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Corline Biomedical
Flyger under radarn

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 21.5m

Market cap 342

Nettoskuld (48)

EV 294

Free Float 70.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 400.0(k)

Reuters/Bloomberg CLBIO.ST/CLBIO.SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21 22 23

 
Sales,m 4 7 18 148

Sales Growth 247.4% 82.6% 166.7% 720.0%

EBITDA, m (7.3) (22.9) (19.5) 118

EBIT, m (7.3) (23.1) (19.6) 118.1

EPS, adj (0.40) (1.07) (0.91) 5.50

EPS Growth -% -% -% -%

Equity/Share 2.4 3.5 2.6 8.1

Dividend - - - -

EBIT Marginal (342.1)% (109.1)% 80.0% 63.1%

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

ROCE -% -% -% -%

EV/Sales 79.55x 43.56x 16.33x 1.99x

EV/EBITDA (40.4)x (12.8)x (15.1)x 2.5x

EV/EBIT (40.3)x (12.7)x (15.0)x 2.5x

P/E, adj (39.7)x (14.8)x (17.4)x 2.9x

P/Equity 6.6x 4.5x 6.1x 2.0x

Dividend yield -% -% -% -%

FCF yield -% -% -% -%

Net Debt/EBITDA 1.2g 1.4g 0.5g (1.1)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 29.00 - 31.00
  
Current price SEK15.90

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån

Chart Data Not Available

Analytiker

 
Ludvig.svensson@penser.se

Ett nytt sätt att använda heparin

Corline har byggt ett bolag baserat på sin unika plattformteknologi Corline Heparin Surface (CHS). Heparin
är en blodförtunnare som använts i klinisk praxis i över 50 år. Genom att ytbelägga objekt med ett
egenutvecklat heparinkonjugat har Corline möjlighet att lindra de trombos- och immunreaktioner som
uppstår då medicinska implantat och organ sätts in i mottagarens kropp.

Ett missförstått bolag

I vår mening är Corline ett missförstått bolag. Vi bedömer att aktiemarknaden har svårt att värdera
bolaget för att man upplever det som spretigt. Vi ser 30% uppsida från dagens värdering endast baserat på
medicinteknikdelen av verksamheten, där Corline har avtal med tre olika kunder - en sammanlagd potential
att inom några år generera 135 miljoner kronor i årliga intäkter (60–80% EBIT-marginal).

Goda förutsättningar för kursuppgång

Vi inleder bevakning av Corline med ett motiverat värde om 29-31 kronor per aktie. Bolaget har länge varit
underkapitaliserat, vilket vi anser har legat som en våt Dlt över aktiekursen. Med den riktade emissionen på
35 mkr tidigare i år bedömer vi att aktiemarknaden kommer börja rikta ett större fokus mot de operationella
framsteg som görs i bolaget - snarare än närliggande kapitalbehov.
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Sammanfattning
Flyger under radarn

Investment Case

Ett nytt sätt att använda heparin
Corline har byggt ett bolag baserat på sin unika plattformteknologi Corline Heparin Surface (CHS). Heparin
är en blodförtunnare som använts i klinisk praxis i över 50 år. Genom att ytbelägga objekt med ett
egenutvecklat heparinkonjugat har Corline möjlighet att lindra de trombos- och immunreaktioner som
uppstår då medicinska implantat och organ sätts in i mottagarens kropp.

Bolaget har två konkreta ben: medicinteknik och bioteknik

• Medicinteknik – ytbeläggning av mediciniska implantat för att förbättra blodkompatibilitet och
minska inGammation

• Bioteknik – utvecklar Renaparin, ett läkemedel som ska förbättra utfallet vid njurtransplantation

Inom medicinteknik bedriver Corline en partnerstrategi och har hittills knutit avtal med tre olika kunder,
med en sammanlagd potential att inom några år generera 135 miljoner kronor i årliga intäkter (60–80% EBIT-
marginal).

Inom bioteknik har ledande projektet Renaparin visat på goda säkerhetsdata i en fas I-studie, och kommer
inom kort (september) att gå in i en fas II-studie för att för första gången studera eHekt.

Missuppfattat case
I vår mening är Corline ett missförstått case. Vi bedömer att aktiemarknaden har svårt att värdera bolaget
för att man upplever det som spretigt. I vår värld kan det hjälpa att se bolaget som två separata verksamheter
i en: medicinteknik och bioteknik.

Inom medicinteknikdelen kan investerare förvänta sig återkommande intäkter om upp till 135 mkr (80–110
mkr EBIT) per år med nuvarande avtal - som samtidigt också signiDkant minskar bolagets beroende av att ta in
kapital från aktiemarknaden. Vi ser 30% uppsida från dagens värdering endast baserat på medicinteknikdelen
av verksamheten. Corline är även i diskussioner med ytterligare 5+ bolag - vilket kan ge ytterligare uppsida
i våra estimat.

Därtill får investerare Renaparin som en ytterligare värdedrivare i caset. Enligt vårt urval av peers så värderas
renodlade bioteknikbolag i liknande klinisk fas som Corline (Renaparin) i genomsnitt till 250–300 miljoner
kronor.

Kräftgång i aktien
Aktien har under det senaste året haft en dyster utveckling. Vi bedömer, som vi tidigare nämnt,
att aktiemarknaden inte ser de underliggande värdena i bolaget. Samtidigt har bolaget länge varit
underkapitaliserat, vilket vi anser har legat som en våt Dlt över aktiekursen. Med den riktade emissionen på
35 mkr tidigare i år bedömer vi att aktiemarknaden kommer börja rikta ett större fokus mot de operationella
framsteg som görs i bolaget - snarare än närliggande kapitalbehov.

Givet den kostnadseHektiva organisationen och de förväntade intäkterna från avtalen inom medicinteknik
bedömer vi att Corline inte är långt ifrån att bli kassaGödespositva – vilket vi ser som ett intressant läge
för investerare att titta närmare på bolaget. Vi bedömer dock att det kommer att krävas någon form av
kapitaltillskott under 2022–2023 (beroende på hur snabbt intäkterna från avtalen rampar upp) för att ta
bolaget till lönsamhet.
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Bolagspro.l

Corline Biomedical arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med
läkemedelskandidater för användning inom medicinteknik och bioteknik. Genom att ytbelägga medicinska
implantat och organ med heparin är ambitionen att dessa ska leda till en högre acceptans i kroppen och på
så sätt leda till bättre utfall för patienter.

Värdering

Vi använder en sum-of-the-parts-modell vid vår värdering av Corline. Med ett avkastningskrav om 14% landar
vi på en värdering om 652 miljoner kronor, eller 30 kronor per aktie.
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Värdering
Vi använder en sum-of-the-parts-modell vid vår värdering av Corline. Med ett avkastningskrav om 14% landar vi på
en värdering om 652 miljoner kronor, eller 30 kronor per aktie.

Sum-of-the-parts-värdering

Källa: Erik Penser Bank

Risk-justerad SOTP-värdering, 4ödesgraf

Källa: Erik Penser Bank
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Kommande katalysatorer - indikativ påverkan på vårt motiverade värde vid olika utfall

Källa: Erik Penser Bank

Värdet av ytterligare avtal inom medicinteknik

Under de senaste året har Corline varit aktiva och lyckats knyta avtal med tre olika kunder i sin medicintekniska
verksamhet. Vi värderar de avtal som hittills tecknats till ett sammanlagt nuvärde om ~470 miljoner kronor eller
~22 kronor per aktie. Nedan presenterar vi känslighetsanalyser på hur mycket vi anser att ytterligare avtal kommer
att påverka värderingen av Corline. Detta för att investerare ska få en känsla för hur stor rörelse i aktien som är
motiverad vid nya avtal.

Grundläggande antaganden för modellen är:

• 100% sannolikhet att avtalet når kommersiell fas
• Avkastningskrav (WACC) på 14%
• Ramp-up period om 4–5 år till fulla försäljningsvolymer nås
• Tillväxt om 8–11% årligen vid fullt lanserad produkt (avtagande mot 2% vid periodens slut)

Värdet av ytterligare avtal inom medicinteknik (SEKm) – Nuvärde (vänster), Nuvärde/aktie (höger)

Källa: Erik Penser Bank
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Corline i ett nötskal
Corline Biomedical grundades 1991 av tre tidigare anställda på Pharmacia, med målet att kommersialisera ett
blodpumpssystem. Kort efter bildandet av bolaget skiftade Corline inriktning till att i stället fokusera på ytbeläggning
av blodpumpen. Det nya fokuset innebar grunden för bolagets produkt Corline Heparin Surface (CHS).

CHS - ett nytt sätt att använda heparin

CHS är ett konjugat av den välkända kroppsegna substansen heparin. Genom att ytbelägga mediciniska implantat med
heparin innan de sätts in så ”accepteras” de bättre av kroppen, och minskar risken för blodproppar och inGammation.
Genom den lokala appliceringen av heparin på implantatet så undviks samtidigt risken för ökad blödning som annars
är förknippad med intravenös heparinbehandling.

Fram till idag har över 100 000 patienter i Europa erhållit stentar (implantat som används vid vidgning av blodkärl)
som blivit ytbelagda med CHS. Dessutom har Corline knutit avtal med ett Gertal globala medicinteknikbolag som
vill applicera CHS på sina produkter. Vi ser detta som en validering att Corlines erbjudande är konkurrenskraftigt
på marknaden.

...och fungerar även på biologiska vävnader
Det som gör Corlines ytteknologi unik är möjligheten att applicera den på levande celler eller vävnader, till exempel
organ. Med sin yta imiterar man den naturliga insidan av blodkärl, vilket är den enda yta blod inte regerar på. Genom
att applicera detta på celler och organ som ska transplanteras så minimeras reaktionen på det nya materialet och
leder till en bättre acceptans i kroppen.

Corline har Gertalet potentiella verksamhetsområdet, varav två av dessa är mer aktuella i dagsläget – dessa är:

• Medicinteknik – en egenutvecklad ytbehandlingsteknik av mediciniska implantat, vilket ökar
blodkompatibilitet och minskar risken för komplikationer

• Renaparin – ett läkemedel som utvecklas för att minska komplikationer vid njurtransplantation

Utöver dessa två områden utvecklar Corline även Cytoparin, där man ytbelägger insulinproducerande celler med
heparin i syfte att dessa ska accepteras bättre i kroppen hos patienter med typ 1 diabetes som erhåller en
transplantation av langerhanska öar. Vi behandlar inte detta projekt i vår analys då det är i ett så pass tidigt stadie.
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Nuvarande och potentiella applikationsområden för Corlines CHS-teknologi

Källa: Corline Biomedical

Medicinteknik
Bakgrund

När medicintekniska produkter förs in i kroppen, exempelvis en stent som används vid behov av kärlvidgning för
att blodet ska kunna Göda fritt, ökar risken för att blodproppar uppstår eftersom implantatet uppfattas som ett
främmande föremål för kroppen. Detta kan orsaka ärrbildning som snabbt växer över till exempel stenten, och det
Dnns dessutom en hög risk för proppbildning i det område där stenter skadar kärlväggen.

Immunreaktioner i samband med implantat i kroppen

Källa: Carmeda

Om ett medicinskt implantats yta beläggs med en eHektiv mängd funktionellt heparin (liten mängd, smart
konstruerad och som sitter fast på ytan) resulterar det i en betydligt högre kroppsacceptans och blodkompabilitet
än implantat som inte beläggs med en sådan yta. Genom att använda heparin enbart lokalt på ytan kan samtidigt
den systemiska blödningsrisken undvikas.
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Genom Corlines teknologi, CHS, nyttjas en kombination av heparin och polymerstrukturer för att bilda en
sammanhängande och mycket stabil ytbeläggning. Höga koncentrationer av ytbundet heparin läggs lokalt på
implantat för att minska risk för koagulation i anslutning till dessa. Samtidigt undviks den risk för ökad blödning
som är förknippad med intravenös heparinbehandling.

Resultat från en utvärderingsstudie av CHS - genomförd av kund

Källa: Corline Biomedical

Corline bedriver en partnerstrategi

Corline erbjuder i sin medicintekniska verksamhet två olika avtalsstrukturer. I sin ytbeläggningsmodell (Coating
Service model) så får Corline de medicinska implantaten skickade till sina lokaler där de ytbeläggs med
heparinkonjugatet och sedan fraktas tillbaka till kunden. Marginalen på denna verksamhet förväntas vara runt 60%.

I utlicenseringsmodellen (Out-licensing model) är skillnaden att Corline inte ytbelägger implantaten i sina lokaler.
I stället skickas alla nödvändiga reagenser till kunden så att denne kan ytbelägga i egen regi. Marginalen på
denna verksamhet förväntas vara runt 80%, eftersom det kräver mindre arbete för Corline. Samtidigt kan
försäljningvolymerna förväntas vara något lägre under denna modell. Allt annat lika så är dock försäljningsvolymerna
något lägre för denna modell jämfört med ytbeläggningsmodellen.
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Corlines två modeller för sin partnerstrategi

Källa: Corline Biomedical
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Aktiva licensavtal med kunder
Under de senaste året har Corline lyckats knyta avtal med tre olika kunder i sin medicintekniska verksamhet. En av
dessa kunder har valt en utlicenseringsmodell (Kardium) och två har valt en ytbeläggningsmodell (Imperative Care
och Kund#3). Corline räknar själva med att dessa avtal vid ett fullt utvecklat stadie har potential att generera årliga
intäkter om 135 miljoner kronor (50+50+35). Vi vet även att Corline är i diskussioner med 5+ ytterligare bolag.

Kardium - Utlicenseringsmodell

Bakgrund

Det första avtalet inom Corlines CHS-verksamhet tecknades med det amerikanska bolaget Kardium under 2018 (tech-
transfer), och övergick sedan i ett licens- och supplyavtal. Kardium är ett kanadensiskt bolag med cirka 200 anställda
som fokuserar på utveckling och försäljning av ablationskatetrar för förmaksGimmer. I dagsläget säljer Kardium en
icke-ytbelagd version av sin huvudprodukt ” Globe Mapping and Ablation System” i Europa. Målet är att lansera en
ytbelagd version av denna produkt i Europa så fort ett regulatoriskt godkännande är på plats.

I februari annonserade Kardium en Dnansiering om 115 miljoner dollar för att accelerera marknadslanseringen av
systemet i Europa och bedriva kliniska studier i USA.

Tidslinje

Vi har inte fått en klar bild över tidslinjen för avtalet med Kardium. Vi väljer att i dagsläget anta att en kommersiell
lansering kan ske under 2022, men att intäkter från avtalet kan börja genereras från och med 2021.

Finansiella prognoser

Corline guidar för att avtalet med Kardium vid en fullt lanserad produkt kommer att generera cirka 50 miljoner
kronor per år.

Imperative Care - Ytbeläggningsmodell

Bakgrund

Imperative Care är ett företag med +200 anställda som primärt fokuserar på strokevård. I dagsläget har bolaget två
produkter på marknad inom strokesegmentet, men bolaget utvecklar ständigt nya produkter genom sin plattform.
Det är för en av dessa nya produkter (ablationskateter) som bolaget har valt att sluta ett avtal med Corline där man
applicerar CHS-teknologin.

I juli 2021 meddelade Imperative Care att man tagit in 260 miljoner dollar i en satsning på produkter inom strokevård.
Detta är givetvis positivt för Corline då det ökar sannolikheten för en framgångsrik kommersiell lansering.

Tidslinje

Första fasen för avtalet (utvecklingsfasen) stäcker sig fram till december 2021. Därefter, från 2022 och framåt, räknar
vi med att bolaget kommer att börja sälja den ytbelagda ablationskatetern på marknad - vilket kommer att leda till
större sålda volymer än under utvecklingsfasen.

Finansiella prognoser

Enligt Corlines egna estimat kommer avtalet att i utvecklingsfasen fram till december 2021 att generera intäkter
om cirka 7 miljoner kronor. Vid ett fullt utvecklat studie räknar bolaget med att avtalet kommer att generera årliga
intäkter om cirka 35 miljoner kronor.

Kund #3 - Ytbeläggningsmodell

Bakgrund

Kund #3, som vi för närvarande kallar den, har inte tillkännagivits med namn. Vi vet dock att kunden är ett
amerikanskt bolag (baserat i Kalifornien med stark VC-uppbackning) som utvecklar ett medicintekniskt implantat
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för behandling av kronisk venös insuOciens. Än så länge är samarbetet endast deDnierat som ett term sheet mellan
bolagen, men målet är att det ska omvandlas till ett bindande avtal under Q3 2021.

Tidslinje

Från pressmeddelandet får vi inte veta någonting om tidslinjen för avtalet. Vi antar i nuläget att en lansering kan
ske under 2023.

Finansiella prognoser

I term sheet:et bedöms att en fullt ut kommersialiserad produkt kan komma att generera intäkter till Corline om
+50 miljoner kronor årligen.
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Alternativa metoder för ytbeläggning av medicintekniska produkter

Enligt våra efterforskningar är heparin det absolut vanligaste ämnet att använda som ytbeläggning på mediciniska
implantat för att förhindra trombosbildning och inGammation. Det Dnns dock ett antal olika tekniker för att
applicera och fästa heparinet på implantaten. Nedan listas de olika bolag/tekniker baserat på heparin som idag
används kommersiellt. Det ska dock tilläggas att Gera av teknikerna inte är kommersiellt tillgängliga för utomstående
köpare eftersom de enbart används av det ägande bolaget – vilket gör konkurrenssituationen mer gynnsam för
Corline och CHS för utlicensering av teknologin.

Vi saknar dessvärre data på hur dessa tekniker presterar head-to-head (de enda kliniska data som Dnns verkar vara
utvärderingsstudier från kunder som är konDdentiella), vilket gör det utmanande att bedöma konkurrenslandskapet.
Enligt en forskningsartikel från Biran et al, 2016 har det svenska bolaget Carmeda en av de mest kommersiellt
använda ytbeläggningsteknikerna.

Trots den begränsade visibiliteten i konkurrenslandskapet bedömer vi att Corlines erbjudande är attraktivt givet de
tre avtal man lyckats knyta med nordamerikanska kunder. Vidare har Corline sedan start levererat över 100 000
stentar ytbelagda med CHS, vilket innebär att det Dnns ett omfattande underlag där produkten används i klinisk
praxis.

Lista över kommersiella heparin-coating teknologier

Källa: Biran et al, 2016
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Kliniska utvecklingsprojekt
Renaparin

Renaparin är ett biologiskt läkemedel som utvecklas för att förbättra utfallet vid njurtransplantation från en
avliden donator. Genom att tillsätta Renaparin till perfusionsvätskan som njuren lagras i innan transplantation är
förhoppningen att njuren ska accepteras bättre i mottagarens kropp, och minska antalet fall där transplantationen
misslyckas och patienten behöver återgå till dialysbehandling.

Källa: Renaparin adderas till perfusionsvätskan

Corline Biomedical

Genom att behandla njuren med Renaparin innan transplantation är förhoppningen att förhindra så kallad ischemi-
reperfusionsskada (IRI), en immunreaktion som kan uppstå då njuren transplanteras i mottagaren. Renaparin verkar
genom att lägga sig som ett skyddande lager på de yttersta cellerna av njuren (endotelceller) för att förhindra att
immunförsvaret attackerar njuren.

Prekliniska data för Renaparin

I prekliniska modeller har behandling med Renaparin visat sig leda till sjunkande nivåer av kreatinin (en etablerat
markör för njurfunktion) efter njurtransplantation, jämfört med obehandlade njurar. Renaparin har visat på
konsistenta förbättringar i njurfunktion i både mindre- och större djur, där en tydlig eHekt uppkommer efter bara
några timmar efter behandling. Resultat i djurmodeller ska förstås som alltid tolkas med försiktighet, men vi anser
ändå att data är lovande och att det Dnns en god rational till att resultaten ska kunna replikeras i människa.
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Prekliniska data för Renaparin i djurmodeller

Källa: Nordling et al, 2018, Sedigh et al, 2018, Corline Biomedical

Kliniska data med Renaparin

Corline har genomfört en fas I-studie med Renaparin med målet att visa att substansen är säker att administrera
till människor. Studien inkluderade 16 patienter, varav åtta blev behandlade med Renaparin och åtta med placebo.
Samtliga patienter följdes upp i 30 dagar efter behandling, vartefter man studerade Gertalet säkerhetsparametrar för
att få en bild över de farmakodynamiska/farmakokinetiska egenskaperna av Renaparin.

Resultaten från studien visade att:

• Samtliga patienter fullföljde studien, och inga organavstötningar rapporterades under studietiden
• Antalet allvarliga säkerhetssignaler var få och fördelat jämnt mellan grupperna (vilket enligt oss indikerar

att de inte var relaterade till Renaparin)
• Renaparin-gruppen hade en något större medelblödningsvolym under operation jämfört med

placebogruppen. En trolig förklaring ligger i att genomsnittsvikten för patienterna i Renaparin-gruppen var
väsentligt högre än placebogruppen (blödningsvolymerna låg inom det intervall som anses vara kliniskt
acceptabelt, vilket gör att vi inte drar stora växlar på detta).

Kommande fas II-studie

Med den lyckade fas I-studien i ryggen planerar Corline att initiera en fas II-studie med Renaparin för att för första
gången utvärdera eHekt. Fas II-studien kommer att vara en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie där 80
patienter ska behandlas med antingen Renaparin eller placebo ex-vivo (1:1 förhållande) innan de genomgår en
njurtransplantation.

Studien kommer att rekrytera patienter med hög risk att utveckla DGF, det vill säga behovet av att återgå till
dialysbehandling inom sju dagar (baserat på fördeDnierade biomarkörer). Vi ser detta som en sund approach då färre
patienter kommer behöva inkluderas för att uppvisa en statistiskt signiDkant eHekt mellan Renaparin-gruppen och
placebogruppen (om få patienter i placebogruppen utvecklar DGF kommer inte den potentiellt gynnsamma eHekten
av Renaparin att plockas upp i studien).
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Samtliga 80 patienter kommer att följas i 12 månader. EHektparametrarna i studien kommer dock att läsas ut efter 3
månader. De eHektparametrar som studeras är 1) eGFR vid 3 månader som primärt eHektmått, och 2) kreatininnivåer,
incidens och grad av DGF, samt säkerhetsparametrar som sekundära eHektmått.

Vi förväntar oss att första patienten kommer inkluderas i studien under september eller oktober.

Tidsschema för fas II-studien med Renaparin

Källa: Corline Biomedical

Erik Penser Bank 15 Corline Biomedical – 10 September 2021



Transplantation och bakgrunden kring behovet av Renaparin
Vid transplantation av en njure från en avliden donator tar man ut organet från en donator som nyligen avlidit,
antingen på grund av en hjärnskada (DBD) eller på grund av cirkulationsstillestånd (DCD). När njuren har tagits ut
ur donatorn spolas det rent med en perfusionsvätska, och lagras sedan antingen i is eller i en perfusionsmaskin för
att den ska ta så lite skada som möjligt i väntan på transplantation.

Vid en transplantation av en njure från en levande donator uppstår inte samma problem med skador i form av
IRI eftersom operationen kan planeras i detalj, vilket leder till att iscemitiden är mycket kort. Vi antar därför att
Renaparin endast kommer att vara klinisk gynnsamt vid transplantationer där njuren kommer från en avliden
donator för att förhindra att IRI uppkommer.

Fördröjd transplantatfunktion (DGF)

I cirka 25–40% av alla njurtransplantationer leder IRI till fördröjd transplantatfunktion (på engelska ”delayed graft
function, DGF”) – vilket är deDnierat som behovet av att gå tillbaka till dialysbehandling under den första veckan
efter transplantation. De vanligaste riskfaktorerna för DGF är:

• Transplantation med njure från avliden donator
• Transplantation med njure från ”högriskdonator” (hög ålder, sjukdomshistorik)
• Fördröjd kall ischemitid (tiden från donatorsoperationen tills blodcirkulationen är påsläppt hos mottagaren)

Patienter som drabbas av DGF har visat på en sämre njuröverlevnad både på kort- och lång sikt. Incerti et al, 2018
visade i en storskalig retrospektiv studie baserad på data från ”United States Renal Data System” att patienter som
drabbas av DGF hade lägre sannolikhet att ha en fungerande njure vid samtliga uppföljningsperioder. Vid slutet av
uppföljningsperioden (13,7 år) hade 32% av DGF-patienterna en fungerande njure, jämfört med 52% av patienterna
utan DGF (n=159 183).

Sannolikhet att vara i något av följande sjukdomsstadier efter att han drabbats
av DGF

Källa: Incerti et al, 2018
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Hälsoekonomiska e@ekter av DGF

Komplikationer vid DGF är att patienten tvingas stanna kvar på IVA och ta upp plats, samtidigt som ett donerat
organ går förlorat. Vi menar därför att det Dnns omfattande hälsoekonomiska vinster att hämta genom att förhindra
att patienter drabbas av DGF.

I ett abstract på den vetenskapliga kongressen ASTS (American Transplant Congress) redovisades en studie av Mayne
et al, 2020 som undersökte de hälsoekonomiska kostnaderna relaterade till patienter som drabbas av DGF - baserat
på retrospektiva data under perioden 2014–2018.

Totalt 1 468 patienter inkluderades i studien, varav 165 (11%) stycken drabbades av DGF. Resultaten visade att den
genomsnittliga kostnaden de första tre månaderna var 22 557 USD högre för DGF-patienter jämfört med vanliga
patienter, medan kostnaden efter tolv månader var 38 529 USD högre för DGF-patienter (detaljerade beräkningar
Dnns att tillgå i appendix).

Vi anser att de höga hälsoekonomiska kostnaderna relaterade till DGF indikerar en potential att ta ett högt pris
för läkemedel som kan förhindra uppkomsten av DGF. Vi har också en positiv syn på att uppmärksamheten kring
kostnaderna för DGF och dess komplikationer ökar.

Renaparin har högst klinisk nytta vid användning av högrisknjurar

När en läkare ska avgöra njurens kvalitet användas en kvalitetsstandard som kallas KDPI. DeDnitionen av en
”högrisknjure” skiljer sig lite beroende på var i världen man är, men innefattar variabler som bland annat högt
blodtryck och diabetes. KDPI mäts mellan 0–100%, vilket indikerar den relativa risken att förlora organet jämfört
med mediannjuren under det tidigare året.

Njurar med mycket hög KDPI kasseras ofta då de inte håller tillräckligt hög kvalitet för användas för transplantation.
Som illustrerat nedan Dnns det en tydlig korrelation mellan andelen kasserade njurar och KDPI-nivån på dessa, där
njurar med en KDPI nära 100% kasseras i mycket hög utsträckning.

Förhållande mellan andel kasserade njurar och KDPI-nivåer

Källa: Stewart et al, 2017

Under 2019 utfärdades en exekutiv order från president Trump som syftade till att avancera kampen mot kroniska
njursjukdomar och terminal njursvikt i USA. Det var tre konkreta mål som sattes, varav ett av de uttalade målen är
att man ska dubblera antalet transplanterbara njurar innan 2030.

Som en konsekvens av fokuset på att öka antalet transplanterbara njurar (främst i USA) bedömer vi att högrisknjurar
kommer att börja användas i allt högre utsträckning. Studier har visat på att patienter som erhåller dessa
högrisknjurar löper en högre risk att drabbas av DGF (Zens 2018). Vi ser därför att behovet av att hitta metoder som
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kan förebygga DGF kommer att bli allt större framöver. Sammantaget bedömer vi att fokuset på att göra Ger njurar
transplanterbara är något som spelar Corline i händerna.

Alternativa angreppsätt för att behandla DGF

Det pågår för närvarande ett antal kliniska studier för att förhindra/behandla DGF. Vi anser att de mest lovande
projekten i klinisk utveckling är ANG-3777 (Angion Biomedica) och QPI-1002 (Quark Pharmaceuticals). Båda dessa
projekt beDnner sig i fas III-utveckling och vi förväntar oss att data från studien med ANG-3777 kommer att
presenteras under Q4 2021. Vi känner inte till status för QPI-1002 då den inte längre Dnns listad på clinicaltrials.gov.

Renaparin skiljer sig från andra projekt under utveckling mot DGF på så sätt att man behandlar njuren ex-vivo
(utanför kroppen) innan den transplanteras i mottagaren. En fördel med att behandla njuren utanför kroppen är att
den systemisk exponering undviks, vilket bör minimera risken för säkerhetsproblem.

Det är i nuläget svårt att avgöra vilket projekt som kommer att etablera sig som standardbehandling för DGF. Givet
att projekten har olika verkningsmekanismer så ser vi möjligheter för kombinationsbehandlingar där Gera läkemedel
används för att optimera utfallet för patienter. Nedan presenterar vi grundläggande karaktäristika och data som
hittills presenterats för de olika projekten under utveckling för DGF.

Konkurrenslandskapet för Renaparin

Källa: Corline Biomedical, Erik Penser Bank, Clinicaltrials.gov
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Estimat och prognoser
Försäljningsestimat, Corlines avtal inom medicinteknik

I våra estimat för Corlines medicintekniska segment inkluderar vi de tre avtal som bolaget hittills har levererat.
Den årliga intäktspotentialen för Corline vid fullt lanserade produkter från de tre avtalen beräknas av bolagen att
vara 135 miljoner kronor (50+50+35). Då vi saknar visibilitet för hur dessa siHror är estimerade så väljer vi att ta
en något konservativ hållning och antar en årlig sammanlagd intäktspotential om 110 miljoner kronor (40+40+30).
Vi estimerar att det tar cirka 4–5 år att nå full volym för produkterna, och att intäkterna därefter växer med 8–11%
årligen vid fullt lanserad produkt (avtagande mot 2% vid periodens slut).

Vi bedömer vidare att lönsamheten i aHären kommer att vara hög. Studerar vi aktörer med liknande aHärsmodell, i
detta fall svenska Carmeda, så ser vi att bolagets EBITDA-marginal det senaste åren har legat i intervallet 60–75%. Med
Corlines begränsade kostnadsbas ser vi att 60% kommer att vara en lägstanivå för den marginal man kan förvänta
sig från dessa kontrakt.

Carmeda, rörelsemarginal under perioden 2016–
2019

Källa: Carmeda årsrapporter

Vi bedömer att kontrakten som inkluderar att Corline ytbelägger kundernas mediciniska implantat i egna lokaler
kommer att ha en EBIT-marginal om cirka 60%. Modellen där Corline endast outsourcar sin teknologi och kunden
ytbelägger produkterna i sina anläggningar bedömer vi kommer ha en EBIT-marginal kring 80%. Vi ser alltså att
marginalen på Corlines medicintekniska verksamhet kommer att ligga i intervallet 60–80%, beroende på hur mycket
intäkter som genereras från respektive avtalsmodell.

Försäljnings- och EBIT-estimat för Corlines medicintekniska verksamhet

Källa: Erik Penser Bank
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Corlines medicintekniska projekt, nuvärdesmodell*

Källa: Erik Penser Bank - *Nuvärdesberäkningen sträcker sig fram till 2040

Värdet av ytterligare avtal inom medicinteknik (SEKm) – Nuvärde (vänster), Nuvärde/aktie (höger)

Källa: Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat, Renaparin inom njurtransplantation

Adresserbar patientpopulation

I vår försäljningsmodell för Renaparin inom njurtransplantation utgår vi från antalet genomförda transplantationer
årligen i USA och Europa, mer information Dnns i appendix (GODT, 2020). Vi antar vidare att Renaparin endast
kommer att användas vid transplantationer med njurar från avlidna donatorer, vilka löper högst risk för att drabbas
av DGF. Studier har visat på att 20–50% av patienter som erhåller njurar från avlidna donatorer drabbas av DGF
(Kelly Wu et al, 2015). Vi skalar därför ned ytterligare genom att anta att Renaparin kommer att vara tillgänglig
för 50% av patienter som erhåller njurar från avlidna donatorer. Vi antar den högre delen av intervallet då vi anser
att alternativkostnaden (att en patient behöver behandlas för DGF) är tillräckligt hög för att motivera en bred
användning av Renaparin.

Marknadspenetration

I vår avskalade adresserbara patientpopulation för Renaparin bedömer vi att penetrationen kommer vara mycket
hög. Om Renaparin i studier visar att på en kliniskt relevant nytta (i form av förbättrad eGFR och minskad incidens
av DGF) så ser vi att användandet bland transplantationscentra i USA och Europa kommer att vara högt.

En styrka med Renaparin är att transplantationskirurger inte behöver ändra sitt beteende, vilket vi anser
kommer att underlätta marknadsupptaget. Vidare bedömer vi att det kommer Dnnas starka incitament från
transplantationskirurger att använda Renaparin för att förbättra utfallet av njurtransplantationer på deras sjukhus
(sjukhus i USA är mer kommersiellt drivna än i Europa, vilket leder till stora incitament att visa på goda
transplantationsutfall för att locka ytterligare patienter).

Vi estimerar en penetration för Renaparin om 90%/70% i USA/Europa i patienter som erhåller en njure från en avliden
donator med risk att drabbas av DGF.

Prissättning

Corline har genomfört en undersökning där man frågat betalare i USA och Europa vilken prissättning ett läkemedel
som Renaparin skulle kunna betinga. Undersökningen landade i att ett pris om 7 800/3 000 USD per behandling i
USA/Europa skulle vara rimligt för ett läkemedel med Renaparins proDl.

Vi ser att priset på Renaparin till hög grad kommer att vara en funktion av den kliniska nyttan, vilket vi kommer att
få en tydligare bild av då fas II och fas III-studierna är avklarade. Som tidigare nämnt har en storskalig studie visat
på att kostnaden för en patient som drabbas av DGF efter tolv månader i genomsnitt är 38 529 USD högre än för
en patient som inte drabbas av DGF. Vi anser att detta tyder på att det Dnns potential till att ta ett ännu högre pris
än vad betalare hittills har indikerat om kliniska data är goda.

I nuläget räknar vi med ett pris om 8 000/3 500 USD per behandling i USA/Europa, vilket är i linje med den
undersökning som gjorts.

Licensavtal

Corline har inte uttalat en strategi huruvida man kommer att gå själva till marknad eller försöka attrahera en partner
för att få till ett licensavtal. Vi ser att detta är en sund strategi då vi anser att det är en styrka och ger en bra
förhandlingsposition att veta att man kan ta det själva till marknad.

I nuläget modellerar vi att Corline kommer att landa ett globalt licensavtal med Renaparin under 2023 (efter fas II-
data). Vi antar att följande karaktäristika för avtalet:

• Totalt värde om 200 miljoner USD (majoriteten i form av kommersiella betalningar)
• Förskottsbetalning om 30 miljoner USD
• Royalty om 12% på försäljning
• Partner Dnansierar fortsatt klinisk utveckling efter fas II, samt kommersialisering

Erik Penser Bank 21 Corline Biomedical – 10 September 2021



Renaparin inom njurtransplantation, nuvärdesmodell*

Källa: Erik Penser Bank - *Nuvärdesberäkningen sträcker sig fram till 2040
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Sannolikhet att nå marknad
Under 2020 publicerades den hittills största studien kring sannolikheten att ett läkemedel i klinisk fas når marknad.
I studien inkluderades data från 7 455 olika kliniska program under 2006–2015 i syfte att se vad den historiska
empirin talar om för oss att den faktiska sannolikheten att nå ett regulatoriskt godkännande är (Bio, Biomedtracker,
Amplion, 2020).

Empiriska sannolikheter att nå marknad för ett läkemedel

Källa: Bio, Biomedtracker, Amplion, 2020

Studien har segmenterat urvalet i olika terapiområden där vi i fallet Renaparin väljer att fokusera på den historiska
sannolikheten för autoimmuna sjukdomar då vi anser att det är detta terapiområde som speglar läkemedlet bäst.
För ett fas II-projekt inom autoimmuna sjukdomar är det cirka 17% sannolikt att nå marknad. Vi väljer att avrunda
uppåt till 20% för Renaparin då:

1.Heparin är en välanvänd substans där det Dnns en omfattande säkerhetsdatabas
2.Den lokala administreringen på njuren ex-vivo bör innebära en lägre säkerhetsrisk
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Värdering
Vi använder en sum-of-the-parts-modell vid vår värdering av Corline. Med ett avkastningskrav om 14% landar vi på
en värdering om 652 miljoner kronor, eller 30 kronor per aktie.

Sum-of-the-parts-värdering

Källa: Erik Penser Bank

Risk-justerad SOTP-värdering, 4ödesgraf

Källa: Erik Penser Bank
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Nyckelantaganden i vår värderingsmodell

Källa: Erik Penser Bank
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Resultaträkning

Källa: Erik Penser Bank

Kassa4ödesanalys

Källa: Erik Penser Bank

Balansräkning

Källa: Erik Penser Bank
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Nyckeltal

Källa: Erik Penser Bank
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Risker
Klinisk utveckling

All klinisk utveckling är förknippat med hög risk. Renaparin kommer att behöva genomgå fas II och fas III-studier
innan ett potentiellt marknadsgodkännande. Renaparin har visat på lovande säkerhetsdata i en fas I-studie, men när
läkemedlet studeras i Ger patienter kan oväntade biverkningar dyka upp. Det Dnns också en risk att Renaparin inte
visar på den kliniska nytta som bolaget förväntar sig.

Regulatorisk risk

Även om Renaparin visar på en god säkerhetsproDl och eHektdata i fas II och fas III-studier Dnns det en risk att
regulatoriska myndigheter (FDA och EMA) inte tycker att data är tillräckligt bra för ett marknadsgodkännande.
Corline kan då behöva bedriva ytterligare studier för att bevisa klinisk nytta.

Kommersiell risk

Det Dnns en risk att de tre avtalen Corline knutit inom medicinteknik inte kommer att generera de intäkter
som bolaget förväntar sig. För att Corline ska erhålla intäkter från avtalen krävs att kunderna lyckas med
kommersialisering av sina ytbelagda produkter.

Corline Biomedical – 10 September 2021 28 Erik Penser Bank



APPENDIX
APPENDIX 1: Patent

Corline Biomedical har patent i USA, Europa, Australien, Kanada och Japan för deras heparinteknik vid beläggning
av biologiska material. Bolaget har även patent i USA, Kina och Europa för sin läkedelskandidat Renaparin, som avser
minska komplikationer vid njurtransplantation. Dessa patent är gällande fram till 2034. Corline Biomedical jobbar
aktivt med att förstärka sin patentportfölj inom regenerativ medicin.

Det ursprungliga patentet för tekniken CHS upphörde att gälla 2013 men inom denna teknik förlitar sig bolaget på
deras kompetens och produktionskomplexitet för att vara konkurrenskraftiga.

Erik Penser Bank 29 Corline Biomedical – 10 September 2021



APPENDIX 2: Ägare, ledning och styrelse

Ägarbild
Huvudägaren i Corline Biomedical vad gäller såväl kapital som röster är Adam Dahlberg med 26,7 % av både röster
och kapital. Adam är också styrelseordförande i bolaget. Som näst största ägare följer HealthInvest Partners med
9,7 % av röster och kapital. Tredje största ägare är Annika Sunnanväder med 7,9 % av kapital och röster. Näst följer
Eccenovo AB som representerar 7,8 % av röster och kapital i bolaget. Även Monika Sunnanväder besitter 4,7 % av
kapital och röster. Sammantaget representerar familjen Sunnanväder 14 % av röster och kapital. Totalt utgörs 85%
av aktiekapitalet från investerare registrerade i Sverige, sett till såväl privatpersoner som juridiska personer.

Styrelse
Nuvarande styrelse i Corline Biomedical består av 1+4 ordinarie styrelseledamöter vilka presenteras nedan.

Adam Dahlberg, styrelseordförande
Invald i styrelsen 2005. Utöver ordförande för Corline är Adam en investerare med investeringar i bolag som bland
annat Qlik Tech, PiezoMotor, Senzime och Lipum.

Lars Sunnanväder, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2005. Övriga uppdrag inkluderar VD för Bentley Innomed GmbH och chef över LS medcap. Lars
är en framgångsrik serieentreprenör inom medicinteknik.

Gunilla Ekström, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2017. Övriga styrelseuppdrag inkluderar ledamot i Emplicure AB, Gabather AB, Disruptive
materials AB och Disruptive Pharma AB.

Henrik Krook, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2018. Henrik har tidigare erfarenhet från bolag så som Roche, Novartis och Alexion. Övriga uppdrag
i dagsläget inkluderar VP Commercial Operations på Egetis Therapeutics samt senior rådgivare år AObody.

Magnus Nilsson, styrelseledamot
Invald i styrelsen 2020. Magnus har tidigare erfarenhet som VD för Vitrolife mellan 2003–2011 samt VD och
grundare av bolaget XVIVO Perfusion.

Koncernledning
Corline Biomedicals koncernledning består av:

Henrik Nittmar
VD sedan 2008. Tidigare erfarenhet inkluderar medgrundare av 4 teknikföretag och i dagsläget är Henrik även
styrelseledamot i Piezomotor Uppsala AB.

Åsa Holm
Chef över regelefterlevnad och kvalitet sedan 2021. Åsa mer än 10 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och
har tidigare arbetat inom forskning, utveckling och kvalitetsgranskning. Dessförinnan arbetade Åsa som forskare
på bland annat Karolinska institutet.

Fredrik Carlsson
Forskningschef sedan 2011. Fredrik har mer än 10 års erfarenhet från preklinisk forskningsverksamhet.

Patrizia Caldirola
Projektchef sedan 2016. Patrizia har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och tidigare erfarenhet
inkluderar poster hos Pharmacia, Biovitrum och Karolinska Development.

Gunnar Tufveson
CMO sedan 2018. Gunnar har bakgrund som kirurg med fokus på njurtransplantationer och har publicerat Ger än
250 forskningsartiklar.
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APPENDIX 3: ESG

Ingress

Corline Biomedical läkemedelsutveckling fokuserar på att minska komplikationerna vid njurtransplantation,
ett område inom medicin som är komplicerat och där det i dagsläget inte Dnns några läkemedel eller
behandlingsmetoder. Ett positiv utfall för bolaget läkemedelskandidat har möjligheten att minska kostnaderna för
samhället men framför allt underlätta för patientgruppen som är i behov av njurtransplantation.

Environment
Corline Biomedical har begränsad inverkan på miljön då bolaget, till största del, bedriver forskningsverksamhet.
Läkemedelsutveckling och innovation inom läkemedelsindustrin har möjligheten att på sikt bidra till eHektivare
läkemedelsproduktion vilket skulle kunna minska utsläppen vid produktion.

Social
Utvecklingen av läkemedel har möjlighet att besparar samhället resurser som annars läggs på patientvård och
omkostnader kopplat till sjukdom. Corline Biomedicals läkemedelskandidat, Renaparin, fokuserar på att minska
komplikationer vid njurtransplantation, ett område där det idag inte Dnns något läkemedel eller behandlingsmetod.
Ett positivt utfall i bolagets medicinutveckling har möjligheten att underlätta för patienter samt bespara samhället
både resurser och kostnader.

Governance
Corline Biomedical har Gertalet patent beviljad i regioner som USA, Kina och Europa och bolaget jobbar ständigt med
att uppdatera och utöka sin patentportfölj. Sammantaget täcker dessa patent olika behandlingar i form av bolagets
teknik för ytbehandling av implantat med även deras läkemedelskandidat Renaparin.
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APPENDIX 4: Historisk tidslinje
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APPENDIX 5: Behandlingsalternativ vid terminal njursvikt

Under 2017 levde cirka 700 miljoner människor med kroniska njursjukdomar globalt och prevalensen ökar stadigt
på grund av en åldrande befolkning och livsstilsrelaterade faktorer.[1] Att ha en kronisk njursjukdom innebär att
njurarna har en nedsatt förmåga att Dltrera vätska, där patienter ser sin njurfunktion successivt försämras. Över tid
riskerar patienter att hamna i terminal njursvikt – ett tillstånd där njurarna helt upphör att fungera. Vid terminal
njursvikt Dnns det endast två möjliga behandlingsalternativ:

1) Dialys

Vid dialys renas blodet från slaggprodukter och olika toxiska ämnen, avlägsnar överskottsvatten samt reglerar
elektrolyter. Dialysbehandling sker vanligen tre till fyra dagar i veckan, under tre till sex timmar per gång, vilket
är en stor påfrestning för patienten och dess livskvalitet. Dessutom är långvarig dialys förknippat med risk för
kardiovaskulära sjukdomar. Kostnaden för dialys är i genomsnitt USD 90k per patient och år i USA (något lägre i
Europa) och dialyspatienter har en förväntad överlevnadsgrad på 57% efter 3 år (USRDS, 2018).

2) Njurtransplantation

Njurtransplantation är en organtransplantation som innebär att en njure förs över till en patient från en donator.
Njuren kan antingen komma från en levande eller avliden donator, där njurar från levande donatorer har
historiskt visat sig ha en högre långtidsöverlevnad jämfört med njurar från avlidna donatorer. Att genomföra en
njurtransplantation är ur samtliga perspektiv att föredra framför dialys för patienter med terminal njursvikt.

Dialys vs njurtransplantation – skillnader i livskvalitet

I en metastudie sammanställde man 110 studier och visade på en signiDkant ökad livskvalitet vid transplantation
jämfört med dialysbehandling.[2] Författarna utgick från patientrapporterad hälsa och visade att den absoluta
majoriteten av patienter upplevde en förbättring av fysisk funktion, mental hälsa och andra viktiga indikatorer för
hälsorelaterad livskvalitet.

Sammanfattning – njurtransplantation att föredra framför dialys

Sammanfattningsvis kan sägas att en njurtransplantation är den bästa behandlingen en patient med terminal
njursvikt kan erhålla, då det leder till en bättre överlevnad samt en högre livskvalitet än dialysbehandling. I den bästa
av världar hade alltså samtliga blivit transplanterade, men det är ej möjligt på grund av bristen på donerade organ,
vilket leder till att patienter sätts på dialys i väntan på att de blir tilldelade en tillgänglig njure.

Starkt fokus på att öka antalet transplantationer i USA

I grafen nedan kan vi se att det har varit en tillväxt i antalet njurtransplantationer de senaste åren. Undantaget är
året 2020 som såg ett lägre antal transplantationer på grund av nedstängningar av sjukhus i USA och Europa. Vi
bedömer att sättningen var ett temporärt event och att vi snabbt kommer ta oss upp mot tidigare nivåer igen då
restriktioner lättar.
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Antal genomförda njurtransplantationer i USA och Europa årligen

OPTN, EDQM

Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt i antalet transplantationer under kommande år, där vi antar en något snabbare
tillväxttakt i USA. Under 2019 utfärdades en exekutiv order från president Trump som syftade till att avancera
kampen mot kroniska njursjukdomar och terminal njursvikt i USA. Tre konkreta målsättningar kommunicerades,
vilka vi kommer bidra till en stark tillväxt av genomförda njurtransplantationer i USA kommande år.

1) Reducera antalet amerikaner som utvecklar terminal njursvikt med 25% innan 2030

2) 2025 ska 80% av nya ESRD patienter få tillgång till hemdialys eller njurtransplantation

3) Dubblera antalet transplanterbara njurar innan 2030
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APPENDIX 6: Kostnader relaterade till patienter som drabbas av DGF

Kostnader relaterade till patienter som drabbas av DGF

Mayne et al, 2020
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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 veriDerade. 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 Dnansiella 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 Dnansiella instrument såsom till exempel kassaGödesmodeller, 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 klassiDceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiDceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaGöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaGöde 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 riskklassiDceringen 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 IntressekonGiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonGikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonGikter 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 Dnansiellt 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 aHärer. 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 Dnansiella 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
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