika
molekylerna binder eller inte till det sfäriska agarosresinet och frigörs sedan i olika hastighet eller steg från kolonnen
och kan därmed separeras från varandra.

Exempel på en kromatogra<process

Källa: Waters

Vid produktion av läkemedel används processen för att ta bort oönskade ämnen i lösningen och få fram en renare
slutprodukt lämpad att administrera till en patient.
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Bio-Works WorkBeads består av agaros, en polysackarid som utvinns från vissa typer av röd tång – Gracilaria
och Gelidium. Agaros kan formas till pärlliknande strukturer och användas inom en rad olika separations-
metoder. Fördelarna med agaros är att det inte absorberar biomolekyler i någon större utsträckning, har goda
Dödesegenskaper, ger högt utbyte av önskad slutprodukt, tål extrema pH-värden och jonstyrka.

Agarosresiner har en lång historik inom separation av substanser vid kromatograI som sträcker sig över
femtio år tillbaka. En av de första produkterna var Sepharose som än i dag Inns på marknaden och säljs av
marknadsledande Cytiva. Precis som Bio-Works har Cytiva sin bas i Uppsala, där bolaget etablerat världens största
produktionsanläggning av medier för kromatograI, som används vid tillverkning av över 200 FDA-godkända
läkemedel. Närheten till Cytivas produktionsanläggning, tror vi, kan vara en fördel för Bio-Works, inte minst utifrån
möjligheten att rekrytera, men även för kunskapsutbyte.

Det som gör Bio-Works WorkBeads unika, som vi delvis redan berört, är att de kan klara av mer utmanande
förhållanden under produktionsprocessen. Agarosresiner är i grunden relativt mjuka i sin struktur, vilket inte
är önskvärt, då de under kromatograIprocessen ofta utsätts för mycket högt tryck som kan leda till att de
sönderfaller. För att stärka agarospärlorna och göra dem mer stryktåliga används det i branschen en process som
heter tvärbindning.

Bio-Works tillverkningsprocess bygger på samma teknik, men skiljer sig i att den ger kortare kemiska kedjor mellan
sockerkedjorna i agarospärlorna, se nedan. Det ger en bättre styvhet som i sin tur möjliggör högre Döden (kortar
processtiden) genom kolonnerna samt en lägre risk för att det uppstår mottryck under processen (lägre risk för
produktionsstörningar). Bolagets patenterade tvärbindningsprocess ger även agarospärlorna en större inre yta för
att interagera med ämnen och därmed behövs lägre volymer av produkterna än för konkurrenter.

WorkBeads egenskaper jämfört med konkurrenter

Källa: Bio-Works

Produktionstekniken som Bio-Works använder för att framställa agarosresiner är därtill snabbare än vid traditionell
produktion, vilket ger avsevärt kortare ledtider i tillverkningen. Detta slår positivt på produktionskostnader, men
även möjligheten att snabbt ta fram kundanpassade applikationer.
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Bättre egenskaper än konkurrenter i tester

WorkBeads har utvärderats av en mängd kunder genom åren och vi får intrycket att de ofta bekräftar produkternas
bättre egenskaper. Nedan visas exempel på ett test från kund där WorkBeads jämförts med en konkurrerande produkt
på marknaden. I nedanstående test uppvisar WorkBeads bättre bindningskapacitet (bättre på att separera), speciellt
vid högre Dödeshastighet i systemet.

Bindningskapacitet och =ödeshastighet

Källa: Bio-Works

Nedan visas resultat från andra tester som gjorts med instegsprodukten, BabyBio A (WorkBeads), vilken bekräftar
bilden av en bättre bindningskapacitet, här jämfört med tre andra produkter på marknaden från Cytiva.

Bindningskapacitet och reningstid

Källa: Bio-Works
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Siktar in sig på <ckor i marknaden

Agarosbaserad resiner används Ditigt vid produktion av monoklonala antikroppsbaserade läkemedel, som även är det
största delsegmentet. Bio-Works har tagit fram ett Dertal applikationer riktade mot segmentet, men vi bedömer att
det Inns bra väletablerade produkter som gör det svårt för en ny aktör att snabbt vinna mark. Bolaget har i stället satt
fokus mot kunder som utvecklar läkemedel baserade på peptider och oligonukleotider. Vi uppfattar att dessa kunder
kan ha ett större behov av att få hjälp med kundanpassade applikationer. För vissa projekt framstår det exempelvis
utmanande att få fram en tillräckligt ren slutprodukt som håller måttet för att nå ett regulatoriskt godkännande.
Vi tror inte heller att det Inns samma tillgång av eEektiva standardiserade lösningar, som vid produktion av
antikroppsläkemedel. Andra kategorier av läkemedelssubstanser som är intressant för Bio-Works är vacciner, som
kommit i ropet igen efter covid-19, och genterapier. För genterapier är det bäraren som är den intressanta, ofta ett
modiIerat virus.

Vi uppfattar att bolaget byggt upp starka interna kunskaper och genererat bra referenskunddata för framför allt
peptider och oligonukleotider, som ligger bakom strategin. Nedan visas exempel på resultat från tester med relevanta
konkurrerande produkter på marknaden (från Cytiva och Tosho Bioscience) som bekräftar bilden av att WorkBeads
kan ge renare slutprodukt.

Rening av peptider jämför med konkurrent

Källa: Bio-Works

Rening av oligonukleotider jmf med konkurrenter

Många kunder må ha utvärderat WorkBeads, men få har publicerat resultat från sina utvärderingar. Takeda utgör
ett undantag och har publicerat resultat från en utvärderingsprocess. Resultaten bekräftar den bild vi har av att
WorkBeads är mycket konkurrenskraftiga mot beIntliga aktörers produkter och att de kan ge renare slutprodukt
och tydligare analysinformation.

Bidrar andra CSX-resiner till peak splitting?

Produkt Tillverkare Ligand Pärlstorlek 

(avg. µm)

Laddningsdensitet 

(meq/mL)

Observerad 

peak splittning

Poros XS Thermofisher SO3
-

50 135 +++

Capto SP Impres Cytiva SO3
-

40 140 +/-

SP Sephrarose Cytiva SO3
-

90 180-250 +/-

Nuvia Bio-Rad SO3
-

85 90-150 +/-

Babybio S Bio-Works SO3
-

45 180-250 -

Källa: Takeada, CEX= jonbyteskromatogra$

Takeda studerade exempelvis något som kallas peak splitting, som uppvisas i kromatogram, och beror på högre
variabilitet under analysen som, i sin tur, kan vara orsakad av att oönskade ämnen Inns kvar i slutprodukten. I en
kommersiell produktionsprocess är det viktigt med låg variabilitet över tid. Här uppvisade WorkBeads bäst resultat
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av de jämförda produkterna. Nedan ges en exempelbild på hur peak splitting kan se ut i ett kromatogram. Det är
den smala stapeln till vänster som är den önskvärda.

Kromatogram - olika resultat

Källa: Shimadzu

Vårt samlade intryck är att Bio-Works produkter kan uppvisa tydliga fördelar jämfört med konkurrenternas
produkter, vilket talar för att bolaget har goda möjligheter att ta marknadsandelar från etablerade aktörer. Med
det sagt bedömer vi att, för en betydande del av den adresserbara marknaden, Inns sedan länge bra produkter på
marknaden och som därför blir svår att komma åt.
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Starka underliggande trender
Läkemedelsindustrin har uppvisat en historiskt stabil tillväxt med små variationer över en konjunkturcykel. Fjolåret
var på många sätt utmanande för branschen, men eEekterna för den globala läkemedelsförsäljningen blev till slut
begränsade, som uppskattningsvis ökade med knappt fyra procent till 940 miljarder dollar enligt Evaluate Pharma.

Prognos global läkemedelsförsäljning, 2012-2026
(miljarder dollar)
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Källa: Evaluate Pharma, 2020

Prognos global försäljning av biologiska läkemedel
(miljarder dollar)
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Prognoser i marknaden indikerar att vi går in i en förstärkt fas av tillväxt under de närmaste åren (CAGR 7,4 procent),
där framför allt biologiska läkemedel (där Bio-Works kunder huvudsakligen Inns) förväntas utvecklas mest positivt
och uppvisa tillväxt på 10 procent per år till och med 2026.

En långsiktigt gynnsam trend för läkemedelsindustrin är ökande livslängd. Det är framför allt drivet av en positiv
utveckling på tillväxtmarknader. Estimat från FN uppskattar att antalet individer över 65 år kommer att mer än
fördubblas till 2050, från 703 miljoner under 2019 till 1,5 miljarder. Med Der äldre ökar antalet individer med
kroniska sjukdomar som i sin tur ger ökad efterfrågan på hälsovård och behandlingar. En av Dera anledningar till ökad
livslängd är bättre ekonomiska förhållanden som även det bidrar till högre efterfrågan på hälsovård och behandlingar.

Utöver den långsiktiga trenden kan vi konstatera att branschen de senaste åren gynnats av en positiv regulatorisk
trend med allt Der nya läkemedel som blivit godkända.

Antal godkända nya läkemedel i USA, 2005-2020
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Källa: FDA

En delförklaring till ett ökat antal godkända läkemedel anser vi kan tillskrivas en mer konstruktiv hållning
från regulatoriska myndigheter, vilket inte minst blev tydligt i fjol när vacciner mot covid-19 togs fram under
rekordfart. Därtill adderas en positiv utveckling på kapitalmarknaderna som bidragit till att underlätta Inansiering
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av forskningsbolag. Allt detta kokar ned i ett starkt klimat för investeringar i läkemedelsutveckling för stora som
små bolag där vi såg en fortsatt snabb ökning av antalet aktiva läkemedelsprojekt under fjolåret.

Antal projekt under utveckling, 2001-2021

Källa: Pharmaprojects annual review 2021

Andel som är biologiska läkemedel, 2001-2021

Även här bekräftas bilden av att den starkaste tillväxten Inns inom biologiska läkemedel som utgör en ökande
andel av de aktiva forsknings- och utvecklingsprojekten. Den starka aktiviteten och försäljningen av biologiska
läkemedel driver på efterfrågan av produktionskapacitet, där exempelvis kontraktstillverkaren Lonza räknar
kapacitetsutbyggnad fram till 2024 om 30 procent.

Utav de aktiva läkemedelsprojekten är huvuddelen ännu i tidig utveckling (preklinisk fas till och med fas 2) och det
är framför allt projekt i dessa faser där Bio-Works har potential att bryta sig in och etableras i produktionsprocessen.

Läkemedelsprojekt fördelat per utvecklingsfas
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Källa: Pharmaprojects annual review 2021

Som vi redan nämnt är agarosresiner en väletablerad konsoliderad marknad med relativt få spelare, där de största
aktörerna, Cytiva, Thermo Fisher och Merck, har en dominerande ställning. Förutsättningarna för en ny spelare är
därför knappast optimala, men den starka tillväxten kan skapa möjligheter för Bio-Works. En annan utveckling inom
branschen som vi bedömer är positiv för bolaget är att allt Der projekt drivs av mindre företag. Denna kategori
av företag har troligtvis inte lika långa kundrelationer med de ledande aktörerna av kromatograIresiner. De små
läkemedelsutvecklarna är troligen inte heller lika attraktiva kunder som de större läkemedelsbolagen och ges därmed
inte samma prioritet.
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Topp-10 (blå), topp-25 (röd) och en- eller två-
produktsbolag av andelen utvecklingsprojekt (vit
linje)

Källa: Pharmaprojects annual review 2021

Bioteknikindustrin får, trots allt, ännu betraktas som en relativt ung industri. På aggregerad nivå uppnåddes
lönsamhet för de amerikanska noterade bolagen först i mitten av 00-talet, se nedan. Sedan dess har branschen fortsatt
växa sina vinster och prognoser indikerar en stark vinstutveckling under de närmaste åren, enligt siEror från BB
Biotech. Det här, anser vi, skapar sunda förutsättningar för att få se fortsatta oEensiva investeringar i forskning och
utveckling.

Lönsamhet och kursutveckling amerikansk biotech 1990–2022

Källa: Bellevue Asset Management; Bernstein Research, mars 2020

Robusta utsikter för agarosresiner

De ovan beskrivna drivkrafterna för industrin väntas driva stark tillväxt för tillverkare av kromatograIresiner. Enligt
siEror från Markets and Markets uppskattas värdet på marknaden till 2,2 miljarder dollar under 2020 samtidigt som
den bedöms växa till 3,3 miljarder dollar 2025. Dessa siEror inkluderar alla kromatograIresiner och inte enbart den
baserad på agaros.
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För speciIkt agarosresiner saknar vi tillförlitliga siEror över den globala marknaden. Vi bedömer att den utgör en
stor del av den totala marknaden för kromatograIresiner. Triangulering av siEror från bolag aktiva inom området ger
oss dock en grov uppskattning om marknadsstorleken som vi bedömer åtminstone uppgår till mellan 800 miljoner
och 1 miljard dollar per år (inom läkemedelsutveckling).

Efterfrågan på agarosresiner väntas vara hög, i nivå med 10 procent per år, under överskådlig tid (åtminstone fram till
2025). På kort sikt kan den nivån mycket väl komma att ligga högre, drivet av den snabba expansionen av covid-19-
vacciner och behandlingar av sjukdomen, vilket är i linje med vad vi hör från bolagets ledning. Vi kan konstatera att
Danaher, där Cytiva ingår, nyligen varnade för alltför låga förväntningar i marknaden på deras utveckling i Q1 2021
och förväntar sig en försäljningstillväxt om nästan 30 procent jämfört med samma period i fjol.

Scenario - agarosresinmarknaden 2020-2030 (MUSD)
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Källa: EPB

Nordamerika är den viktigaste marknaden och beräknas utgöra cirka 40 procent av den globala efterfrågan. Här
har Bio-Works ännu endast begränsad försäljning, men vi upplever att bolaget intensiIerar sina satsningar mot
regionen. Även Asien är en spännande möjlighet för Bio-Works. Den regionen förväntas uppvisa den starkaste
tillväxten av alla till och med 2030 enligt analysIrman Fact.MR. En viktig drivkraft för försäljningen i Asien är
utveckling av biosimilarer, som vi inte nämnt så mycket. Området, bedömer vi, kan ha starkare inslag av prispress
för kromatograIresiner.
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Finansiell utveckling
Sedan marknadsintroduktionen av WorkBeads under 2014 och har försäljningen uppvisat en stadig ökning med
undantag för 2019. Hacket i kurvan 2019 kan förklaras av förskjutningar av order från en enskild kund som hade
högre aktivitet under 2018, men minskat behov under 2019. Under fjolåret var Bio-Works tillbaka på tillväxtspåret
och levererade en ökad försäljning om 30 procent, drivet av ökade volymer och en breddad kundbas.

Försäljningsutveckling 2015-2020 (MSEK)
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Källa: Bolaget, EPB

Beroendet av enskilda kunder har historiskt varit stort, vilket synliggörs av de stora skillnaderna i försäljning mellan
kvartalen (se vänster graf). När vi ser tre år tillbaka på rullande tolvmånader framkommer en bild av relativt stabil
och svagt stigande försäljning på mellan 5–7 mkr (se höger graf).

Försäljningsutveckling per kvartal 2018-2020
(MSEK)
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Källa: Bolaget, EPB

Försäljningsutveckling rullande tolv månader
(MSEK)
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Även om försäljningsutvecklingen pekat i rätt riktning har resultatet fortsatt att vara negativt och kostnaderna
har ökat med en högre försäljning. Bolagets kassaDöde har uppvisat en liknande utveckling och legat på cirka
-40 mkr de senaste två åren. Ökningstakten för kostnaderna har dock tydligt bromsats in sedan 2018 och vi
bedömer att nuvarande rörelsekostnadskostym är anpassad för att klara av betydligt högre försäljningsvolymer. I
kostnadsökningen för 2020 Inns även engångsposter vilket höjer nivån. Häri ingår kostnader för den omorganisation
som genomförts och bolaget gjorde en nedskrivning av en produktserie som tagits ur sortimentet.
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Totala kostnader 2015-2020 (MSEK)
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Källa: Bolaget, EPB

Kassa=öde från den löpande verksamheten (MSEK)
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De främsta kostnaderna för Bio-Works har varit relaterat till personal, följt av övriga externa kostnader (här ingår
exempelvis hyra av lokaler, marknadsföringskostnader, resekostnader och konsultarvoden). Vi ser en betydande
skalbarhet i bolagets kostnadsstruktur, speciellt för personal och lokaler.

Fördelning per kostnadsslag 2015 -2020 (MSEK)
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Källa: Bolaget, EPB

Procentuell fördelning per kostnadsslag 2015-2020
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Läkemedelsliknande marginaler

Bio-Works redovisar sina siEror utifrån kostnadsslagsindelad resultatrapportering vilket försvårar att få fram
en bruttomarginal jämförbar med bolag som har en funktionsindelad rapportering. Kostnadsposten råvaror
och förnödenheter (se tabell nästa sida) som andel av försäljningen ger dock en bra indikation om höga
produktmarginaler. Dessa har de senaste åren legat på mellan 70–80 procent, trots relativt små volymer.
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Råvaror och förnödenheter andel av försäljningen
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Källa: Bolaget, EPB

Vid en funktionsbaserad resultatrapportering skulle bruttomarginalen hamna lägre och bolaget indikerar en
bruttomarginal på i storleksordningen 60–70 procent, som kan växa till 80 procent eller högre vid storskaligare
produktion. Det är i nivå med vad vi kan se hos läkemedelsbolag, en bransch där rörelsemarginalerna historiskt legat
på omkring 30 procent.

Stabila <nanser efter aEär med Amicogen

Bio-Works har så här långt haft ett relativt lågt kapitalbindningsbehov. Med ökad försäljning kommer dock behov
av större lager och kundfordringar att växa, men dessa ökningar tror vi i viss utsträckning kan kompenseras av att
de kortsiktiga skulderna samtidigt ökar.

Per den sista december 2020 hade bolaget en kassa på 33,1 mkr. Därefter har bolaget tecknat avtalet med Amicogen
som vi räknar med kommer att tillföra bolaget drygt 35 mkr och därmed Inns Inansiering på plats som sträcker
sig en bra bit in i 2022.

Resultaträkning 2015-2020 (MSEK)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nettoomsättning 1,5 3,7 4,9 6,6 5,6 7,2

Förändring av lager 2,1 1,1 0,1 0,6 1,3 -1,7

Aktiverat för egen räkning 1,7 2,8 1,4 0,0 0,0 0,0

Övriga rörelseintäkter 1,1 2,2 2,1 0,1 0,0 1,2

Summa intäkter 6,5 9,7 8,6 7,2 6,9 6,7

Råvaror och förnödenheter -1,1 -1,0 -1,3 -1,0 -1,6 -1,3

Övriga externa kostnader -8,0 -10,6 -11,6 -14,0 -21,1 -19,8

Personalkostnader -9,0 -13,2 -17,0 -23,4 -24,6 -29,7

Av-/nedskrivningar -0,7 -2,0 -2,2 -6,9 -1,8 -0,5

Övriga rörelsekostnader -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2

Summa rörelsens kostnader -18,7 -26,8 -32,1 -45,3 -49,1 -51,4

EBITDA -11,6 -15,1 -21,3 -31,1 -40,3 -44,2

EBIT -12,2 -17,1 -23,6 -38,1 -42,1 -44,7

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,3

Res. efter finansenetto -12,4 -17,2 -23,7 -38,0 -42,2 -45,0

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

Periodens resultat -12,4 -17,2 -23,7 -38,0 -42,2 -45,0

Antal aktier 19,32 19,33 30,42 30,42

EPS -1,2 -2,0 -1,4 -1,5

Källa: Bolaget, EPB
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Finansiella prognoser
Den framtida försäljningsutveckling för Bio-Works är beroende på hur väl bolaget lyckas etablera sig på den
snabbväxande och konsoliderade kromatograI-resin-marknaden. Utifrån vad vi beskrivit ovan om produktfördelar
samt den starka underliggande efterfrågan i marknaden ser förutsättningarna bra ut för att Bio-Works kommer att
lyckas bryta sig in och bli en etablerad spelare inom fältet. Processen att bygga försäljning inom läkemedelsområdet
tar tid, då bolaget behöver komma in tidigt under utvecklingsprocesser för att Innas med i en slutlig storskalig
läkemedelsproduktion.

Vid utgången av 2020 rapporterade Bio-Works en kundstock med tolv projekt i produktionsfas och 63 projekt där
bolagets WorkBeads inkluderats i produktionsprotokoll (varav 13 anges vara i sent skede). Därefter har Novo Nordisk
lagts till som kund i produktion (kan varit av de 13 i sen utveckling).

Kundstock per den sista december 2020

Källa: Bolaget

Vad är en kund värd?
Om vi ser till fjolårets utfall så uppgick genomsnittsvärdet per kund till knappt 100.000 kr. Då har vi antagit
att alla intäkter kom från kunder med återkommande köpmönster (scale-up och produktion). Ett annat sätt att
beräkna kundvärden gör vi genom att förenklat utgå ifrån att 70 procent av rapporterade intäkter kom från kunder
i produktionsfas. Det ger en indikation om en genomsnittlig intäkt om 420.000 kr per kund i produktionsfas. En
ansenlig summa, men långt under de nivåer som bolaget indikerat, där en lågvolymprodukt kan betyda 2 mkr i
återkommande intäkter, medan högvolymprodukter kan uppgå till 15 mkr.

Det som skiljer mellan lågvolym- och högvolymprodukter kan vara hur bred patientgrupp läkemedlet riktar sig mot,
men kan även bero på hur pass komplicerad reningsprocess som krävs. Ledningen indikerar att vissa komplexa
reningsprocesser kan innehålla upp till tre steg och i ett sånt fall kan intäkten för Bio-Works bli i nivå med
högvolymprodukter, även om det är en relativt nischad behandling.

Om vi återgår till resonemanget ovan och, det ännu låga ordervärdet per kund, bedömer vi att det beror på
att Bio-Works har produktion av annat än enbart läkemedel i sin kundpresentation. Det kan exempelvis vara
diagnostikprodukter, där volymerna är klart lägre än för läkemedel. Diagnostikprodukter har en snabbare och
mindre reglerad väg till produktionsintäkter, men är inte längre något som är prioriterat av bolaget. Vi förväntar
oss därför att vi kommer få se den genomsnittliga intäkten per kund i produktion öka väsentligt de närmaste åren,
när läkemedelsprojekt får ett större genomslag.
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Våra antaganden för de närmaste åren

Vi bygger upp våra prognoser för Bio-Works genom att uppskatta kundinDöde och hur kundstocken sedan mognar
och övergår i produktionsfas. En viktig faktor för att bedöma hur kundstocken kan utvecklas är att beräkna
sannolikheten att kundprojekt är framgångsrika under sin kliniska utveckling. Vi använder oss av utfallshistorik för
läkemedel i klinisk fas som sammanställts av Biomedtracker när vi bedömer sannolikheten om projekt går framåt
och når kommersiell fas.

Sannolikhet för att nå ett godkännande per fas
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Källa: Biomedtracker, 2020

Vi gör antagandet att Bio-Works kommer med i kunders processutveckling under pågående fas 2-studier, där
sannolikheten att det senare utmynnar i ett godkänt läkemedel i genomsnitt ligger på 15 procent.

Vi räknar med att tiden från att kundrelationen inleds för en scale-up-kund till dess ett godkännande kan nås i
genomsnitt uppgår till fem år. Utav de produkter som tar sig till kommersialisering räknar vi med att 10 procent
blir storsäljande läkemedel med återkommande intäkter till Bio-Works om 10–15 mkr.

Antaganden om kundintag och fördelning mellan olika nivåer

2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2028e 2029e 2030e

Scale-up-kund 49 55 63 82 105 131 157 181 199 214 225 232 237

Produktionskund 6 11 12 16 23 30 38 47 59 75 95 119 146

Volymkunder 0 0 0 0 1 2 3 4 6 8 10 13

Tillväxt (%)

Scale-up 12% 15% 30% 28% 25% 20% 15% 10% 8% 5% 3% 2%

Produktion 83% 9% 33% 44% 30% 27% 24% 26% 27% 27% 25% 23%

Storkunder 100% 50% 33% 50% 33% 25% 30%

Källa: EPB

Som bilden ovan visar så förväntar vi oss en kraftig kundtillströmning de närmaste åren, pådrivet av att bolaget och
dess produkter blir mer kända i marknaden genom ökade marknadssatsningar och ökat antal referenskunder.

Den starka underliggande efterfrågan i marknaden bedömer vi spelar bolaget i händerna, med kapacitetsbrister som
ger utrymme att växa och som driver på ett ökat intresse att Inna nya alternativa leverantörer.
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Nedan presenteras våra försäljningsestimat för Bio-Works fram till 2030, baserat på ovanstående estimerad
utveckling av kundstocken. Återkommande köpmönster och förväntat långa kundrelationer, minst tio år, ger en
ackumulerande eEekt på försäljningen som vi bedömer kan överstiga 500 mkr 2030. För att sätta det i ett perspektiv
innebär vårt antagande att Bio-Works har tagit en marknadsandel om 3 procent av den globala marknaden 2030.

Prognos försäljning 2021-2030
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Källa: EPB

Som redan nämnts bedömer vi att bolaget kan växa betydligt snabbare än sina kostnader och därmed ta sig till
lönsamhet från 2024, se estimat nedan. Utifrån våra prognoser bedömer vi att det Inns ett kapitalbehov i bolaget
till och med 2024 på 30-50 mkr (vi har inkluderat att bolaget tar in 50 mkr under 2022).

Vi vill vara extra tydliga med våra förväntningar på 2021, där vi inkluderat intäkter från Amicogen-aEären om 35
mkr, vilket är anledning till att bolaget nästan når lönsamhet.

Prognos resultaträkning 2021-2025 (MSEK)

2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

Nettoomsättning 14,3 27,0 52,0 90,5 132,1

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

Aktiverat för egen räkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga rörelseintäkter 36,9 8,7 2,0 3,0 3,9

Summa intäkter 51,9 36,9 55,8 95,7 139,0

Råvaror och förnödenheter -3,6 -6,1 -10,9 -18,1 -25,1

Övriga externa kostnader -20,0 -22,2 -27,5 -36,2 -48,9

Personalkostnader -27,4 -29,1 -32,0 -37,1 -44,9

Av-/nedskrivningar -0,8 -1,0 -1,4 -2,0 -3,0

Övriga rörelsekostnader -0,2 -0,6 -0,8 -0,8 -1,0

Summa rörelsens kostnader -52,0 -59,0 -72,6 -94,2 -122,9

EBITDA 0,7 -21,1 -15,4 3,5 19,1

EBIT -0,1 -22,1 -16,8 1,5 16,1

Finansnetto 0,0 -0,4 0,0 -2,0 -2,5

Res. efter finansenetto -0,1 -22,5 -16,8 -0,5 13,6

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

Periodens resultat -0,1 -22,5 -16,8 -0,5 13,6

Källa: EPB
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Vi har avsiktligt valt att inte fokusera allt för mycket på kvartalssiEror för Bio-Works. Bolaget är ännu i en
tidig kommersialiseringsfas med stora svängningar mellan kvartalen. Vi vill även påminna om att bolaget endast
rapporterar halvårsvis, men ger försäljningsdata även för Q1 och Q3, varför vi valt att enbart fokusera på försäljningen
i tabellen nedan.

Kvartalsestimat 2020-2022

Q1'20 Q2 Q3 Q4Q1'21e Q2e Q3e Q4eQ1'22e Q2e Q3e Q4e

Försäljning 2,0 1,7 1,2 2,4 3,8 4,2 2,3 4,0 5,2 7,0 5,8 9,0

Tillväxt (q/q) 14% -18% -30% 104% 60% 11% -45% 74% 30% 35% -17% 55%

Tillväxt (y/y) 237% 7% -29% 33% 87% 153% 98% 68% 37% 67% 152% 125%

Källa: EPB
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Värdering
Erik Penser Banks värdering av Bio-Works utgår från en diskonterade kassaDödesmodell (DCF). Vi ser det som den
mest lämpade modell i nuläget, då vi anser att exempelvis multipel-baserade värderingsansatser riskerar att bli allt
för godtyckliga, utifrån att bolaget ännu inte nått lönsamhet och inte heller har en historik av lönsamhet att luta sig
mot. Vi har dock även kikat på hur jämförbara bolag värderas, som en sanity check av var vi landat i värdering. För
att diskontera framtida kassaDöden använder vi en WACC på 12,5 procent.

Baserat på våra prognoser, som sträcker sig fram till 2030, uppgår vårt fundamentala värde till 23,1 kr per aktie,
vilket ger ett motiverat värde om 23–24 kr per aktie.

DCF sammanfattning Bio-Works

Wacc uträkning

Riskfri ränta 0,5%

Beta koefficient 1,20

Riskpremie 7,0%

Extra riskpremie (m.cap) 3,0%

WACC 12,5%

DCF-fördelning MSEK Per aktie

DCF 2021-2025 -33,7 -1,11

DCF 2026-2030 197,2 6,48

DCF 2031- 506,8 16,66

Kassa (31/12-2021) 30,7 1,01

Räntebärande skulder 0,0 0,00

Summa 701,1 23,1

CAGR 2021-2025 78%

CAGR 2026-2030 25%

Termnial tillväxt 3%

EBIT-marginal 2021-2025 Neg

EBIT-marginal 2026-2030 30%

Terminal EBIT-marginal 35%

Vårt antagande om långsiktig EBIT-marginal baseras på siEror från marknadsledande Cytiva, som under fjolåret
uppvisade en rörelsemarginal på över 35 procent. Att använda marknadsledaren som referens kan framstå so väl
optimistiskt. Vi tycker det är relevant utifrån att kundrelationer vanligen är mycket långa och skalbara även för
mindre aktörer. Därtill vill vi påpeka att 25 procent av försäljningen för Cytiva kommer från instrument-försäljning,
där marginalerna vanligen är lägre än för resiner.

Som vi nämnt ovan kan bruttomarginalen för Bio-Works komma att överstiga 80 procent, vilket är i nivå med
specialiserade läkemedelsbolag som historiskt uppvisat rörelsemarginaler mellan 30–40 procent. I likhet med
specialiserade läkemedelsbolag kan kostnaderna för försäljning hållas låga.
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Känslighetsanalys

Eftersom de stora värdena i vår värdering ligger långt in i framtiden vill vi poängtera att värderingen har en hög
känslighet för avkastningskravet. Nedan har vi en känslighetsanalys för WACC i relation till uthållig EBIT-marginal.

WACC

EBIT-

marginal 10,5% 11,5% 12,5% 13,5% 14,5%

30,0% 27,8 23,6 20,5 18,0 15,7

32,5% 29,7 25,2 21,8 19,1 16,8

35,0% 31,6 26,8 23,1 20,2 17,9

37,5% 33,5 28,3 24,4 21,3 19,0

40,0% 35,5 29,9 25,7 22,4 20,1

Känslighetsanalysen indikerar att bolaget handlas till både ett relativt högt avkastningskrav och försiktiga
förväntningar om en uthållig rörelsemarginal.

Värdering av jämförbara bolag

Som nämndes ovan har vi även kikat på värderingen av bolag med liknande verksamhet som Bio-Works, bolag som
levererar produkter för analys och tillverkningar av läkemedel. Vi har även inkluderat kontraktstillverkaren Bachem
i tabellen nedan, som fokuserat mot liknande segment inom branschen, specialiserat sig på processutveckling och
produktion av peptid- och oligonukleotid-läkemedel.

Det nyckeltal som i dagsläget är mest applicerbart på Bio-Works är EV/S. De bolag som har störst likheter till Bio-
Works anser vi är Genovis och Repligen. Sett till förväntningarna för 2023 för dessa bolag och applicerat på Bio-
Works och våra förväntningar ger det en värdering på 26,4–27,3 kr.

Värderingsmultiplar jämförbara bolag 2021-2023

Bolag P/E

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023

Bachem 13,3 11,4 9,8 42,5 35,6 30,0 61,9 51,5 43,0

Biotage 9,7 8,7 7,8 34,5 32,0 28,8 57,9 53,5 46,8

Danaher 7,3 7,0 6,6 23,6 22,4 20,9 31,5 29,4 26,7

Genovis 34,1 20,0 16,2 111,3 45,8 33,7 152,3 52,5 48,1

Genscript 6,3 4,1 2,4 na na 11,2 na na 23,7

Repligen 21,4 18,3 15,7 71,0 59,9 49,7 111,3 95,6 77,5

Sartorius 13,6 12,0 10,4 42,2 36,9 31,6 66,3 57,8 49,0

Waters 7,7 7,3 7,0 23,4 22,0 20,8 31,2 28,2 26,0

Medel 14,2 11,1 9,5 49,8 36,4 28,3 73,2 52,6 42,6

Median 11,5 10,1 8,8 42,2 35,6 29,4 61,9 52,5 44,9

EV/S EV/EBITDA

Källa: FactSet

Bolagen som inkluderats i tabellen ovan Inns kortfattat beskrivna i appendix.
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Jämförelse med liknande svenska bolag

I tabellen nedan har vi riktat vårt fokus mot de mest relevant jämförbara noterade svenska bolagen, som vi anser är
Genovis och Nanologica. De är bägge likt Bio-Works tillväxtbolag med inriktning på att sälja förbrukningsmaterial
till läkemedelsindustrin. Genovis har längst historik och kommit längst i sin utveckling och nått lönsamhet i
verksamheten. Den stora värderingsskillnaden mot just Genovis ger en tydlig signal om den möjliga utväxlingen för
värderingen och aktien när bolagets försäljning lyfter och bolaget kan uppvisa svarta siEror.

Bio-Works jämfört med Genovis och Nanologica

(MSEK) Bio-Works Genovis Nanologica

Börsvärde 529 2975 479

Nettokassa 33 41 33

EV 475 2934 446

Nettoomsättning 2020 7,2 61,0 16,1

Tillväxt 30% 1% 75%

Nettoomsättning 2019 5,6 60,5 9,2

Tillväxt -15% 75% 147%

EBIT 2020 -44,7 3,1 -22,2

EBIT 2019 -42,1 10,1 -20,2

Källa: EPB
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Appendix: Styrelse

Styrelse
Nuvarande styrelse i Bio-Works Technologies AB består av 1+5 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Peter Ehrenheim, styrelseordförande

Invald i styrelsen 2019. Övriga uppdrag inkluderar styrelseordförande i Medcap AB, Boule Diagnostics AB och
Sophion A/S samt styrelseledamot i Biotage AB. Operativ bakgrund från Pharmacia Biotech, Amersham och GE
Healthcare. General Manager för GEs Life Sciences-verksamhet som nyligen förvärvats av Danaher. Under de senaste
10 åren har Peter varit entreprenör och innehaft diverse styrelseposter.

Thomas Eklund, styrelseledamot

Invald i styrelsen 2019. Övriga uppdrag styrelseordförande i Itrim AB, Sedana Medical AB, Moberg Pharma AB,
BoMill AB, Swevet AB samt styrelseledamot i Memira AB, Biotage AB och Rodebjer Form AB. Thomas är oberoende
styrelseledamot, rådgivare och konsult. Tidigare VD för Investor GrowthCapital (numera Patricia Industries).

Kirsti Gjellan, styrelseledamot

Invald i styrelsen 2018. Övriga styrelseuppdrag innefattar ledamot i OxThera AB. Gedigen erfarenhet från
läkemedelsbranschen inom såväl lokala som globala organisationer. Kristi har haft beslutsfattande roller inom dessa
områden i mer än 30 år.

Patrick Van De Velde, styrelseledamot

Invald i styrelsen 2017. Övriga uppdrag inkluderar General Manager och ledamot i Promega Biotech AB. Tidigare även
Marknadschef Europa för GE Health, såväl som Försäljnings- & AEärsutvecklingsansvarig på Sigma Aldrich Sverige.

Johan Sedihn, styrelseledamot

Invald i styrelsen 2020. Övriga styrelseuppdrag innefattar ordförande i SyntheticMR AB och ledamot i Dirac Research
AB. Johan har mer än 25 års erfarenhet från medicintekniksektorn där han spenderade merpaten av tiden inom Elekta
Group. Johan har haft Dertalet ledande befattningar inom Elekta så som VD och CFO, samt Dertalet styrelseposter
inom dotterbolagen.

Peter Nählstedt, styrelseledamot

Invald i styrelsen 2020. Övriga styrelseposter är ledamot i SenzaGen AB och styrelseordförande i Double Good AB
samt i Supersynbiotics AB. Peter har 20 års erfarenhet av operativt arbete i ledande positioner inom Life Science
och industrisektorn. Han var tidigare VD för Probi AB. Peter erbjuder numera konsulttjänster och rådgivning inom
bland annat aEärsutveckling hos Life Science-bolag.
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Appendix: Ledning

Koncernledning
Bio-Works koncernledning består av:

Jonathan Royce

VD för Bio-Works sedan 2020. Jonathan har över 20 års erfarenhet inom Life Science och biofarmaceutiska bolag.
Tidigare ledande befattningar inom Vironova AB och GE Healthcare Life Sciences (numera Cytiva).

Tord Kallioniemi

CFO sedan 2018. Tord har över 20 års erfarenhet av ledande roller inom ekonomi och styrning, produktion och
konstruktion, farmaceutiska bolag, såväl som mindre start-ups. Tidigare CFO på GK Rör AB.

Karsten Fjärstedt

COO sedan 2017. Karsten har över 25 års erfarenhet av ledande befattningar inom GE där han arbetade med Dertalet
områden, bland annat Life Science, proteinforskning, strategi och marknadsföring. Tidigare erfarenhet som VD och
Vice President för Försäljning & Marknadsföring på Denator AB.

Jan Berglöf

Senior Advisor och medgrundare. Över 30 års erfarenhet av att leda försäljnings- och marknadsföringsarbete i globala
biotechsammanhang. Tidigare Marknadschef för GE Healthcare.

Line Thomson

Ansvarig för People and Culture sedan 2019. Lina har en bakgrund inom HR, försäljning och ledarskap där hon
arbetat inom sektorer så som IT, AI, biotech, utbildning, banking, telekom, logistik och gruvdrift.

A<faTrad

Quality Assurance-chef sedan 2020. Erfarenhet av globala samarbeten inom UN system, läkemedelssektorn samt
NGO-sektorn. AIfa har tidigare följt utvecklingen inom Life Science och folkhälsa, genom att undersöka pre-kliniska
faser samt hur dessa utmynnat på marknaden.

Olof Haglund

Site Leader och del av koncernledningen sedan 2012. Olof har 20 års erfarenhet inom Life Science och industriell
kemi. Detta innefattar ledande roller inom Biovitrum AB och Oleinitec AB, kemist inom forskning och utveckling
vid Amersham Health, NycomedDevelopment, DuPont Chemoswed samt Chalmers tekniska högskola.
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Appendix: Ägare

Bland Bio-Works huvudägare är StaEan Persson, genom Nortal Investments AB, största ägare med 13,2 % av rösterna
och kapitalet. Därefter följer det sydkoreanska företaget Amicogen Inc., vilket Bio-Works har tecknat ett licensavtal
med, som kontrollerar 9,9 % av kapitalet. StaEan Persson har tillsammans med en representant från Amicogen Inc.
utsetts till ledamot till valberedningen inför årsstämman 21 maj 2021. Bland övriga större ägare återInns Avanza
Pension samt Nordnet Pensionsförsäkring med 4,5 % respektive 3,2 % av kapital och röster. Rhenman Partners
Asset Management AB, kapitalförvaltare med inriktning på healthcare-sektorn, står för 3,2 % av rösterna. Peter
von Ehrenheim, ordförande Bio-Works, samt Thomas Eklund, styrelseledamot Bio-Works, ingår också bland de tio
största ägarna med 2,4 % respektive 1,8 % av rösterna. Vid utgången av 2020 hade Bio-Works 2.101 aktieägare enligt
ägartjänsten Holdings.

Ägarlista per den sista december 2020.

Ägare Antal aktier Röster och kapital

Staffan Persson 4 019 885 13,2%

Amicogen Inc 3 007 896 9,9%

Avanza Pension 1 363 351 4,5%

Rhenman Partners Asset Management 974 228 3,2%

Nordnet Pensionsförsäkring 968 605 3,2%

Olof Mathias Malmgren 850 000 2,8%

Futur Pension 739 102 2,4%

Peter von Ehrenheim 737 334 2,4%

Thomas Eklund 555 556 1,8%

Dariush Hosseinian 517 716 1,7%

Övriga ägare 16 682 073 54,85%

Källa: Holdings
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Appendix: ESG-analys

På ett övergripande plan innebär Bio-Works aEärsverksamhet inget direkt miljöavtryck, och den präglas därmed inte
nödvändigtvis av tillstånd eller beslut från myndigheter. EEektivare läkemedel kan leda till mer resursoptimerande
behandlingar och bättre hälsovård för samhället. Visst ekologiskt avtryck kan ges vid distribution av substanserna
som skickas från produktionsanläggningen i Uppsala, men då de faktiska volymerna är små blir eEekterna
begränsade. Bio-Works följer aktuella riktlinjer och är certiIerade med den internationella standarden ISO 9001:2015.

Environment

Bio-Works framtagande av produkter och distribution innebär som för övriga bolag viss miljöpåverkan. Välutvecklad
och lokal produktion samt ett försök till begränsad användning av resurser leder däremot till minskade miljöavtryck.
Avfallshantering samt utvecklad teknologi och eEektivare resursutnyttjande blir därmed av stor vikt. Bio-Works har
tecknat licensavtal för samarbeten kring lokal produktion, vilket då förutom ekonomiska fördelar innebär minskade
miljöavtryck.

Social

Utveckling av nya behandlingstekniker med god prestanda leder till bättre social hållbarhet och möjlighet till rätt
vård vid behov. Innovativa företag vilka bidrar till utveckling av behandlingsmetoder skapar möjligheter för individer
och samhällen att i större utsträckning fortsätta leva ett vanligt liv efter att de fått tillgång till en eEektiv och verksam
behandling.

Governance

Bio-Works upprättar sitt kvalitetsstyrningssystem i enlighet med den internationella standarden ISO 9001:2015.
CertiIeringen, genomförd av Intertek, som innefattar produktutveckling, produktion, marknadsföring och
försäljning innebär en överensstämmelse gentemot EU:s riktlinjer. Produkterna tillverkas även i en farmaceutisk
GMP-anläggning. Bio-Works har i ett tidigare skede rekryterat forskare med erfarenhet inom industri till sin ScientiIc
Advisory Board, vilket innebär tillgång till kvaliIcerad rådgivning.
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Appendix: Jämförelsebolag

Waters

Waters Corp. är inriktat på analytiska arbetsDödeslösningar som inom vätskekromatograI, masspektrometri och
innovationer med termisk analys. Det verkar genom områdena Waters och TA Instruments. Waters-segmentet
designar, tillverkar, distribuerar och servar vätskekromatograI och ultraprestanda vätskekromatograIinstrument,
kolumner och andra kemikalier som kan integreras och användas tillsammans med andra analytiska instrument.
TA Instruments-segmentet designar, tillverkar, distribuerar och servar instrument för termisk analys, reometri och
kalorimetri. Företaget grundades av James Logan Waters 1958 och har sitt huvudkontor i Milford, MA.

Danaher

Danaher är ett medicinskt företag som designar, tillverkar och marknadsför professionella, medicinska, industriella
och kommersiella produkter och tjänster. Verksamheten är indelad i segment: Life Sciences, Diagnostics och
Environmental & Applied Solutions. Life Science-segmentet erbjuder en rad forskningsverktyg som forskare använder
för att studera livets grundläggande byggstenar, inklusive gener, proteiner, metaboliter och celler, för att förstå
orsakerna till sjukdomen, identiIera nya terapier och testa nya läkemedel och vacciner. Diagnostiksegmentet består
av analytiska instrument, reagenser, förbrukningsvaror, programvara och tjänster för sjukhus, läkarmottagningar,
referenslaboratorier och andra enheter för kritisk vård för att diagnostisera sjukdomar och fatta behandlingsbeslut.
Segmentet Environmental & Applied Solution erbjuder produkter och tjänster för att skydda viktiga resurser och
hålla globala livsmedels- och vattenförsörjningar säkra. Företaget grundades av Steven M. Rales och Mitchell P. Rales
1969 och har sitt huvudkontor i Washington, DC.

Sartorius

Sartorius-gruppen levererar lösningar till bolag inom Life Science-forskning och biopharma-bolag. Inom Lab
Products & Services-division tillhandahåller bolaget laboratorieinstrument och förbrukningsvaror för forskning
och kvalitetskontroll på läkemedels- och biofarmaföretag och akademiska forskningsinstitut. Bioprocess Solutions
Division hjälper kunder vid tillverkning av biologiska läkemedel och vacciner. I slutet av 2020 hade bolaget nästan
11.000 personer sysselsatta på koncernens cirka 60 tillverknings- och försäljningsställen.

Repligen

Repligen Corporation är ett globalt Life Science-bolag som utvecklar och kommersialiserar bioprocessteknologier och
system för tillverkning av biologiska läkemedel. Bolagets kunder Inns inom läkemedelsutveckling. Huvudkontoret
ligger i Waltham, MA (USA) och har verksamheter i Marlborough, MA; Bridgewater, NJ; Rancho Dominguez,
Kalifornien; Lund, Sverige; Breda, Nederländerna och Ravensburg, Tyskland.

Genscript

GenScript Biotech Corporation är byggt kring sin gensyntesteknik och bedriver sin verksamhetn inom fyra
områden, Life Science kontraktstillverkning, CDMO-plattformen för biologisk kontraktsutveckling och tillverkning,
en plattform för cellterapi och en industriell biologisk syntes-plattform. GenScript grundades i New Jersey, USA 2002
och noterades på Hongkongsbörsen 2015. GenScripts aEärsverksamhet spänner över 100 länder och regioner över
hela världen. GenScript tillhandahåller produkter och tjänster för över 100.000 kunder. Per den 31 december 2020
hade GenScript mer än 4.600 anställda globalt.

Genovis

Genovis designar och tillhandahåller verktyg för utveckling av läkemedel. Bolaget säljer Dera enzymprodukter som
kallas SmartEnzymer över hela världen i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll
av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc. (USA).
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Biotage

Biotage erbjuder lösningar för kunders arbetsDöden inom Forskning och Tillverkning av Läkemedel, Analytisk
Testning och Vatten- och Miljöanalyser. Kunderna Inns inom ett brett spektrum av marknadssegment från
läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska
laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.
Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 500 anställda världen över.

Bachem

Bachem är specialiserat på utveckling och tillverkning av peptider och oligonukleotider. Företaget, som har 50 års
erfarenhet och expertis, tillhandahåller produkter för forskning, klinisk utveckling och kommersiell tillämpning
till läkemedels- och bioteknikföretag världen över och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster. Bachem verkar
internationellt med huvudkontor i Schweiz och platser i Europa, USA och Asien. Företaget är noterat på SIX Swiss
Exchange.
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Resultaträkning (MSEK)

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Nettoomsättning 3,7 4,9 6,6 5,6 7,2 14,3 27,0 52,0

Förändring av lager 1,1 0,1 0,6 1,3 -1,7 0,7 1,3 1,8

Aktiverat för egen räkning 2,8 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga rörelseintäkter 2,2 2,1 0,1 0,0 1,2 36,9 8,7 2,0

Summa intäkter 9,7 8,6 7,2 6,9 6,7 51,9 36,9 55,8

Råvaror och förnödenheter -1,0 -1,3 -1,0 -1,6 -1,3 -3,6 -6,1 -10,9

Övriga externa kostnader -10,6 -11,6 -14,0 -21,1 -19,8 -20,0 -22,2 -27,5

Personalkostnader -13,2 -17,0 -23,4 -24,6 -29,7 -27,4 -29,1 -32,0

Av-/nedskrivningar -2,0 -2,2 -6,9 -1,8 -0,5 -0,8 -1,0 -1,4

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,6 -0,8

Summa rörelsens kostnader -26,8 -32,1 -45,3 -49,1 -51,4 -52,0 -59,0 -72,6

EBITDA -15,1 -21,3 -31,1 -40,3 -44,2 0,7 -21,1 -15,4

EBIT -17,1 -23,6 -38,1 -42,1 -44,7 -0,1 -22,1 -16,8

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

Resultat före skatt -17,2 -23,7 -38,0 -42,2 -45,0 -0,1 -22,5 -16,8

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

Periodens resultat -17,2 -23,7 -38,0 -42,2 -45,0 -0,1 -22,5 -16,8

Kassa=ödesanalys (MSEK)

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Kassaflöde före rörelsekapital förändring -15,2 -21,4 -31,0 -40,3 -44,6 0,7 -21,5 -15,4

Förändringar av rörelsekapital 0,7 0,2 -3,7 0,3 1,2 -0,9 -0,9 -1,2

Kassaflöde från den operationella verksamheten -14,5 -21,2 -34,7 -40,0 -43,4 -0,2 -22,4 -16,6

Investeringar -2,8 -2,0 -0,8 -0,2 -0,3 -2,2 -2,0 -3,2

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

Fritt kassaflöde -17,3 -23,2 -35,5 -40,3 -43,7 -2,4 -24,4 -19,8

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

Kassaflöde finansieringsverksamhet 20,0 99,3 0,3 62,6 0,3 0,0 45,0 0,0

Förvärv 0,0 0,0 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 0,0 0,0

Kassaflöde 2,7 76,1 -35,2 22,3 -43,3 -2,4 20,6 -19,8

Balansräkning (MSEK)

2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 9,1 8,6 2,0 0,6 0,3 0,5 0,7 1,1

Materiella anläggningstillgångar 0,6 0,9 1,3 1,2 1,3 2,5 3,3 4,7

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

Innehav i intresseföretag och andelar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Summa anläggningstillgångar 9,7 9,5 3,3 1,7 1,6 3,0 4,0 5,8

Varulager 3,7 3,8 6,0 7,0 6,5 7,8 9,2 11,6

Kundfordringar och övriga omsättningstillgångar 1,5 2,8 4,0 2,9 4,3 5,4 6,8 8,0

Likvida medel 13,1 89,2 54,1 76,4 33,1 30,7 51,3 31,5

Summa omsättningstillgångar 18,4 95,8 64,1 86,3 43,9 43,9 67,3 51,1

SUMMA TILLGÅNGAR 28,1 105,3 67,4 88,0 45,5 46,9 71,3 56,9

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 23,6 99,3 61,6 82,1 37,5 37,4 59,9 43,1

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

Summa Eget Kapital 23,6 99,3 61,6 82,1 37,5 37,4 59,9 43,1

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Uppskjutna skatteskulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga finansiella skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leverantörsskulder 0,4 1,9 1,4 1,1 2,2 2,9 4,3 6,1

Övriga kortfristiga icke-räntebärande skulder 2,2 1,8 1,5 1,1 2,2 2,6 2,9 3,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,9 2,4 2,9 3,7 3,7 4,0 4,2 4,5

Summa kortfristiga skulder 4,4 6,0 5,8 5,9 8,0 9,5 11,4 13,8

Summa Eget Kapital och skulder 28,1 105,3 67,4 88,0 45,5 46,9 71,3 56,9
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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 veriIerade. 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 Inansiella 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 Inansiella instrument såsom till exempel kassaDödesmodeller, 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 klassiIceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiIceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaDöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaDöde 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 riskklassiIceringen 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 IntressekonDiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonDikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonDikter 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 Inansiellt 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 aEärer. 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 Inansiella 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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