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Karolinska Development
Transformativ transaktion

 
Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 1.36 1 36.5%

EPS, just 22e -0.18 -0.18 0.0%

EPS, just 23e -0.18 -0.18 0.0%

Kommande händelser
 
Q3-rapport 2021-11-18

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 176m

Börsvärde 1,901

Nettoskuld 58

EV 1,958

Free (oat 37%

Daglig handelsvolym, snitt 269(k)

Reuters/Bloomberg KDEV.STf/KDEV:SS

 
Prognos (kr)

 
20 21e 22e 23e

 
Omsättning, mkr 3 3 3 3

Tillväxt (22)% (5)% 0% 0%

EBITDA, mkr (201.7) 235 (26.6) (26.8)

EBIT, mkr (202) 234 (27) (27)

EPS, justerad (1.2) 1.4 (0.2) (0.2)

EPS tillväxt (129)% (215)% (113)% 0%

EK/aktie 4.6 5.9 5.7 5.6

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

ROE (25.9)% 23.0% (3.2)% (3.3)%

ROCE (22.7)% 20.4% (2.3)% (2.4)%

EV/EBITDA (9.7)x 8.3x (73.7)x (73.2)x

EV/EBIT (9.7)x 8.4x (71.9)x (71.4)x

P/E, justerad (9.1)x 7.9x (58.9)x (58.8)x

P/EK 2.4x 1.8x 1.9x 1.9x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nettosk./EBITDA (0.0)g 0.0g (1.6)g (2.8)g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 7.8 - 8.0
  
Aktiekurs SEK10.8

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Forendo Pharma förvärvas av Organon

Läkemedelsföretaget Organon förvärvar Karolinska Developments portföljbolag Forendo Pharma (direkt
och indirekt ägarandel totalt 9,7%). Transaktionen medför en initial betalning om USD 75 m med
tilläggsköpeskillingar om totalt 870 mkr. Tilläggsköpeskillingarna är kopplade till kommersiella milstolpar
samt milstolpar kopplade till utvecklings- och registreringsprocesser.

Transaktion som understryker styrkor

Vi ser positivt på transaktionen av två huvudsakliga anledningar. Utöver de direkta Bnansiella eCekterna
av en uppvärdering av innehavet, påvisar detta Karolinska Developments förmåga till värdeskapande, och
adderar till bolagets track reckord. Utöver det understryker aCären en tilltagande transaktionstakt, och
därmed understryker transaktionen (era av de styrkor vi belyste i vår initieringsrapport.

Nytt motiverat värde

Vi justerar vårt motiverade värde av Forendo Pharma och väljer att använda en ny värderingsmetod
av portföljbolaget, se detaljer längre ned. Vi uppdaterar även vår motiverade substanspremie för de
portföljbolag som värderas med utgångspunkt ur bokförda värden. Detta kommer av ett längre, förbättrat
track reckord för Karolinska Developments investeringsverksamhet. Vi ser ett motiverat värde om 7,80 -
8,00 kr per aktie.
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Sammanfattning
Transformativ transaktion

Investment Case

Från att ha varit ett bolag med en bred portfölj, få exits och en ogynnsam Bnansieringsstruktur har Karolinska
Development sedan 2016 drivit igenom omfattande omstruktureringar på (era fronter. Bolaget har nu ställt
om till ett investmentbolag med en tydligt deBnierad strategi och ett nytt team med lång och relevant
erfarenhet, samtidigt som bland annat Bnansieringslösningarna avsevärt förbättrats. Vi ser (era attraktiva
operationella och Bnansiella aspekter av Karolinska Development:

• Tillgång till olistade bolag med ursprung i den nordiska forskarvärlden, där direktinvesteringar
endast är tillgängliga för utvalda investerare.

• En naturlig diversiBering i portföljen genom att Karolinska Development har en stor portfölj av
noterade och onoterade life science-bolag.
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Bolagspro2l

Karolinska Development är ett investmentbolag som investerar i nordiska life science-bolag. Bolagets strategi är
att vara aktiv ägare i medicinbolag med läkemedelsprojekt eller medicintekniska produkter med stor kommersiell
potential. Karolinska Developments investeringsstrategi underlättas av närheten till den nordiska forskningsvärlden,
tillgången till ett omfattande nätverk av personer som kan tillsättas i portföljbolagen och kombinationen av
medicinsk och Bnansiell expertis.

Karolinska Development grundades 2003 och hade tidigt en tydlig anknytning till den nordiska forskarvärlden. Efter
8 års verksamhet börsnoterades bolaget 2011. Sedan 2016 har bolaget en uppdaterad investeringsstrategi, en ny
företagsledning och en mer fördelaktig ägar- och Bnansieringsstruktur i portföljbolagen. Vi bedömer att Karolinska
Development har goda förutsättningar för en framgångsrik fortsatt investeringsresa.

Historiskt har Karolinska Development investerat i bland annat Oncopeptides, Aprea, Xspray och Bioarctic. I
dagsläget består portföljen av de direkt eller indirekt ägda innehaven Dilafor, UmeCrine Cognition, Svenska
Vaccinfabriken SVF, Promimic, OssDsign, Modus Therapeutics, Forendo Pharma, Aprea, och AnaCardio.

Värdering

Vi värderar Karolinska Development med en SotP-värdering. Dilafor, Umecrine Cognition och Forendo Pharma
värderas i separata värderingsmodeller med individuella antaganden, se detaljer under värderingssegmentet. Vi
värderar övriga bolag antingen till bokfört värde (justerad för en uppskattad skälig premie), eller via senast betalt
för noterade bolag. Den skäliga premien uppskattas relativt andra noterade investmentbolag inom sektorn samt
andra investmentbolag generellt. OssDsign värderar vi till det motiverade värde som EPB angett för bolaget. Vårt
summerade motiverade värde av Karolinska Developments andelar i portföljbolagen bolag justeras därefter med
utdelning till samägandebolag, nettoskuldsättning samt diskonterade framtida rörelsekostnader för att generera ett
motiverat värde. Vi ser ett motiverat värde om 7,80 - 8,00 kr per aktie.
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Organon förvärvar Forendo Pharma

Karolinska Development har meddelat att läkemedelsföretaget Organon förvärvar Karolinska Developments
portföljbolag Forendo Pharma. Forendo utvecklar en ny behandling för att eliminera endometrios med bolagets
främsta projekt FOR-6219. Prislappen uppgår initialt till USD 75m med villkorade tilläggsköpeskillingar om
USD 870m. Tilläggsköpeskillingarna är fördelade så att USD 270 är kopplade till milstolpar i utveckling och
registreringsprocessen för Forendos läkemedelskandidater, samt USD 600m som är kopplade till kommersiella
milstolpar.

Karolinska Development äger direkt och indirekt 9,7% av Forendo Pharma. Värdejusteringen, som baseras på
Karolinska Developments uppskattade rNPV av Forendo Pharma, stärker Karolinska Developments verkliga värde
med 70 mkr. Justeringen motsvarar 6,8% av verkligt värde per Q2’21, och medför därmed att verkligt värde höjs med
samma procent. Vår värderingsansats av Forendo Pharma är bokfört värde där vi adderar en premie om 25%.

Denna nyhet understryker (era aspekter som vi lyfte fram i vår initieringsanalys (publicerad 2021-10-22). Först
visar det på en förhöjd transaktionstakt i Karolinska Development de senaste åren. Utöver det påvisar transaktionen
Karolinska Developments förmåga att identiBera investeringar med stor potential till attraktiva värderingsnivåer.
Transaktionen visar att Karolinska Development framgångsrikt tillsätter personer med ledande positioner i
portföljbolagen – Viktor Drvota är styrelsemedlem i Forendo Pharma.
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Värdering - två justeringar

Efter denna transaktion väljer vi att uppdatera vår värderingsmetodik. Den ändring vi gör är att vi från och med
nu värderar Forendo med hjälp av sannolikhetsjusterade diskonterade framtida kassa(öden. Som utgångspunkt
använder vi de kommunicerade tilläggsköpeskillingar som ingår i transaktionen av Forendo. Vi justerar dom utifrån
våra uppskattade sannolikhetsantaganden för liknande projekt. Nedan sammanfattas sannolikhetsantagandena.
Kassa(ödena diskonteras därefter till 13 %. Sammantaget ser vi ett motiverat värde av Karolinska Developments
andel av bolaget som uppgår till 196 mkr.

Risk-adjustment Phase Cum.

Phase I 100% 100%

Phase II 42% 42%

Phase III 54% 23%

NDA 90% 20%

Vi väljer utöver detta att justera vår motiverade premie för de innehav som värderas till bokfört värde + premie
(primärt AnaCardio och SVF). Mot bakgrund av det värdeskapande som tydliggjorts i transaktionen av Forendo
justerar vi vår motiverade premie till 40% (25%). Då värdet av dessa bolag uppgår till sammanlagt SEK 15m, blir dock
eCekten av detta marginell.

I övrigt gör vi inga justeringar av vår värdering, bortsett från justeringar av senast betalt av bolagets börsnoterade
innehav, samt växelkursen SEK/USD i de fall den har inverkan. Sammantaget ser vi ett nytt motiverat värde om 7,80
- 8,00 kr. Nedan sammanfattas vår värderingsmetodik.

Bolag

AnaCardio 3 000 40% 4 200

Forendo 40 224 195 782

SVF 6 827 40% 9 558

UmeCrine 640 054 819 456

KCIF Co-Investment Fund KB 4 938 40% 6 913

KDev Investments ex Dilafor 123 300 123 300

Dilafor 486 700 589 152

KDev Investments tot 610 000 712 452

Modus 36 752 43 063

OssDsign 50 977 107 534

Summa: 1 898 959

Justering Rosetta -402 108 

Nettoskuld 27 794

Kostnader KDEV -100 000 

Motiverat värde 1 369 056

Aktier 175 665

Per aktie 7,8

Verkligt värde 

(per Q2'21)

Premie/   

rabatt (pre Rosetta, OPEX, Net debt)

Värde EPB est
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Känslighetsanalyser

Nedan syns känslighetsanalyser för olika nivåer av premier applicerade på bokförda värden (verkligt värde) av utvalda
portföljbolag. Motiverat värde per aktie nedan baseras därmed på olika nivåer av applicerad premie för Forendo,
Umecrine, KDev Investments (därmed inkl. Dilafor) samt samtliga portföljbolag. Beräkningarna av motiverat
värde baseras i övrigt på vår värderingsmetod sett till justering för rörelsekostnader, fördelning till Rosetta samt
skuldsättning.

Tabellerna tydiggör vilket värdeskapande som Karolinska Development kan bistå med i vår värdering. Forendo
Pharma kommer tillskrivas ett högre värde i nästa kvartalsrapport, och vi bedömer att detta tydliggör Karolinska
Developments förmåga att aktivt bedriva investeringsverksamhet. Om man kan generera liknande uppsida för andra
portföljbolag Bnns det en stor uppsida i många fall.

30% 50% 70% 90% 110%

Motiverat värde (SEK) 7,9 9,3 10,7 12,0 13,4

Premie (%)

Känslighetsanalys: Substanspremie (samtliga portföljbolag)

30% 50% 70% 90% 110%

Motiverat värde (SEK) 8,1 8,5 9,0 9,4 9,9

Premie (%)

Känslighetsanalys: Substanspremie (KDev Investments)

30% 50% 70% 90% 110%

Motiverat värde (SEK) 7,8 8,6 9,3 10,0 10,7

Känslighetsanalys: Substanspremie (Umecrine)

Premie (%)

30% 50% 70% 90% 110%

Motiverat värde (SEK) 7,5 7,6 7,7 7,9 8,0

Känslighetsanalys: Substanspremie (Forendo)

Premie (%)
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Triggers Risker

Positiva studieresultat Brister på nya investeringar

Nya investeringar Studieresultat

Nyckelpersoner i team

Stöd Agenda

Diversifierad portfölj Q3-rapport

Närhet till nya investeringar Q4-rapport

Case score card

2021-11-18

2022-02-11

Källa: EPB, bolaget
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Resultaträkning

2016A 2017A 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Intäkter 5 2 3 3 3 3 3 3

Förändring i verkligt värde av andelar i portföljbolag -147 252 58 415 -215 276 0 0

Förändring i verkligt värde av övriga finansiella tillgångar och skulder 0 2 41 -28 43 -15 0 0

Övriga kostnader -15 -13 -14 -18 -8 -7 -7 -7

Personalkostnader -17,3 -24 -15 -23 -24 -22 -22 -22

Avskrivningar av nyttjanderättstillgångar 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1

EBIT / Rörelseresultat -174 221 74 348 -202 234 -27 -27

Räntenetto 1 -2 -1 -15 0 5 -5 -5

Resultat före skatt -217 180 31 303 -207 239 -32 -32

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

Årets resultat -217 180 31 303 -207 239 -32 -32

Balansräkning

2016A 2017A 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

TILLGÅNGAR

Nyttjanderättstillgångar 0 0 0 1 1 1 1 1

Andelar i portföljbolag, till verkligt värde via resultatet 149 448 619 1 048 770 1 031 1 031 1 031

Lånefordringar portföljbolag 1 3 5 2 0 0 0 0

Övriga finansiella tillgångar 38 41 27 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 188 492 651 1050 771 1 031 1 031 1 031

Kortfristiga fordringar 2 2 5 2 2 2 2 2

Övriga finansiella tillgångar 238 150 123 63 41 41 42 43

Likvida medel 11 19 16 52 76 72 112 78

Summa omsättningstillgångar 250 171 143 117 119 116 156 123

Summa tillgångar 438 663 794 1 167 890 1 147 1 188 1 155

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital 30 267 296 1 008 800 1 040 1 007 975

Summa Eget Kapital 30 267 296 1008 800 1040 1007 975

Konvertibelt lån 394 379 428 20 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 5 5 11 0 0 79 154 154

Summa långfristiga skulder 399 384 440 20 0 79 154 154

Upplupna kostnader 7 9 6 7 6 22 21 21

Övriga Kortfristiga skulder 2 3 52 132 84 6,8 5,2 5,2

Summa kortfristiga skulder 9 12 59 139 90 29 26 26

Summa skulder 409 396 498 159 90 108 180 180

Summa Eget Kapital och skulder 438 663 794 1 167 890 1 147 1 188 1 155
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Kassa5ödesanalys

2016A 2017A 2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Rörelseresultat -174 221 74 348 -202 234 -27 -27

Avskrivningar 0 0 0 1 1 1 1 1

Resultat från förändring verkligt värde 147 -255 -100 -387 172 -261 0 0

Övriga poster -1 0 -2 -1 0 0 0 0

Realiserad avkastning kortfristiga placeringar 0 0 -1 1 0 0 0 0

Betalda räntor 0 0 0 -2 0 -6 -6 -6

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -29 -34 -29 -40 -29 -33 -33 -33

Ökning/Minskningar av fordringar 8 0 -4 0 30 0 -1 -1

Ökning/Minskningar av rörelseskulder -3 3 47 33 -34 1 -2 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -23 -31 13 -7 -33 -32 -35 -34

Delbetalning för/ från tilläggsköpeskilling 0 0 9 12 -5 -2 0 0

Försäljning av andelar i portföljbolag 0 46 12 23 102 68 0 0

Förvärv av andelar i portföljbolag, lån till portföljbolag -27 -90 -117 -47 -39 -37 0 0

Försäljning av kortfristiga placeringar 41 87 80 69 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 14 43 -17 57 58 28 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 -3 0 -14 -1 0 75 0

Årets kassaflöde -9 9 -3 36 24 -4 40 -34

Tillväxt och marginaler

2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Omsättningstillväxt -54% 25% 10% -22% -5% 0% 0%

EBIT-tillväxt N/A -66% 370% -158% -216% -112% 1%

EPS-tillväxt -171% -83% 720% -129% -214% -113% 1%

Bruttomarginal N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

EBITDA-marginal 86% 72% 89% 119% 89% N/A N/A

EBIT-marginal 86% 72% 89% 119% 89% N/A N/A

Nyckeltal per aktie

2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E

EPS 2,9 0,5 4,1 -1,2 1,4 -0,2 -0,2

FCF per aktie -23,3 -31,2 13,2 -7,4 -33,2 -31,9 -35,2

Utdelning per aktie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal aktier efter utspädning vid årets slut 53,5 64,4 64,4 175,7 175,7 175,7 175,7
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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 veriBerade. 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 Bnansiella 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 Bnansiella instrument såsom till exempel kassa(ödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

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

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

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekon(iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon(ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon(ikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Bnansiellt 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 aCärer. 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 Bnansiella 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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