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Bolagsfakta (mkr)

 
Antal aktier 50m

Börsvärde 2,192

Nettoskuld (94)

EV 2,098

Free float 96%

Daglig handelsvolym, snitt 172(k)

Reuters/Bloomberg IVACC:SS

 
Prognos (kr)

 
21 22e 23e 24e

 
Omsättning, mkr 5 31 120 360

Tillväxt 10% 496% 284% 200%

EBITDA, mkr (23.2) (29.7) (21.3) 39

EBIT, mkr (29) (51) (45) 20

EPS, justerad (0.6) (1.0) (0.9) 0.3

EPS tillväxt 15% 73% (11)% -%

EK/aktie 6.1 5.1 4.2 4.5

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal (560.8)% (162.7)% (37.8)% 5.7%

ROE (%) (9.5)% (19.8)% (21.5)% 7.0%

ROCE (9.5)% (19.7)% (21.4)% 8.9%

EV/Sales 400.4x 67.2x 17.5x 5.8x

EV/EBITDA (90.3)x (70.6)x (98.4)x 54.4x

EV/EBIT (71.4)x (41.3)x (46.2)x 103.1x

P/E, justerad (74.6)x (43.0)x (48.1)x 137.8x

P/EK 7.1x 8.5x 10.4x 9.6x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (1.8)% (2.5)% (1.9)% 0.4%

Nettosk./EBITDA 5.0g 2.0g 0.8g (0.7)g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 92.0 - 102.0
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Strangvac börjar sin resa

Intervacc går nu in i en ny fas då deras första vaccin Strangvac, mot den smittsamma hästsjukdomen kvarka,
börjar säljas i Europa under 2022. Vi räknar med att Strangvac kommer att börja säljas i Nordamerika fr.om.
2023. Då kvarka är ett enormt problem, bedömer vi att intresset för Strangvac kommer att vara stort och
räknar med att drygt 9 miljoner hästar kommer att vara vaccinerade 2030, motsvararande 2 mdkr i intäkter.

Stor potential för teknikplattformen

Utöver Strangvac har bolaget två intressanta prototypvacciner för gris respektive mjölkko i
utvecklingsportföljen som, om de lyckas, har betydande potential och skulle göra Intervacc till ett helt nytt
bolag. Trots den stora potentialen och att projekten löper på enligt plan har vi i denna analys inte räknat
med några intäkter från dessa, utan de ses som en optionsmöjlighet utöver vår nuvarande värdering.

Motiverat värde 92-102 kr

Affärsmodellen är mycket skalbar och vi räknar med EBIT-marginaler på 60% på lång sikt. I vår DCF-värdering
kommer vi fram till ett motiverat värde på 92-102 kr, med en hög WACC på 14% vilken kommer att justeras i
takt med att försäljningen kommer i gång. Detta ger multiplar som inte sticker ut jämfört med andra aktörer
inom djurhälsa. Största risken till vårt värde är om försäljningsupptaget tar längre tid än väntat.
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Sammanfattning
Rider in i en ny fas

Investment Case

Intervacc är ett bolag som precis gått in i en ny fas i och med att deras första vaccin finns till försäljning
och successivt börjar rulla ut i Europa under 2022. Vaccinet Strangvac, ger efter tre doser ett 94% skydd
mot kvarka – en smittsam sjukdom som ger upphov till ett stort lidande hos hästar och som utgör ett stort
problem i hela hästvärlden. Än så länge är Strangvac godkänt för försäljning i Europa och har ansökt om
försäljning i USA och Kanada – en process som vi räknar med är klar under 2023. Med tanke på hur allvarlig
sjukdom kvarka är, med förödande konsekvenser för både häst och hästägare, bedömer vi att intresset för
Strangvac kommer att vara stort och vi räknar med att drygt 9 miljoner hästar kommer att vara vaccinerade
2030, vilket skulle motsvara ca 2 mdkr i intäkter.

Utöver Strangvac har bolaget två intressanta prototypvacciner för gris och mjölkko i utvecklingsportföljen
som, om de lyckas, har betydande potential och skulle göra Intervacc till ett helt nytt bolag. Det finns ca
en miljard grisar och 265 miljoner mjölkkor i världen, jämfört med ca 60 miljoner hästar. Trots den stora
potentialen och att projekten löper på enligt plan har vi i denna analys inte räknat med några intäkter från
dessa, utan de ses som en optionsmöjlighet utöver vår nuvarande värdering.

Intervacc har en skalbar affärsmodell för en global marknad. Bolaget utvecklar vaccinen i Sverige och
går igenom de regulatoriska processerna för att få rättigheterna att sälja dem. Produktionen läggs ut
hos produktionspartners och Intervacc tecknar distributionsavtal med stora globala aktörer som sköter
marknadsföring och försäljning. Det är även höga barriärer, så när man väl tagit fram ett vaccin och
kontrollerar en nischad marknad finns det goda möjligheter att behålla den positionen med återkommande
intäkter, då djur som är i ett vaccinprogram ofta är det livet ut. Den skalbara modellen, tillsammans med att
Strangvac är en nischad premiumprodukt, gör att vi räknar med att Intervacc kan nå en EBIT-marginal på 60%
vid höga volymer. Den starka kassan bedömer vi kommer att räcka fram till de första positiva kassaflödena,
som vi räknar med är från och med början av 2024.

Bolagsprofil

Intervacc är en koncern inom djurhälsa – en stor marknad med starka drivkrafter – och är ett av de ledande
företagen i att ta fram moderna vaccin mot bakteriella infektionssjukdomar orsakade av streptokock- eller
stafylokockbakterier. Bolagets teknikplattform, som bygger på fusionerade rekombinanta proteiner, är i
framkant, har väsentlig potential och ger breda immunsvar mot komplexa bakteriella patogener. En viktig
fördel med Intervaccs vaccin är också att de har så kallad DIVA-egenskap vilket innebär att det går att särskilja
vaccinerade djur från de som tidigare haft infektionen, vilket är ovärderligt under pågående utbrott.

Värdering

För att komma fram till vårt motiverade värde har vi använt oss av en DCF-värdering med en WACC på
14%, en långsiktig tillväxt på 3% och långsiktiga EBIT-marginaler på 60% vilket ger ett värde om 97 kr. Denna
baseras på våra prognoser som sträcker sig fram till 2030 och ett terminalvärde 2035. Eftersom Strangvac
precis har börjat säljas och det finns osäkerhet kring hur snabbt försäljningen kommer i gång på respektive
marknad har vi satt ett högt avkastningskrav på 14%. I takt med att vi kan följa att försäljningen utvecklas i
den takt vi förutser kommer vi kunna sänka avkastningskravet vilket då får en stor effekt på motiverat värde.
Detta ger multiplar som inte sticker ut i en jämförelse med de stora aktörerna inom djurhälsa.
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Vår värdering och våra prognoser är endast baserade på försäljning av Strangvac. All eventuell framtida
försäljning från de projekt som ligger i utvecklingsportföljen ser vi som en optionsmöjlighet utöver
nuvarande motiverat värde, medan kostnader för dessa främst uppstår om de uppnår positiva resultat och
ska gå vidare i processen mot kommersialisering.

Motiverat värde

Vårt motiverade värde enligt ovan landar på 92-102 kr.
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Bolagsöversikt

Intervaccs affärsidé är att utveckla och sälja egna vacciner mot infektioner inom området djurhälsa.
Utvecklingsarbetet av nya vacciner baserar sig på en ny teknologi med fusionerande rekombinanta proteiner.

Intervacc är en koncern bestående av tre dotterbolag:

Intervacc – där produktutvecklingen sker och där Strangvac tagits fram. Här sker även forskning för övriga projekt i
pipeline. Forskning sker i samarbete med främst KI (Karolinska Institutet) och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).

Nordvacc – en försäljningsorganisation som säljer veterinärmedicinska läkemedel på den skandinaviska marknaden
sedan 1983. Nordvacc är idag en liten verksamhet. Det finns ett strategiskt värde i att ha en egen
försäljningsorganisation genom att Intervacc via Nordvacc får en förståelse för kunder och marknadsdynamiken
samt ett bättre läge att utvärdera, förhandla med och stödja distributionspartners för den globala försäljningen. I
takt med att Nordvacc växer med Strangvacc kan de även bli en attraktiv partner för andra att lägga sin försäljning
hos, även om det inte är huvudfunktionen. Exempel på konkurrenter i Skandinavien som också de är fristående
distributörer av receptbelagda läkemedel till djur är Scanvet, Salfram och Vetmedic.

Mybac-Vettech – en laboratorieverksamhet som erbjuder tjänster på den svenska marknaden för veterinärdiagnostik
inom bakteriologi och mykologi där intäkterna kommer från att analysera prover åt veterinärer. Denna verksamhet
är också liten men ger data som Intervacc kan använda i sin forskning och ger på så sätt också ett strategiskt värde
för Intervacc. Genom att Mybac-Vettech testar ca 700 hästar per år får de väldigt bra data på bakteriefloror i Sverige.
Generella laboratorietjänster för veterinärmarknaden domineras av internationella aktörer som IDEXX Laboratories
och Laboklin och det finns även andra lokala aktörer exempelvis Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA). Mybac-
Vettech erbjuder bland annat diagnostiska tester för kvarka. Intervacc är idag en leverantör av antigener som används
i ett av de på marknaden existerande kvarka-testerna som tar vara på Strangvacs DIVA-kapacitet och Mybac-Vettech-
laboratoriet erbjuder en möjlighet för Intervacc att i en känd miljö lansera och vidareutveckla sina kvarka-tester.
Bättre diagnostiska tester för detektion av kvarka är en global marknad och et bra verktyg för att uppmärksamma
kvarka och på det sättet även driva försäljningen av kvarkavaccinet Strangvac.

Historik

Bolaget, EPB
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Marknad
Marknaden för djurhälsa växer snabbt

Marknaden för djurhälsa är stor och har starka drivkrafter varav några är:

• En ökad befolkning, urbanisering och högre inkomst per capita
• Detta driver i sin tur en ökad efterfråga av animaliskt protein (t ex mjölk, kött och ägg)
• Regulatoriska krav på minskat användande av antibiotika
• Ökat produktivitetsfokus hos livsmedelstillverkande djurhållare
• Ett ökat ägande av sällskapsdjur och vilja att spendera pengar för att förlänga djurens liv och försäkra om
ett hälsosammare liv

• Ökad förekomst och medvetande om så kallade zoonotiska sjukdomar (sjukdomar som sprids mellan djur
och människa)

Hur stor marknaden för djurhälsa är går inte att säga exakt. Nedan är estimat från Vetnosis för storleken på den
globala marknaden. Det finns flera källor som beräknar att den globala marknaden var drygt 40 mdr USD 2021 och
väntas växa 5-10% per år.

Marknaden för djurhälsa är stor och växer
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Av detta är marknaden för hästhälsa ca 1,2 mdr USD (knappt 4% av den totala marknaden) och väntas växa
med en årlig tillväxttakt på 6,8% perioden 2020 till 2030 enligt Allied Market Research. Från 2019 till 2020 såg
djurförsäkringsbolaget Agria en ökning på 19% av försäkringar för hästar på den svenska marknaden. Detta innebär
inte att det finns 19% fler hästar men säger något om viljan att skydda och ta hand om sina djur. Eftersom det
finns relativt få hästar jämfört med andra domesticerade djur är det ett begränsat antal företag som fokuserar på
hästars hälsa.
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Hästars hälsa i ökat fokus
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Drivkrafter för veterinära vaccin

Det finns starka drivkrafter för marknaden inom veterinära vaccin specifikt. Exempel på detta är en ökad utbredning
av zoonotiska sjukdomar (sjukdomar som sprids mellan djur och människa), ökad reglering från statligt och
överstatligt håll, ökade krav från konsument på djurens välbefinnande samt en teknologisk utveckling av veterinära
vaccin. Marknaden för veterinära vaccin är i dagsläget drygt 8 mdr USD (ca 25% av hela marknaden för djurhälsa)
och väntas ha en årlig tillväxttakt på 5-10%.

Av den globala marknaden för veterinära vaccin stod Europa för ca 30% vid en undersökning från 2018. USA och
Europa står tillsammans för ca 70% av marknaden totalt. Nedan syns exempel på marknadsstorlek för de europeiska
länderna från 2018.

Veterinära vaccin blir viktigare
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Marknaden för veterinära vaccin i Europa

233

102

163

195

212

282

393

410

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Övriga Europa

Nederländerna

Polen

Italien

Spanien

UK

Tyskland

Frankrike

Veterinära vaccin i Europa, marknadsstorlek per land 2018 milj USD

Global Market Insight 2018

Marknaden för djurhälsa brukar generellt delas upp i två segment: Livsmedelsproducerande djur (Food Producing
Animal Products, FAP) samt Sällskapsdjur (Companion Animal Products, CAP). Hästar har gått ifrån att ha använts
inom jordbruk till att bli mer av ett sällskapsdjur och kan ses som ett eget segment. Fler och fler veterinärer som
jobbar med hästar är specialiserade på just hästar. Det har inte skett mycket innovation inom hästhälsa, vilket borde
innebära att det finns intresse för en ny produkt på marknaden. Under 2018 stod hästvaccin endast för 6% av den
europeiska marknaden för veterinära vaccin.
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Hästar - från jordbruksdjur till sällskapsdjur
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En jämförelse mellan läkemedelsbranschen för djur respektive människor

Processen för att utveckla ett läkemedel för djur liknar på flera sätt den för människor. Det är nödvändigt att
genomföra kliniska studier för att visa på säkerhet och effektivitet, att få regulatoriskt godkännande för nya
produkter, använda sig av en reglerad produktion samt att marknadsföra produkten baserad enligt godkända krav.
Dock finns det skillnader mellan läkemedel för djur och människor:

• Det är generellt betydligt snabbare, billigare och mer förutsägbar produktutveckling, då det krävs färre
kliniska studier, med färre försöksdjur och att man testar på rätt måldjur direkt

• Produkter för sällskapsdjur förskrivs och säljs ofta av veterinärer, vilket leder till lojalitet för produkten
• Lägre prispress, eftersom djurägare ofta betalar för hälsovården själva till skillnad från läkemedel till
människor som kan påverkas av statlig reglering

• Lägre prisnedgångar från generika, p g a att marknadsstorleken för respektive produktmöjlighet ofta är
lägre samt den starka produktlojaliteten. För biologiska läkemedel är det ovanligare med biosimilarer, vilket
motsvarar generika för kemiska läkemedel. För vaccin, som räknas som ett biologiskt läkemedel, känner vi
inte till något exempel på motsvarande biosimilar/generika.

Några ord om antibiotika

En ökad resistens mot antibiotika är ett stort problem i världen. Globalt används betydligt mer antibiotika inom
djurhållning än inom humanmedicin och i vissa länder används antibiotika i förebyggande och tillväxtfrämjande
syfte. Myndigheternas initiativ för att minska användandet av antibiotika blir allt tydligare och i Europa är målet
att minska användandet av antibiotika inom djurhälsa med minst 50% under perioden 2020 till 2030. Med minskad
antibiotikaanvändning ökar behovet av vaccin ytterligare. De stora läkemedelsbolagen tappar också försäljning när
de inte får sälja antibiotika och då blir vaccin ännu mer intressant för dem.

Överblick av de stora aktörerna inom djurhälsa

För att få en bild av marknaden för djurhälsa och förstå Intervaccs roll i den ges en kort beskrivning av några av
de viktiga aktörerna på marknaden.

Zoetis
Amerikanska Zoetis, som är världens största bolag inom djurhälsa, omsatte 7,8 mdr USD 2021 och har haft en EBIT-
marginal runt 38% de senaste åren. Zoetis största produktkategorier är vacciner, parasitmedel, antiinfektiva medel
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och dermatologi. Zoetis produkter säljs främst till hund och katt samt livsmedelsproducerande djur. Hästar står för
3% av försäljningen. Drygt 50% av försäljningen sker i USA och resten är fördelad över hela världen.

Boehringer Ingelheim
Tyska Boehringer Ingelheim är ett forskande läkemedelsföretag inom både human- och djurhälsa. Affärsområdet
djurhälsa omsatte 4,3 milj EUR 2021 och stod för 21% av gruppens totala omsättning. Boehringer Ingelheim har 44%
av sin försäljning i Nord- och Sydamerika, 32% i Europa och har som grupp en EBIT-marginal på ca 23%. Bolaget är
störst inom hästhälsa och har produkter med bland annat vaccin mot influensa, herpes och West Nile virus.

Merck/MSD Animal Health
Amerikanska Merck (i USA) / MSD (utanför USA) Animal Health är ett globalt forskningsdrivande företag som
utvecklar, tillverkar och marknadsför djurläkemedel för både produktions- och sällskapsdjur. Omsättningen var 5,6
mdr USD 2021, varav 32% var i USA och 68% utanför USA och EBIT-marginalen var 35%. MSD är störst inom veterinära
vaccin. Inom hästhälsa har bolaget flera produkter, inklusive vaccin mot influensa, West Nile virus och rabies.

IDEXX Laboratories
Det amerikanska multinationella företaget IDEXX Laboratories är den dominerande spelaren inom veterinär
diagnostik och laboratorieverksamhet. Bolaget tillhandahåller veterinära tester och analyser för veterinärer, jordbruk
och vattenprover. Bolaget omsatte 3,2 mdr USD 2021, varav 66% i Nordamerika och ca 20% i Europa. 90% av deras
intäkter kommer från sällskapsdjur och redovisade en EBIT-marginal på 29% 2021.

Dechra Pharmaceuticals
Brittiska Dechra är ett mellanstort företag inom djurläkemedel med en omsättning på drygt 600 milj GBP 2021 men
fjärde största bolaget inom häst i Europa med ca 7% av sin försäljning mot hästar. Dechra såg en tillväxt på 25%
för sin försäljning inom hästhälsa för 2021. Dechra är också Intervaccs partner för att sälja Strangvacc i Europa och
Storbritannien (exklusive Norden och Baltikum). Dechras geografiska fördelning är 52% Europa, 36% Nordamerika
och 12% RoW och redovisade en EBIT-marginal på 26% 2021.

Marknadsandelar 2020
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Antal hästar i världen och vaccinationsgrad
Det är svårt att få fram tillförlitliga data på antalet hästar i världen. Det finns rapporter från FN och EU som försökt
att sammanställa detta och som kan kompletteras med källor från enskilda länder. Utifrån detta estimerar vi att det
finns drygt 60 miljoner hästar i världen. På de marknader som Intervacc identifierar som huvudmarknader (Europa,
Nordamerika, Australien och Nya Zealand) finns det ca 19 miljoner hästar. Av dessa är idag ca 9,5 miljoner i något
slags medicinskt program och bör alltså vara aktuella för Strangvac.

Det finns drygt 60 miljoner hästar i världen

EPB

Ungefär 30-60% av alla hästar i huvudmarknaderna vaccineras mot olika infektionssjukdomar. Vaccin sker idag
främst mot influensa, men det förekommer även för stelkramp, West Nile Fever, herpes, botulism etc. och det finns
lokala skillnader mellan olika marknader. Vissa länder ligger runt 70% vaccinationsgrad, tex Sverige, Tyskland och
Frankrike medan andra länder befinner sig under 30% vaccinationsgrad tex Rumänien. Ungefär hälften av alla hästar
på Intervaccs primärmarknader vaccineras idag mot något och träffar regelbundet veterinär. Det är i första hand
dessa hästar som är målgruppen för Strangvac.

De geografiska marknaderna Europa och USA står i dag för ca 70% av världsmarknaden för veterinära vacciner. I
vår prognosperiod har vi med försäljning i Europa, Nordamerika samt Australien och Nya Zealand. Nedan är vår
bedömning av antalet hästar på dessa marknader samt vaccinationsgrad för respektive marknad. Utöver de hästar
som vi räknar med i våra prognoser finns ca 40 miljoner hästar som inte tillhör primärmarknaderna. Det är svårt
att veta vad potentialen på dessa marknader är, men det är absolut möjligt att Strangvac i framtiden kan komma att
säljas även i till exempel Mellanöstern, Sydamerika, Japan och Kina, då i första hand via distributionspartner.
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Estimerat antal hästar per marknad

Marknad Antal hästar est (1 000-tal) Källa

Sverige 355 Jordbruksverket 2017

Tyskland 1 247 IPSOS 2019

Storbritannien 847 BETA 2019

Frankrike 840 EU report 2015

Spanien 681 EU report 2015

Belgien 536 EU report 2015

Italien 469 EU report 2015

Nederländerna 294 EU report 2015

Övriga Norden & Baltikum 354 FAOSTAT 2014 & EU report 2015

Övriga Europa 1 365 FAOSTAT 2014 & EU report 2015

Nordamerika 10 760 FAOSTAT 2014 & Equistrian Nation 2022

Australien & Nya Zealand 1 052 FAOSTAT 2014 & Australian Veterinary Journal 2015

Totalt 18 800

FAOSTAT 2014, EU-rapport "Removing the Blinkers" 2015, IPSOS 2019, Jordbruksverket 2017, BETA 2019, EPB

Vi uppskattar att en vaccinationsgrad på i snitt 50% för Intervaccs målmarknader är rimligt att nå när Strangvac
närmar sig sin peak, med variation mellan de olika länderna. Etableringen av ett nytt vaccin följer vanligtvis en
traditionell S-kurva, med en introduktionsfas, en expansionsfas och en mognadsfas där mognadsfasen innebär en
etablerad position med en fortsatt tillväxt i långsammare takt. Hur lång tid det tar att nå mognadsfasen kan variera
mellan 3-8 år och enligt en studie från Nature Reviews tar det i snitt 6 år att nå peak-försäljning från att ett läkemedel
lanserats. Vi har valt att inledningsvis vara konservativa och räknar med att vaccinationsgraden hamnar i mognadsfas
efter 6-7 år och når peak-försäljning år 8. Nedan är hur vi estimerar att vaccinationsgraden kommer att utvecklas
för de olika marknaderna. Viktigt att påpeka är att det är svårt att estimera hur snabbt utrullningen kommer att
gå, framförallt de första två åren 2022-23, men att vi känner konfidens i den långsiktiga vaccinationsgraden. Totalt
kommer drygt nio miljoner hästar att vaccineras i våra långsiktiga prognoser som sträcker sig fram till 2030.

Estimerad vaccinationsgrad per marknad

Marknad Antal hästar est (1 000-tal) Peak vaccingrad Peak antal 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Sverige 355 70% 249 5% 10% 25% 40% 50% 60% 67% 70% 70%

Tyskland 1 247 70% 873 2% 5% 20% 35% 45% 55% 65% 70% 70%

Storbritannien 847 70% 593 2% 5% 20% 35% 45% 55% 65% 70% 70%

Frankrike 840 70% 588 2% 5% 20% 35% 45% 55% 65% 70% 70%

Spanien 681 50% 341 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% 50% 50%

Belgien 536 60% 322 0% 5% 15% 25% 35% 45% 50% 60% 60%

Italien 469 50% 234 0% 5% 15% 25% 30% 35% 40% 50% 50%

Nederländerna 294 60% 176 0% 5% 15% 25% 35% 45% 50% 60% 60%

Övriga Norden & Baltikum 354 63% 223 5% 10% 25% 33% 45% 55% 60% 63% 63%

Övriga Europa 1 365 25% 341 0% 5% 10% 15% 20% 25% 25% 25% 25%

Nordamerika 10 760 45% 4 842 0% 1% 3% 5% 15% 25% 35% 43% 45%

Australien & Nya Zealand 1 052 60% 631 0% 1% 7% 15% 20% 30% 40% 55% 60%

Totalt 18 800 50% 9 413 1% 3% 8% 14% 23% 33% 41% 49% 50%

Estimerad vaccinationsgrad %

EPB
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Estimerad vaccinationsgrad totalt
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Nu börjar resan - Sverige först ut att sälja Strangvac följt av resten av Europa

Strangvac är sedan augusti 2021 centralt godkänt av EMA för försäljning i hela EU, Norge och Island och sedan
september 2021 av Veterinary Medicines Directorate (VMD) för Storbritannien. Från och med slutet av mars blev
Strangvac tillgängligt för försäljning i Sverige som första land och under 2022 och 2023 kommer vaccinet successivt
att rullas ut på fler marknader i Europa av distributionspartnern Dechra och i övriga Norden och Baltikum av
Nordvacc. Förmodligen kommer man att börja med de största marknaderna med hög vaccinationsgrad som Tyskland,
Storbritannien och Frankrike samt övriga Norden med ett land i taget. Kommunikation kommer att släppas så fort
Strangvac finns tillgängligt på en ny marknad. I samband med utrullningen jobbar Intervacc med kampanjer för att
informera och utbilda veterinärer på respektive marknad och intresset har hittills varit mycket stort enligt bolaget.

Sedan kommer Nordamerika, Australien och Nya Zealand

Intervacc har i februari 2022 formellt startat en godkännandeprocess för försäljning och distribution av Strangvac i
USA, och har för avsikt att samordna den med en ansökan för Kanada. Denna hanteras av CVB (Center for Veterinary
Biologics) som är en del av APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service), som i sin tur är en del av USDA
(U.S. Department of Agriculture). Liksom i den europeiska processen kommer myndigheten att utvärdera Strangvac
utifrån produktion, säkerhet och effektivitet. Det finns förutsättningar för att processen i USA kommer att gå lättare
än i Europa och första steget är nu att lägga en plan tillsammans med en handläggare. Generellt är processen mer
interaktiv i USA jämfört med Europa och Intervacc har hjälp av erfarna före detta anställda på CVB. Mycket av
arbetet med EMA kommer att kunna återanvändas och eventuellt kompletteras med lokala studier. Vi räknar med
att processen bör vara klar så att försäljningen kan komma igång under 2023.

Eftersom det finns en osäkerhetsfaktor i hur lång tid det tar att få godkännande på plats i USA har vi satt en
konservativ högsta vaccinationsgrad på 45%, vilket är betydligt lägre än vad som är troligt på den amerikanska
marknaden. Förmodligen kommer den att ligga närmare 60-70% och kan också öka snabbare då USA har en hög
vaccinationsgrad generellt och redan är vana vid att vaccinera mot kvarka. Det finns alltså en stor uppsida i våra
prognoser för vaccinationsgraden i USA, både vad gäller högsta vaccinationsgrad men även tiden det tar att nå dit.

För Australien och Nya Zealand skulle det kunna gå snabbare att komma till marknaden då de generellt har snabbare
processer. Eftersom det redan finns vaccin mot kvarka även här, bör försäljningen av Strangvac kunna öka snabbt
när hästägare och veterinärer får tillgång till ett vaccin med betydligt bättre profil än befintliga.
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Utgifter för häst - Sverige som exempel

Hästar är dyra djur och betalningsviljan är hög för att ta hand om dem, framför allt hästar med högt värde, försäkrade
hästar och sporthästar. Det varierar hur mycket en hästägare lägger på att sköta om sin häst, men enligt Hästnäringen
i siffror var den totala konsumtionen av hästrelaterade varor och tjänster 26,1 mdr kr i Sverige år 2019. Slår vi ut
det på de 355.000 hästar som Jordbruksverket beräknar att det finns i Sverige blir det drygt 73.000 kr i snittutgift
per häst och år i Sverige. Konsumtionen per utgiftskategori fördelar sig enligt följande:

Utgifter för häst per kategori i %
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En dos Strangvacc beräknar vi kommer att kosta ca 300 kr på apotekshyllan, vilket får ses som en mindre kostnad
i sammanhanget. För hästägare tillkommer en kostnad för att veterinären ska komma till stallet och administrera
vaccinationen. För ett vaccinationstillfälle för en häst skulle totalkostnaden hamna runt 1000 kr. För att få ner
den kostnaden kan ett stall vaccinera alla sina hästar samtidigt och göra det i samband med andra veterinärbesök,
exempelvis vid influensavaccinering.

Hästinfluensa och vaccinering

Hästinfluensa är en mycket smittsam hästsjukdom som förekommer sporadiskt i hästpopulationer över hela världen.
Influensa är anmälningspliktig i Sverige och ett litet antal utbrott rapporteras årligen, i snitt fem fall. Endast det
första fallet i ett utbrott i en besättning rapporteras, så det finns inte siffror på hur många hästar som insjuknat totalt.

För hästar som tävlar är det ett krav att vara vaccinerad mot hästinfluensa. Veterinärer i Sverige rekommenderar
att hästägare generellt följer Svenska Ridsportsförbundets rekommendationer vilket är grundvaccin mot influensa
och stelkramp, men det är inget krav för hästar som inte tävlar. Det finns försäkringsbolag i Storbritannien som
kräver vaccination mot influensa för att försäkringen ska gälla, men i de flesta länder täcker försäkringsbolagen även
ovaccinerade hästar.

Normalt vaccineras föl första gången mot influensa vid sex månader med två doser, för att därefter vaccineras
varje halvår tills den fyller fyra år och därefter minst en gång om året. Ur en ekonomisk synvinkel skulle det
vara logiskt för ett stall att lägga till Strangvac när veterinären ändå är på stallet och vaccinerar. Den relativt
höga vaccinationsgraden för hästinfluensa har sannolikt bidragit till att antalet utbrott är relativt få. Det finns
förutsättningar för att vaccination mot kvarka blir högre då kvarka är en mer fruktad sjukdom, både när det gäller
hästars lidande och ekonomiska konsekvenser.
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Prognoser försäljning

Godkännandet av Strangvac bygger på studier som visar att efter två doser av Strangvac uppnås ett betydande skydd
mot kvarka. Ytterligare en studie (Robinson et al., 2020) visar att en tredje så kallad boosterdos ökar skyddet till
94% vilket är ett väldigt starkt skydd. I våra prognoser räknar vi på att de hästar som vaccineras med Strangvac tar
i snitt två doser per år. Baserat på detta tillsammans med estimerade vaccinationsgraderna blir våra prognoser för
antal vaccinerade hästar och antal doser enligt nedan.

Prognoser antal vaccinerade hästar respektive doser

Marknad 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Europa 94 158 384 872 1 197 621 1 985 559 2 565 702 3 138 757 3 573 734 3 939 688 3 939 688

Nordamerika 0 107 600 322 800 538 000 1 614 000 2 690 000 3 766 000 4 626 800 4 842 000

Australien & Nya Zealand 0 10 516 73 613 157 742 210 322 315 483 420 644 578 386 630 967

Totalt 94 158 502 988 1 594 034 2 681 300 4 390 024 6 144 240 7 760 379 9 144 874 9 412 655

Marknad 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Europa 188 315 769 744 2 395 242 3 971 117 5 131 405 6 277 514 7 147 468 7 879 377 7 879 377

Nordamerika 0 215 200 645 600 1 076 000 3 228 000 5 380 000 7 532 000 9 253 600 9 684 000

Australien & Nya Zealand 0 21 032 147 226 315 483 420 644 630 967 841 289 1 156 772 1 261 933

Totalt 188 315 1 005 976 3 188 067 5 362 601 8 780 049 12 288 480 15 520 757 18 289 749 18 825 310

Estimat antal vaccinerade hästar

Estimat antal doser

EPB

Priset för Strangvac på apotekshyllan kommer att ligga runt 300 kr. Vi räknar med att distributören som säljer
Strangvac får ca 200 kr. I tillverkningssteget räknar vi med att Intervacc får 100 kr för en såld dos Strangvac. Detta
innebär att på de marknaderna där Intervacc säljer själva, via Nordvac, blir intäkt per dos 200 kr. På de marknader
där försäljningen sker via en distributionspartner blir då intäkten per dos 100 kr för Intervacc. Baserat på dessa
antaganden blir våra försäljningsprognoser enligt nedan.

Prognoser intäkter mkr

Marknad 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Europa 25,9 91,2 275,0 448,9 580,5 709,3 804,9 882,3 882,3

Nordamerika 0,0 21,5 64,6 107,6 322,8 538,0 753,2 925,4 968,4

Australien & Nya Zealand 0,0 2,1 14,7 31,5 42,1 63,1 84,1 115,7 126,2

Totalt 25,9 114,8 354,3 588,1 945,4 1 310,4 1 642,2 1 923,3 1 976,9

Estimat intäkter milj

EPB

Prognoser intäkter per respektive marknad mkr

Marknad 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Sverige 7,1 14,2 35,5 56,8 71,0 85,2 95,1 99,4 99,4

Tyskland 5,0 12,5 49,9 87,3 112,2 137,2 162,1 174,6 174,6

Storbritannien 3,4 8,5 33,9 59,3 76,2 93,2 110,1 118,6 118,6

Frankrike 3,4 8,4 33,6 58,8 75,6 92,4 109,2 117,6 117,6

Spanien 0,0 6,8 20,4 34,1 40,9 47,7 54,5 68,1 68,1

Belgien 0,0 5,4 16,1 26,8 37,5 48,2 53,6 64,3 64,3

Italien 0,0 4,7 14,1 23,4 28,1 32,8 37,5 46,9 46,9

Nederländerna 0,0 2,9 8,8 14,7 20,5 26,4 29,4 35,2 35,2

Övriga Norden & Baltikum 7,1 14,2 35,4 46,8 63,8 78,0 85,1 89,3 89,3

Övriga Europa 0,0 13,6 27,3 40,9 54,6 68,2 68,2 68,2 68,2

Nordamerika 0,0 21,5 64,6 107,6 322,8 538,0 753,2 925,4 968,4

Australien & Nya Zealand 0,0 2,1 14,7 31,5 42,1 63,1 84,1 115,7 126,2

Totalt 25,9 114,8 354,3 588,1 945,4 1 310,4 1 642,2 1 923,3 1 976,9

Estimat intäkter milj

EPB
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Hästar som är i ett vaccinprogram tenderar att stanna kvar där för resten av livet, vilket ger återkommande intäkter.

Säsongsmässighet

Våra prognoser är på helårsbasis men vi bedömer att det kommer att vara en säsongsmässig variation under
kalenderåret. Inseminationsperioden för hästar är april till juli. De flesta hästar föds därmed på senvåren och ska då
vaccineras till fjärde kvartalet efter ungefär ett halvår när immunförsvaret har mognat tillräckligt. Det är även då de
flesta influensavaccinationer sker, vilket också talar för att Q4 blir det starkaste kvartalet, då vi tror att Strangvac
i många fall kommer att ges i samband med influensavaccin.
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Kvarka

Fruktad och plågsam sjukdom med stora ekonomiska konsekvenser

Kvarka är en extremt smittsam sjukdom som kan liknas vid halsfluss där hästen får feber, nosflöde, hosta och ibland
stora bölder på halsen. Kvarka orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. Insjuknandet varierar från mindre
förkylningssymptom till svåra bölder i halsen som kan spricka och andningssvårigheter. I vissa fall kan kvarka vara
dödligt. Det kan också orsaka följdsjukdomar som t.ex. lunginflammation eller bölder på andra ställen i kroppen.
Kvarka är en besvärlig sjukdom som det kan ta lång tid att bli av med från ett stall då det sprids långsamt. En häst
kan vara sjuk i två till tre veckor och sedan kan det dröja ett par veckor innan nästa häst blir sjuk. Ett stall som har
många hästar kan vara drabbat i flera månader. Tysta smittbärare, alltså sjuka utan symptom, förekommer också
vilket försvårar det ännu mer.

Kvarka kan vara väldigt
smärtsamt för hästen

Hästsverige.se

Varböld som töms på häst smittad av kvarka

Vetfolio

Detta gör att utbrott av kvarka får mycket stora konsekvenser för hästägare, då isolering, nedstängning och andra
åtgärder krävs. SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) rekommenderar isolering i fyra till sex veckor räknat
från dagen för sista symptom hos den sista sjuka hästen. Isoleringen gäller för alla hästar på anläggningen, såväl
sjuka som symptomlösa. Detta innebär att ett stall måste stänga ner verksamheten under en lång period, ibland
flera månader, vilket leder till stora kostnader och intäktsbortfall. Det finns försäkringsbolag som har så kallade
avbrottsförsäkringar som betalar ut ersättning vid bl.a. kvarkautbrott, men det är sällan en sådan försäkring täcker
in alla kostnader. Nedan är några exempel från Hästnäringen.se på ekonomiska konsekvenser för en hästverksamhet
vid ett kvarkautbrott:

1.Veterinär- och provtagningskostnader
2.Verksamhetsavbrott – vad det kostar per vecka att få stopp i verksamheten för avel, träning, tävling etc.
3.Kostnad för insjuknade hästar innan de är i träning/tävling igen
4.Kostnader som merarbetet med behandling och isolering innebär
5. Isolering av hela verksamheten – andra bieffekter
6. ”Bad will” – du syns inte på din arena plus att kvarka är dålig reklam
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7.Kostnader för rengöring av stall
8.Andra verksamhetsspecifika kostnader

Kvarka är ett stort problem över hela världen. Varje år drabbas i snitt 75 stall i Sverige av kvarka och i Storbritannien
sker mer än 600 utbrott av kvarka årligen. Den vanligaste orsaken är när det kommer en ny häst till ett stall. Hästar
reser mycket och det är normalt att hästar byter ägare flera gånger under sitt liv. Hästar är på auktioner och en del
tävlar och träffar många andra hästar.

Behandling

Sjukdomen brukar försvinna av sig själv, men ibland behöver febernedsättande mediciner ges och bölder dräneras.
I vissa fall ges antibiotika som egentligen ska ta död på kvarka men kvarkabakterien är väldigt bra på att gömma sig
och undvika antibiotikan. Isolering, provtagning samt stallrengöring och desinfektion är viktiga smittskyddsåtgärder
och ställer höga krav på alla som vistas i ett stall.
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Vaccin och Strangvac

Vaccin

Vacciner är läkemedel som ges för att förebygga infektionssjukdomar. Det ställs höga krav på skyddseffekt, säkerhet
och kvalitet för att de ska godkännas. Vaccination är en av de mest effektiva medicinska åtgärderna för att förebygga
smittsamma sjukdomar. Vacciner stimulerar kroppens immunförsvar på liknande sätt som vid en riktig infektion,
men utan att man blir infekterad. När kroppen sedan utsätts för samma smittämne kan immunförsvaret snabbt
bekämpa infektionen. Det betyder inte att skyddseffekten är 100 procent – det kan fortfarande finnas en risk att bli
sjuk. Därför är det också viktigt att vaccinera en så stor andel av befolkningen som möjligt för att smittspridningen
ska begränsas. Man får då nytta av vaccinet på två sätt – dels genom det egna immunförsvaret, dels genom att risken
att smittas minskar.

Tekniker för att tillverka vaccin

Det finns olika tekniker för att konstruera ett vaccin. De klassiska vaccintyperna är levande försvagade vaccin och
inaktiverade vaccin. Levande försvagande vaccin innehåller virus eller bakterier som försvagats så att de inte orsakar
sjukdom. Inaktiverade vaccin tillverkas genom att virus eller bakterier avdödas med värme eller på kemisk väg. Då
en försvagad bakterie används som vaccin sker en subklinisk infektion, ofta med lindriga eller inga symptom, men
antikroppar bildas som har en skyddande förmåga. Det finns dock risker att den lindriga eller uteblivna infektionen
av vaccinstammen utvecklar sig till en allvarlig infektion. På 1980-talet började man även tillverka vaccin med
rekombinant DNA-teknik. Då sätter man in en gen för ett antigen i bakterier eller celler och odlar dessa så att de
producerar det önskade antigenet. Detta kan sedan renas fram och blandas med olika hjälpämnen till ett vaccin.

Befintliga vaccin mot kvarka

Det finns idag några olika vaccin mot kvarka på marknaden som är levande försvagade eller inaktiverade vaccin. Dock
är de bristfälliga när det gäller antingen skydd, säkerhet eller administration. Inget av dessa vaccin säljs i Sverige.

Pinnacle IN – Zoetis
Levande försvagade vaccin som säljs i USA, Australien och Nya Zealand. Svår administration som ges via slemhinnan
i nosen. Initialt ges två doser med två till tre veckors mellanrum och en årlig booster. Det finns säkerhetsrisker där
en av biverkningarna är risk för att faktiskt få kvarka av vaccinationen.

Equilis Strep E – MSD Animal Health
Levande försvagat vaccin och är det enda kvarkvaccinet som säljs i vissa länder i Europa. Administrationen är väldigt
svår då det ges via en spruta under läppen på hästen. Detta kan vara plågsamt för hästen, svårt att genomföra och
det har förekommit att veterinärer råkat injicera sig själva med vaccinet. Initialt ges två doser med fyra veckors
mellanrum och sedan en booster efter sex månader. Även här finns allvarliga biverkningar.

Equivac – Zoetis
Vaccin gjort med inaktiverat toxin och säljs av Zoetis i Australien och Nya Zealand. Administreras intramuskulärt
med tre initiala doser med tre veckors intervall och sedan en årlig booster. Den enkla administrationen är en fördel
men vaccinet ger ett lågt skydd mot kvarka och har vissa biverkningar.

Strepvax II – Boehringer Ingelheim
Vaccin gjort med inaktiverat toxin och säljs i USA. Administreras intramuskulärt med tre initiala doser med tre
veckors intervall och sedan en årlig booster. Ger lågt skydd mot kvarka och har vissa biverkningar.

Intervaccs teknik - Fusionerade rekombinanta proteiner

Den teknologi för de moderna vacciner som Intervacc utvecklar baseras på många års forskning vid Karolinska
Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Kvarka orsakas av en streptokockbakterie, Streptococcus equi. För att bakterien ska smitta måste den fästa på en
vävnadsyta, vilket den gör via sina ytproteiner som kallas adhesiner. Genom att analysera DNA-sekvensen från
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Streptococcus equi kan man välja ut de relevanta delarna som man vill ha ett immunförsvar mot och fusionera ihop
dem. Det gäller att välja rätt – om man tar för få kan det bli för dåligt skydd och om man tar för många slösar man
energi i kroppen. Nyckeln är att ta fram för immunsystemet effektiva och skräddarsydda proteiner som är lämpliga
för tillverkning i stor kommersiell skala. Det protein som ger verkan tillverkas i en extern värdorganism, en så kallad
E. coli-bakterie, för att sedan extraheras och användas i Strangvac. Stammar av Streptococcus equi som isolerats från
kvarkautbrott från olika världsdelar har mycket stor likhet med varandra, vilket innebär att endast en version av
vaccinet behövs för att ge global täckning.

Fusionerade rekombinanta proteiner

Bolaget

Fördelar med Strangvac

Strangvacc är godkänt för försäljning i hela EU samt i Norge och Storbritannien. Detta godkännande bygger på studier
som visar att efter två doser av Strangvac uppnås ett betydande skydd mot kvarka. Ytterligare en studie (Robinson
et al., 2020) visar att en tredje boosterdos ökar skyddet till 94% vilket är ett väldigt starkt skydd.

Strangvac har en högre säkerhet och har mindre risk för biverkningar än befintliga vaccin. Till skillnad
från konventionella vaccin, som består av försvagade mikroorganismer, består Strangvac enbart av framtagna
rekombinanta proteiner, som inte alls har samma skadliga effekter när man injicerar dem. Det finns helt enkelt inte
någon del av bakterien i vaccinet som kan orsaka sjukdomen som vaccinet ska skydda mot.

Tack vare att Strangvac inte innehåller bakterien Streptococcus equi, vare sig i bakterieform eller som DNA, går
det att skilja mellan smittade hästar från vaccinerade med tillgänglig diagnostik. Denna egenskap kallas för DIVA
(Differentiation between Infected and Vaccinated Animals) och är ovärderligt under pågående utbrott då man måste
särskilja vaccinerade djur från de som tidigare haft infektionen. Inget annat av befintliga kvarka-vaccin har denna
DIVA-kapacitet och detta är en stor fördel för Strangvac.

Strangvac administreras intramuskulärt och förvaras i vanlig kylskåpstemperatur. Det gör vaccinet enkelt att
använda och gör det därmed lättare att få till en bred användning.
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För att med framgång kunna sälja ett vaccin globalt krävs det ett gott skydd, hög säkerhet och att det är lätt att
administrera. Vår bedömning är att Strangvac är det enda vaccinet som uppfyller allt detta och har dessutom DIVA-
kapacitet, vilket gör att vi anser att Strangvac har en överlägsen profil jämfört med befintliga kvarka-vaccin.
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Teknologiplattformen - stor potential för fler applikationer

Strangvac är det första vaccinet att kommersialiseras i Intervaccs utvecklingsportfölj. Den teknik som Intervacc
använder sig av är i framkant och kan användas i framtagande av vaccin mot många olika typer av bakteriella
sjukdomar och virussjukdomar. Intervacc är särskilt inriktade på att ta fram vaccin mot streptokock- och stafylokock-
infektioner då deras vaccinplattform har visat sig fungera väl mot den typen av infektioner och de besitter mycket
djup kunskap om de patogenerna.

Utöver Strangvac arbetar Intervacc på ett vaccin mot infektioner orsakade av bakterien Streptococcus suis, som
drabbar smågris och ett vaccin mot infektioner orsakade av bakterien Staphylococcus aureus som bland annat drabbar
mjölkkor. Båda dessa projekt baseras på samma teknologiplattform som Strangvac. Vi har inte med dessa projekt
i våra prognoser men poängterar att det finns en betydande potential för dem då de avser behandla allvarliga
bakterieinfektioner hos djur som finns i stora populationer och som även drabbar människor. Båda projekten löper
på enligt plan. De kliniska faserna för djurhälsa går generellt snabbare än för humanhälsa, bl.a. eftersom man redan
i den prekliniska fasen har prototypvaccin som testas på rätt måldjur.

Nuvarnade projektportfölj

Bolaget

Gris – Streptococcus suis – Enorm potential för vaccin mot förödande bakterie

Streptococcus suis är en i hela världen vanligt förekommande streptokockbakterie som orsakar sjukdom och
dödlighet hos grisar. Det är en zoonotisk bakterie som också kan drabba människor genom kontakt med grisar eller
griskött, vilket hittills framför allt varit ett problem i sydöstra Asien men förekommer även i Europa. Infektionen är
en av de vanligaste bakteriella orsakerna till fatal infektion hos nyligen avvanda smågrisar och är ett stort problem
inom grisnäringen över hela världen. Grisar kan dö plötsligt eller få sjukdomar så som hjärnhinneinflammation och
blodförgiftning. Studier visar att upp till 17% av griskultingar dör under sina första veckor.

För en grisbonde handlar det om en krassa ekonomiska incitament för hur mycket kött det går att producera. Idag
behandlas Streptococcus suis med antibiotika, men ökad resistens och reglering kommer att begränsa detta framöver.
Det kommer att leda till ett ökat infektionstryck och efterfrågan på ett vaccin kommer att öka ytterligare. Det finns
idag inget vaccin på marknaden, även om det bedrivs forskning inom området. Intervaccs teknologi med fusioner
av rekombinanta proteiner ger även vaccin DIVA-kapacitet, alltså möjligheten att särskilja ett vaccinerat djur från
ett djur som drabbats av infektion. Detta är extra viktigt när det gäller en zoonotisk bakterie som även kan drabba
människor och där vaccinet används för matproducerande djur. Intervacc överväger också att vaccin ska ges till
dräktiga suggor eftersom skyddande antikroppar kan överföras via diande. Det uppskattas finnas runt 1 miljard
grisar i världen vilket gör marknadspotentialen enorm för ett vaccin mot en bakterie som är ett stort problem för
grisnäringen.
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Det finns närmare 1 miljard grisar i världen
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Lovande resultat i prekliniska studier med anslag från EU-kommissionen

Intervacc har identifierat antigener för ett vaccin mot Streptococcus suis och testat dessa i studier på avvanda
smågrisar som utsatts för experimentell infektion efter vaccination. Genom dessa studier har Intervacc hittat en
vaccinkandidat INV274 som visat på lovande resultat inför vidare studier som förmodas visa på skydd mot flera
typer av Streptococcus suis. Projektet får finansiering via EU-kommissionens program Eurostars-2, vilket visar att
det finns ett stort intresse för att lyckas få fram ett vaccin. Vidare har Intervacc ett beviljat patent för vaccinet i
USA sedan november 2021. I det senaste studieresultatet, som publicerades 25 april 2022, visades att griskultingar
från suggor som vaccinerats med ett prototyp-vaccin hade signifikant färre kliniska tecken på sjukdom jämfört med
de som fick ett placebo-vaccin. Genom att vaccinera suggan blir det en bra prismodell för jordbrukaren, skyddar
kultingarna under den mest sårbara tiden och ger ett allmänt bättre skydd på gården. Dessa resultat är lovande och
visar på styrkan i Intervaccs teknologiplattform.

Intervaccs teknologi ger stora konkurrensfördelar

Eftersom ett framgångsrikt vaccin mot Streptococcus suis skulle bli en världsprodukt är det många som är
intresserade av att utveckla ett sådant. De försök som hittills har gjorts har haft begränsad framgång. Effektiviteten
har varit låg, vaccinen har bara riktat in sig mot en variant i taget medan det finns 29 olika varianter av Streptococcus
suis, vilket gör det ineffektivt och dyrt. Fokus har också varit på att vaccinera griskultingar i flera omgångar
vilket inte ger skydd förrän grisen är nio veckor. Detta är dels oekonomiskt, då det kräver många vaccindoser och
administreringstillfällen, dels ineffektivt eftersom sjukdomen ofta sker redan när grisen är mellan fyra och tio veckor
gammal.

Intervaccs vaccinkandidat tycks lösa samtliga av dessa problem. Vaccinet använder sig av teknologin med fusionerade
rekombinanta proteiner som ger ett brett försvar mot de olika varianterna av Streptococcus suis och vaccinet ges till
suggan som för vidare skyddet till griskultingarna vilket visat sig ha ett starkt skydd när man utsatt dem för smitta
när de var mellan 4 och 7 veckor gamla. Den ekonomiska fördelen i att vaccinera en sugga med en dos, jämfört med
att vaccinera ca 15 griskultingar med två doser, är enorm. Detta gör att vi bedömer att priset för ett vaccin kan bli
relativt högt för att vara för livsmedelsproducerande djur, även om det skulle ligga lägre än för Strangvac. Generellt
är prisnivåerna betydligt lägre för vaccin för livsmedelsproducerande djur jämfört med sällskapsdjur eller hästar.
Om utvecklingen fortsätter att gå enligt plan kommer detta att kunna bli en världsprodukt och skulle också kunna
leda till att Intervacc blir föremål för uppköp.

En uppskattad tidsplan för detta vaccin skulle kunna vara enligt följande: Preklinisk och klinisk fas 12 månader,
regulatorisk fas 18 månader och försäljningsstart efter godkännande 9 månader. Om projektet fortsätter att rulla på
enligt plan skulle det alltså kunna vara ute på marknaden inom tre till fyra år.
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Mjölkko – Staphylococcus aureus

Mastit, eller juverinflammation är den vanligaste sjukdomen bland Sveriges mjölkkor och står för 41% av
veterinärbehandlade sjukdomsfall. Det är den mest förlustbringande sjukdomen och orsakas i 25–40% av fallen
av bakterien Staphylococcus aureus och dessa är också de mest svårbehandlade formerna av mastit. Det kan
få följder som minskad mjölkavkastning och avdrag på mjölkpriset, vilket tillsammans med veterinärbesök och
behandling kan få stora ekonomiska följder. Kostnaden för mjölkproducenter globalt för mastit beräknas vara
2 mdr USD per år (enligt Zoetis) med en genomsnittlig kostnad per fall på 444 USD. Det är en sjukdom som
ofta kräver antibiotikabehandling och rådande rekommendation är att hålla ner förskrivningen för att minska
antibiotikaresistens, vilket ger ett tungt argument till förebyggande. I Sverige finns ca 380.000 mjölkkor och av dessa
behandlas ca 75.000 varje år med antibiotika för akut mastit. Det finns ca 265 miljoner mjölkkor i världen, vilket
innebär att detta är en väldigt stor marknad. Efterfrågan på mjölk och mjölkprodukter växer stadigt på global basis.
Ett framtida vaccin skulle kunna öka mjölkproduktionen avsevärt för de gårdar som vaccinerar.

Infektioner orsakade av Staphylococcus aureus är även ett allvarligt problem hos människor. Om vaccinet visar sig
fungera på kor är det en stark indikation på att det skulle kunna fungera även på människor. Det skulle i så fall bli
intressant för läkemedelsbolag som sysslar med humanmedicin. Det finns även politiska skäl att hoppas på detta
projekt eftersom det bland Stafylokockbakterier finns en snabbt växande antibiotikaresistens.

Efterfrågan på mjölkprodukter ökar globalt
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Flera försök har under flera decennier gjorts att ta fram vaccin mot infektioner orsakade av Staphylococcus aureus
men inget har nått framgång. De försök som gjorts har främst varit baserade på konventionell teknik, men även
försök med rekombinanta proteiner har gjorts. Intervaccs teknologi skulle kunna visa sig framgångsrik om man hittar
rätt komponenter att fusionera på DNA-nivå. Intervaccs projekt för att ta fram en vaccinkandidat mot Staphylococcus
aureus heter INV412 och är än så länge i preklinisk fas. Den 19 maj 2022 tillkännagav Intervacc en proof-of-concept-
studie för att mäta effektiviteten av deras prototypvaccin. Detta efter att bolaget gjort framgångsrika säkerhets- och
immunogenicitetsstudier på dräktiga kvigor. Denna projektfas är också beviljat ett bidrag på 80.000 EUR från EU,
vilket är ca 30% av hela finansieringen. Stafylokocker är väldigt lika streptokocker då det är samma typ av bakterie
och de goda resultaten inom Streptococcus suis (gris) lyfter sannolikheten för att även vaccinet mot Staphylococcus
aureus ska bli lyckat.
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Marknadsföring, distribution och försäljning
Intervacc kommer att sälja Strangvac själva, via Nordvacc i Norden och Baltikum och har ett distributionsavtal för
de andra europeiska marknaderna (EU och Storbritannien) med Dechra, som är en global specialist på veterinära
läkemedel, beskriven ovan (s. 8). Detta upplägg är skalbart och Intervacc har ett femårigt avtal med Dechra som
är baserat på att Dechra köper färdiga vaccindoser av Intervacc till ett förutbestämt pris. Vissa mindre milestone-
betalningar kommer också att utbetalas till Intervacc om Dechra når vissa försäljningsnivåer. Intervacc betalar
ingenting för marknadsföring på de marknader som Dechra säljer Strangvac på. Dechras starka ställning inom
hästhälsa gör att vi uppfattar dem som en bra partner för försäljning i Europa och med Strangvac skulle de bli ännu
starkare.

Genom att Intervacc har sitt eget försäljningsbolag i Nordvacc på de nordiska och baltiska marknaderna är en
strategisk fördel, eftersom man genom det har erfarenhet och kunskap om hur branschen fungerar, hur ett
distributionsavtal bör ser ut och dylikt. Intervacc kan också på nära håll följa hur utrullningen av Strangvac går och
lära sig inför senare lanseringar.

För USA-lanseringen finns det flera möjligheter för att välja distributionspartner med olika egenskaper. Dechra skulle
kunna sköta distributionen i USA också med fördelen att redan ha Strangvac i sitt sortiment. Zoetis vore en bra
partner eftersom de är den största inom djurhälsa och dessutom redan säljer ett kvarkavaccin i USA och på så sätt
skulle konkurrensen hanteras. Merck/MSD, som är störst på vaccin, skulle också kunna göra det och Boehringer
skulle också vara en bra partner då de är störst inom hästhälsa. En framgångsrik lansering i Europa skulle ge goda
förutsättningar för ett fördelaktigt distributionsavtal med någon av dessa, då intresset för att sälja Strangvac då
borde vara stort hos samtliga av dem.

Pris

Priset för en dos Strangvac kommer att landa runt 300 kr på apotekshyllan. Det kommer att vara dyrare än
influensavaccin som ligger runt 100-150 kr per dos, men ungefär samma som för vaccin mot botulism. För hästägaren
blir det dock ett högre pris eftersom det tillkommer kostnader för veterinärbesöket och dennes resekostnader. Totalt
kan kostnaden bli runt 1000 kr och det är därför ekonomiskt logiskt att ge Strangvac för flera hästar samtidigt och i
samband med t.ex. influensavaccinering. I vissa länder kan listpriset teoretiskt sett bli högre då det är fri prissättning
bland apoteken, även om apotek brukar ligga nära varandra i pris.

Erik Penser Bank 23 Intervacc – 09 Juni 2022



Kampanjer, viktiga opinionsbildare och intressenter

Det som i slutändan avgör efterfrågan på Strangvac är hur många hästägare, stall, ridskolor, uppfödare etc. som
väljer att vaccinera sina hästar. Förutom viljan att skydda sin häst och det ekonomiska intresset påverkas detta av
vad veterinärer, försäkringsbolag, sportförbund och andra KOLs (Key Opninion Leaders) säger. För att få en känsla
för intresset, kunskap och åsikter om Strangvac har vi intervjuat ett flertal av dessa samt deltagit i kampanjer och
utbildningar. Denna studie har viss bias mot att den främst gjorts i Sverige.

Försäkringsbolag

Vaccinationskrav är ovanliga hos försäkringsbolagen, men över lag förutsätts att hästägaren följer de
rekommendationer som gäller från veterinärer och andra intresseorganisationer. I Sverige betalar försäkringsbolagen
t.ex. inte ut ersättning om en ovaccinerad häst drabbas av stelkramp eftersom det lätt kan undvikas med vaccination.
Det finns exempel på försäkringsbolag i Storbritannien som kräver vaccination mot anmälningspliktiga sjukdomar,
bl.a. influensa och med tanke på hur stort problem kvarka är i Storbritannien skulle det kunna bli krav även för
kvarka när bra vaccin finns tillgängligt. I Nya Zealand finns det försäkringsbolag som inte betalar ut ersättning för
vård av sjukdomar, inklusive kvarka, som det finns vaccin mot och som en veterinär normalt skulle rekommendera.
I Sverige finns det försäkringar som täcker förlorad inkomst för ett visst antal dagar samt veterinärvårdsförsäkring
för hästar om de behandlas för en sjukdom som lett till att verksamheten måste stängas. Kvarka är den vanligaste
anledningen till att sådana avbrottsförsäkringar betalas ut. Försäkringsbolag bör därför ha intresse av att, om inte
krav så, åtminstone ge incitament till hästägare att vaccinera när Strangvac är etablerat på marknaden.

Veterinärer

I dagsläget rekommenderar veterinärer i Sverige generellt att hästägare följer Svenska Ridsportförbundets
rekommendationer vilket är grundvaccin mot influensa och stelkramp. Vissa lägger till vaccin mot Botulism. De
flesta av det veterinärer vi pratat med är försiktigt positiva till Strangvac. Få vill vara först men om vaccinet håller vad
det lovar är det väldigt efterlängtat och precis vad vi behöver då kvarka är en sjukdom med så hemska konsekvenser.
Det skulle i så fall vara praktiskt att ta i samband med att influensavaccin ges.

Sportförbund

För hästar som tävlar finns krav på vaccination för att få delta på tävlingar. Kraven kan se lite olika ut i olika
länder, men det internationella ridsportförbundet (FEI) kräver två doser av influensavaccin per år för att få tävla
internationellt. Utöver det rekommenderar de starkt att vaccinera mot stelkramp och andra sjukdomar som
herpes och West Nile Fever. Det krävs mycket för att vaccinering ska bli tvingande, men ridsportförbundens
rekommendationer väger tungt för både hästägare och veterinärer. När Strangvac finns till försäljning på fler
marknader och kan visa på effektivitet ute i fält ser vi det som sannolikt att vaccination mot kvarka kommer att
åtminstone rekommenderas av ridsportförbund framöver.

Strategin för att nå ut med budskapet – kampanjer för information och medvetenhet

Efter att Strangvac blev godkänt har Intervacc jobbat nära viktiga opinionsbildare (KOL) inom hästhälsa som
forskare, statsveterinärer, sportförbundsveterinärer och liknande, på respektive marknader. Dessa skriver i sin tur
skrifter, har seminarier och riktlinjer och hittills har mottagandet varit positivt. Nu när Strangvac finns till försäljning
genomför Intervacc kampanjer för utbildning av veterinärer för Strangvac och information till hästägare om kvarka
generellt. Intervacc finns med på hästtävlingar och omnämndes positivt på den årliga Strangles Awareness Week
(i Sverige Stoppa kvarkan), som når miljoner hästägare. Dessutom har Intervacc tillsammans med Dechra lanserat
nya kampanjer för att öka medvetandet.
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Tester

Ett viktigt verktyg i kampen mot kvarka är tillgång på tillförlitliga tester och Intervacc kommer att, via dotterbolaget
Mybac-Vettech, tillhandahålla och sälja kvarkatester. Dessa tester kommer att använda sig av DIVA-kapaciteten hos
Strangvac, alltså tester där man kan särskilja mellan vaccinerad och ovaccinerade (men infekterade) djur. Detta blir
en viktig pusselbit då Strangvacs DIVA-kapacitet är en viktig fördel gentemot andra vaccin. Ökad testning i fält leder
också till högre försäljning av vaccin generellt. Genom att Mybac-Vettech använder testerna själva i fält får man en
djupare förståelse för testerna, vilket hjälper till vid produktutveckling, utbildning och försäljning. Dessutom samlas
data in vilket ger en bättre förståelse för och insyn i hur bakteriefloran ser ut. Intervacc är redan idag leverantör av
antigener som används i en del av de på marknaden tillgängliga kvarkatesterna som har DIVA-kapacitet.
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Produktion och kapacitet

Tillverkningen av Strangvac sker i två steg och görs i dagsläget av två produktionspartners som båda finns i Spanien.
Först tillverkas antigenerna där man vid varje tillverkningstillfälle får antigener för några miljoner doser och som kan
användas för nästa steg i 28 månader. Detta, som även kallas Drug Substans (DS), görs hos partnerleverantören 3P
Biopharmaceuticals. I nästa steg tillverkas den färdiga dosen i en process där antigenerna blandas med adjuvans och
saltlösning, för att sedan fyllas i vialer och paketeras till försäljning. Detta, som även kallas Drug Product (DP), görs
hos en produktionspartner som heter Liof Pharma. Det är i steg nummer två som den större delen av kostnaderna
ligger. Att produktionen sker i Spanien, samtidigt som avtalet med Dechra är tecknat i EUR och en stor andel av
försäljningen kommer att komma från Europa, ger en stabiliserande effekt när det gäller valutaexponering.

I takt med att volymerna ökar kan Intervacc utöka, byta ut eller lägga till nya produktionspartners. Avtalen är flexibla
och det är relativt enkelt att byta leverantör, även om det behöver godkännas av EMA. När volymerna blir ännu
större skulle produktionen kunna flyttas till exempelvis Indien.

Intervacc – 09 Juni 2022 26 Erik Penser Bank



Prognoser kostnader och lönsamhet

Tillverkningskostnader och bruttomarginal

När det gäller produktionskostnader för vaccin gäller, precis som för de flesta tillverkande verksamheter, att
stordriftsfördelar kommer i takt med att produktionen skalas upp. I början och vid liten skala kommer kostnaden
för sålda varor (COGS) för att tillverka en dos att vara hög. Den första tiden görs kontinuerliga förbättringar
i produktions- och analysprocessen, vilket får ner kostnaden och sedan kommer den att gå ner i takt med att
volymerna ökar. Vid små volymer är det stora fasta kostnader per dos för t.ex. lokaler, personal och batchanalyser,
medan studier visar att när volymerna kommer över 20 miljoner doser är det huvudsakligen rörliga kostnader per
dos. Rörliga kostnader består av t.ex. antigenerna, vialer, förpackningar, etiketter samt fraktkostnader. För enklare
humanvaccin som säljs i väldigt stora volymer kan tillverkningskostnaden komma under 10 kr per dos. Vi anser att
en rimlig bedömning är att Strangvac vid volymer närmare 20 milj doser om året kan komma ner i en COGS per dos
på 20 kr. Med ett försäljningspris på dryga 100 kr per kan alltså bruttomarginalen nå 80% vid så stora volymer.

Om vi jämför med Zoetis, Merck/MSD , Boehringer Ingelheim och Dechra så har de bruttomarginaler runt dryga
70%. Med tanke på att Strangvac är en nischad premiumprodukt som kan ta ut ett relativt högt pris tycker vi att det
går att motivera en något högre bruttomarginal. Resan dit börjar dock med låga marginaler och vi prognostiserar
att bruttomarginalen går upp i takt med volymen.
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Bruttomarginalen går upp i takt med volymen
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Den höga bruttomarginalen för Intervacc i början beror
på bruttomarginalnivåerna för dagens försäljning hos
Nordvacc, som är liten.

Skalfördelar ökar med volymen
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Intäkt per dos beräknar vi vara 100 kr på de marknader
där försäljning sker via distributör och 200 kr där
Intervacc säljer själva.

Övriga kostnader och EBIT-marginaler

Nu när Strangvac är färdigutvecklat och på marknaden, produktionsavtal finns samt att distributionsavtal är på
plats med Dechra, är affärsmodellen väldigt skalbar och tillämpbar för en global marknad. Intervacc behöver inte
bygga egen produktion, ha lokala kontor på nya marknader eller anställa en försäljningsstyrka. På de marknader
där försäljning sker via distributionsavtal är det distributören, som Dechra i Europa, som står för försäljnings- och
marknadsföringskostnaderna. På de nordiska och baltiska marknaderna, där Strangvac säljs via Nordvacc, kan det
bli vissa kostnader för kampanjer och utbildningar i den första lanseringsfasen. De kostnader som kan tillkomma
från dagens nivåer är annars regulatoriska kostnader i samband med godkännandeprocesser för nya marknader
samt utgifter för utvecklingsprojekten i pipeline samt patentkostnader. Även om vi tar i när det gäller prognoser
för sådana kostnader är det svårt att se hur Intervaccs skalbara modell inte skulle nå EBIT-marginaler på 60% i
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slutet av vår prognosperiod som sträcker sig fram till 2030. Detta bygger återigen på att Strangvac är en nischad
premiumprodukt, höga volymer samt att Intervacc behåller affärsmodellen med distributionsavtal för försäljning.

EBIT-marginaler 60% på lång sikt

-163%

-38%

6%

25%

41%

54%
59% 60% 60%

-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

-100

200

500

800

1 100

1 400

1 700

2 000

2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Estimat försäljning och EBIT

Nettoomsättning EBIT EBIT-marginal

EPB

Erik Penser Bank 29 Intervacc – 09 Juni 2022



Patent, generika och ny konkurrens

Intervacc äger idag fyra patentfamiljer som i sin tur har sammanlagt ca 20 beviljade patent i olika länder samt flera
pågående patentansökningar.

För Strangvac har Intervacc patent i Europa och USA fram till 2031 och har ansökt om tilläggsskydd fram till 2036 på
de viktigaste europeiska marknaderna. Vi uppfattar det som osannolikt att ett nytt konkurrerande vaccin kommer till
marknaden. För kemiska läkemedel finns generellt generika, men för biologiska läkemedel är det mycket svårare att
få godkänt, vilket gör att det sällan blir värt jobbet att försöka och detta gäller särskilt för vaccin. För djurläkemedel
är det också generellt mindre generika på grund av att marknadsstorleken för respektive produktmöjlighet ofta är
lägre samt att det finns en starkare produktlojalitet jämfört med humanläkemedel.

För vaccin mot Streptococcus suis är patent beviljat i USA fram till 2037 och ansökning pågår i Europa.
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Balansräkning och kassa
Intervacc hade vid senaste rapporten 94 mkr i kassan vilket vi bedömer räcker för lanseringen av Strangvac fram
till dess att de blir kassaflödespositiva vilket vi räknar blir i början av 2024. Bolaget har inga lån och tog senast in
pengar via en nyemission i juni 2020. Vi ser inte att det kommer att bli nödvändigt att ta in mer kapital av defensiva
skäl. Om Intervacc däremot skulle nå framgång i något av sina andra utvecklingsprojekt för gris eller mjölkko, innan
Strangvac genererar signifikant positiva kassaflöden, kommer det sannolikt att krävas mer kapital. Med andra ord
en eventuell offensiv satsning baserat på positiva resultat.

Intervacc har en god kassaposition
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Värdering

För att komma fram till vårt motiverade värde har vi använt oss av en DCF-värdering med en WACC på 14%, en
långsiktig tillväxt på 3% och långsiktiga EBIT-marginaler på 60%, vilket ger ett värde på 97 kr. Denna baseras på
våra prognoser som sträcker sig fram till 2030 och ett terminalvärde 2035. Eftersom Strangvac precis har börjat
säljas och det finns osäkerhet kring hur snabbt försäljningen kommer i gång på respektive marknad har vi satt ett
högt avkastningskrav på 14%. I takt med att vi kan följa att försäljningen utvecklas i den takt vi förutser kommer vi
kunna sänka avkastningskravet vilket då får en stor effekt på motiverat värde. I känslighetsanalysen nedan går det
exempelvis att se hur värdet per aktie blir 130 kr om WACC sänks till 12%.

Vi poängterar än en gång att våra prognoser endast är gjorda på försäljning av Strangvac. All eventuell framtida
försäljning från de projekt som ligger i utvecklingsportföljen ser vi som en optionsmöjlighet utöver nuvarande
motiverat värde.

DCF
DCF - GROWING FCF PERPETUITY FORMULA

Sum of PV of FCF (explicit period) 2 446 Risk free nominal rate 2,5%

PV of terminal value (perpetuity formula) 2 364 Risk premium 5,5%

Enterprise value 4 810 Extra risk premium 2,2%

Latest net debt (inc. Acquisition) -94 Beta 1,5 97,3199264 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

Minority interests  & other 0 Cost of equity 14,0% 12,0% 121 125 130 136 142

Equity value 4 904 Cost of debt (pre-tax) 5,0% 13,0% 105 108 112 116 120

No. of shares outstanding (millions) 50 Tax rate 22% 14,0% 92 95 97 100 104

Equity value per share (SEK) 97 Target debt/(debt + equity) 0% 15,0% 81 83 85 88 90

WACC 14,0% 16,0% 72 74 76 77 79

Implicit multipl. 2022 2023 2024

EV/Sales 154,0 40,1 13,4 Terminal value assumptions

EV/EBITDA -161,8 -225,6 124,8 Long term growth rate 3,0% 97,3199264 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0%

EV/EBIT -94,7 -105,9 236,3 Long term EBIT margin 60,0% 12,0% 116 123 130 137 144

EV/NOPLAT -121,4 -135,8 302,9 Depreciation (% of sales) 2,0% 13,0% 101 106 112 118 123

P/E Capex (% of sales) 2,0% 14,0% 88 93 97 102 107

ROIC/WACC Working cap. (% of sales) 10,3% 15,0% 78 82 85 89 93

Current Share price 32,10 Tax rate 22% 16,0% 69 72 76 79 82

2022-06-08 Dec-20 Dec-21 Dec-22 Dec-23 Dec-24 Dec-25 Dec-26 Dec-27 Dec-28 Dec-29 Dec-30 Dec-31 Dec-32 Dec-33 Dec-34 Terminal

DCF (SEKm) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Sales 5 5 31 120 360 593 945 1 310 1 642 1 923 1 977 2 222 2 446 2 634 2 775 2 859

EBITDA  -20 -23 -30 -21 39 167 404 725 992 1 171 1 200 1 353 1 494 1 614 1 705 1 772

- Depreciation -6 -6 -21 -24 -18 -18 -17 -17 -17 -17 -17 -23 -30 -37 -45 -57

= EBIT  -26 -29 -51 -45 20 149 386 708 975 1 154 1 183 1 330 1 463 1 576 1 660 1 715

- Tax on EBIT  6 6 11 10 -4 -33 -85 -156 -215 -254 -260 -293 -322 -347 -365 -377

= NOPLAT -20 -23 -40 -35 16 116 301 552 761 900 923 1 037 1 141 1 229 1 295 1 338

+ Depreciation 6 6 21 24 18 18 17 17 17 17 17 23 30 37 45 57

= Gross cash flow -14 -17 -19 -11 34 134 319 569 778 917 940 1 061 1 172 1 267 1 340 1 395

- Capex -11 -23 -2 -2 -2 -2 -8 -12 -18 -23 -27 -33 -39 -46 -52 -57

- Increase (+decrease) in WC -1 -2 -23 -19 -24 -5 -36 -38 -34 -29 -6 -25 -23 -19 -15 -9

= Free cash flow from operations -26 -42 -44 -32 8 127 275 519 726 865 908 1 002 1 109 1 202 1 273 1 329

PV of cash flow -41 -27 6 80 153 253 311 325 299 290 281 267 249 2 364

% of Enterprise value -1% -1% 0% 2% 3% 5% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 5% 49%

Accumulated % of Enterprise value -1% -1% -1% 0% 4% 9% 15% 22% 28% 34% 40% 46% 51% 100%

Key figures 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Sales growth  9,6% 495,8% 284,4% 199,5% 65,0% 59,3% 38,6% 25,3% 17,1% 14,8% 12,4% 10,1% 7,7% 5,4% 3,0%

EBITDA margin  -443% -95% -18% 11% 28,2% 42,7% 55,3% 60,4% 60,9% 60,7% 60,9% 61,1% 61,3% 61,4% 62,0%

EBITDA growth 19% 28% -28% -281% 333,2% 141,6% 79,7% 36,8% 18,0% 2,4% 12,8% 10,4% 8,0% 5,7% 3,9%

EBIT margin  -561% -163% -38% 6% 25% 41% 54% 59% 60% 60% 59,8% 59,8% 59,8% 59,8% 60,0%

Depreciation (% of sales) 117,4% 67,5% 20,1% 5,1% 3,1% 1,8% 1,3% 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 2,0%

Capex (% of sales) 441,3% 6,4% 1,7% 0,6% 0,7% 0,8% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 1,9% 2,0%

Capex (% of depreciation) 376% 9% 8% 11% 11% 45% 72% 103% 136% 154% 140% 130% 122% 116% 100%

Working capital (% of sales) -198% 41% 26% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tax rate 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%

W
A

C
C

Valuation output WACC assumptions Sensitivity analysis 

Long-term growth rate

W
A

C
C

Long-term EBIT margin

EPB

Nedan är en tabell med de viktigaste noterade aktörerna inom marknaden för djurhälsa. De är betydligt större än
Intervacc och har annorlunda affärsmodeller så de är inte direkt jämförbara, men ändå relevanta att titta på som
referenspunkt. Med våra prognoser och värdering handlas Intervacc till en EV/Sales på 8x för 2025 och en EV/EBIT
på 33x, vilket inte sticker ut vid en jämförelse med dessa bolag. Intervacc är mindre och har bevisbördan på sig men
har samtidigt en nischad premiumprodukt och en unik teknologiplattform som kommer på köpet.
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Peers

Kursutveckling

MV (lokal) 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 1 år

Zoetis, Inc. Class A 78 077 USD 15,4 9,9 9,1 42% 43% 44% 38% 39% 40% 36,2 22,9 20,7 35,3 32,7 28,5 16% 7% 9% -5%

Merck & Co., Inc. 233 434 USD 4,5 4,4 4,5 39% 41% 43% 36% 38% 39% 11,5 10,7 10,7 15,3 12,6 12,5 1% 19% -2% 30%

Dechra Pharmaceuticals PLC 3 850 GBP 8,1 6,1 5,7 29% 29% 29% 27% 26% 26% 27,8 21,4 19,7 32,8 30,2 28,0 18% 9% 8% -14%

IDEXX Laboratories, Inc. 32 336 USD 18,0 10,0 9,0 33% 30% 33% 29% 27% 30% 55,3 32,7 27,0 44,8 46,7 36,9 19% 7% 11% -31%

EBITDA-marginal EBIT-marginal EV/EBITDAEV/Sales Årlig försäljningstillväxtP/E

Factset

I nedan graf syns förhållandet mellan EV/Sales och EBIT-marginal för globala pharma-bolag, där vi kan se att det
finns ett samband mellan högre marginaler och en högre värdering. Den långsiktiga EBIT-marginalen på 60% som
vi kommer fram till för Intervacc är hög och bygger återigen på att Strangvac är en nischad premiumprodukt, höga
volymer samt att Intervacc behåller affärsmodellen med distributionsavtal för försäljning.

Högre marginaler motiverar en högre värdering
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Risker

Efterfrågan på Strangvac

Våra prognoser för efterfrågan på Strangvac är gjorda efter bästa bedömning efter att ha analyserat marknaden,
intervjuat intressenter och potentiella kunder och baserat på vaccinationsgrad för befintliga vaccin, framför allt för
influensa. Det finns risk för att användandet av Strangvac kan ta längre tid och att vaccinationsgraden blir lägre
än vi räknat med.

Regulatoriska risker

Det finns risk för att de regulatoriska processerna för Strangvacs godkännande i USA, Australien och Nya Zealand
tar längre tid än vi räknat med och kan kräva mer och kostsamma tilläggsstudier.

Nyckelpersoner

Intervacc har en liten personalstyrka med väldigt lång erfarenhet och hög kompetens. Förlust av nyckelpersoner
kan vara en potentiell risk för organisationen.

Kassa

Vi bedömer att kassapositionen kommer att räcka fram till att Intervacc blir kassaflödespositiva. Skulle dock
försäljningen ta längre tid än väntat och oförutsedda kostnader skulle uppstå, finns en risk att kassan tar slut och
en nyemission kan behövas.

Produktion och logistik

Det finns alltid risker vid tillverkning. Intervacc har valt ut två kvalificerade produktionspartners för de två respektive
faserna i tillverkningen, antigenerna (DS) och färdig dos (DP). I början av tillverkningen är riskerna högre för att det
blir stopp eller fel i produktionen och därför jobbar Intervacc med god framförhållning. När volymerna kommer
upp kommer Intervacc förmodligen att lägga till fler leverantörer, både för att öka kapaciteten och för att minska
riskerna. Logistikkedjan är, som för många andra, ansträngd på grund av Covid-19, vilket också gör att Intervacc har
längre framförhållning och köper in kritiska råmaterial tidigare än de normalt skulle gjort.

Distributionspartners

I och med att större delen av försäljningen kommer att ske via distributionspartner, finns det en risk att denne inte
marknadsför eller säljer Strangvac tillräckligt bra. Vi uppfattar dock Dechra som en bra partner som har fokus på
att öka sin försäljning inom hästhälsa. Att sälja via distributörspartner är också en del i Intervaccs affärsmodell som
vi uppfattar som positiv.

Konkurrens

Även om det finns befintliga kvarka-vaccin på vissa marknader är dessa bristfälliga när det gäller antingen skydd,
säkerhet eller administration. Strangvac har en överlägsen profil jämfört med dessa. Vi uppfattar vidare det som
osannolikt att ett nytt konkurrerande vaccin kommer till marknaden.

Utvecklingsprojekt

Det finns alltid risker att de projekt som ligger i utvecklingsportföljen för Streptococcus suis, och Staphylococcus
aureus inte kommer att gå i mål. Även om vi ser stor potential i båda projekten har vi i denna analys inte räknat med
några intäkter från dessa, utan de ses som en optionsmöjlighet utöver vår nuvarande värdering.
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Ägarbild

Största ägare i Intervacc sett till kapital och röster är Handelsbanken Fonder med 8,60%. Därefter följer Swedbank
Robur Fonder och Avanza Pension med 6,82 % respektive 6,58%.

Styrelse

Intervaccs styrelse består i dagsläget av 5+1 styrelseledamöter av vilka följer nedan.

Björn Sjöstrand – Styrelseordförande
Styrelseordförande sedan 2020, oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större aktieägare. Nuvarande VD
för Scandinavian Biopharma. Tidigare befattningar inluderar VD för SBL vaccin, Swiss Berna Biotech och global chef
för vaccindivisionen på Crucell.

Stefan Ståhl – Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2009, oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större aktieägare. Nuvarande professor
på Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för molekylär bioteknik.

Ed Torr - Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020, oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större aktieägare. Tidigare VD och
medgrundare till Dechra Veterinary Products Europe. Nuvarande styrelseledamot i Animalcare Group Plc och
styrelseordförande i Agrimin Ltd.

Bengt Guss – Styreleledamot
Styrelseledamot sedan 2001, oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större aktieägare. Professor vid Sveriges
Lantbruksuniversitet, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

Marianne Hansson – Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018, oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större aktieägare. Tidigare VD för Atlas
Antibodies AB. Nuvarande VD för ScandiBio Theraputics AB, ScandiEdge Therpautics och Amylonix AB.

Niels Holck – Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020, oberoende i förhållande till bolaget, ledning och större aktieägare. Tidigare
affärsområdeschef för Orion Pharma Animal Health. Nuvarande styrelseordförande i Veterinary Industry Association
i Danmark och styrelseledamot i European Federation of Animal Health.

Ledning

Andreas Andersson – VD
Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet.

Andrew Waller – Forskningschef
Med. Dr i molekylär genetik, University of York.

Tim Wood – Ansvarig CMC & Regulatory
Med. Dr, Karolinska Institutet.

Jan Persson – CFO
Civilekonom, Stockholms Univesitet.

Andreas Johansson – Logistik- och Inköpschef.
Ekonomikandidat, Internationella Handelshögskolan Jönköping.

Patrik Hellberg – CIO
Civilingenjör i elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.
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ESG

Intervacc

Intervacc är en koncern verksam inom bioteknik med fokus på djurhälsa. Bolaget utvecklar vacciner mot infektioner
orsakade av streptokocker och stafylokocker. Produktutvecklingen baseras på ny teknologi i form av rekombinanta
proteiner, vilket minskar risken för allvarliga biverkningar hos behandlade djur.

Environment

Bolaget har i samarbete med Karolinska Institutet och Svenska Lantbruksuniversitetet utvecklat teknologi baserad
på rekombinanta proteiner i stället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella
vacciner. Denna metod medför minskad risk för allvarliga biverkningar och ger även upphov till ett specifikt
skyddande antikroppssvar som gör det möjligt att urskilja vilka djur som är vaccinerade och vilka som är eller har
varit infekterat. Detta ger i sin tur indirekta positiva ekologiska effekter på omgivningen i form av en korrekt och
fungerande behandlingsmetod.

Social

Intervaccs vaccin Strangvac skyddar hästar från kvarka, en infektionssjukdom som globalt ökar i antalet fall.
Isoleringstiden för en smittad häst är rekommenderad till 4-6 veckor då infektionen är mycket smittsam och kan
smitta även efter tillfrisknande. Till följd av den höga smittorisken är det sällan bara en häst som drabbas vilket
resulterar i svåra ekonomiska följer för ett stall eller en ridskola. Ett vaccin bidrar därmed till minskade kostnader
för behandlingar, transportförbud och inställd rid- och eller tävlingsverksamhet.

Governance

Intervacc är ett svenskt publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets styrning förhåller sig till svensk lag och
tillämpar svensk kod för bolagsstyrning, samt följer Nasdaq First North Stockholms regelverk för emittenter. För
närvarande består bolagets styrelse av 6 ledamöter, varav en är kvinna och alla med tidigare erfarenheter inom
bioteknik.
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Resultaträkning

Resultaträkning

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoomsättning 78 63 56 48 36 12 5 5 31 120 360 593

Aktiverat arbete för egen räkning 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

Övriga rörelseintäkter 0 0 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2

Summa rörelseintäkter 80 65 58 51 39 18 10 11 37 126 366 599

Handelsvaror, råvaror och förnödenheter -44 -36 -41 -35 -30 -12 -2 -3 -26 -100 -274 -371

Övriga externa kostnader -9 -9 -8 -10 -10 -11 -12 -15 -20 -25 -30 -36

Personalkostnader -11 -11 -10 -12 -13 -17 -15 -17 -19 -21 -23 -25

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

Rörelseresultat före av/nedskrivningar (EBITDA) 16 8 -1 -7 -16 -22 -20 -23 -30 -21 39 167

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 -6 -6 -6 -15 -6 -6 -6 -21 -24 -18 -18

Summa rörelsekostnader -70 -63 -65 -65 -70 -45 -35 -41 -88 -171 -345 -451

Rörelseresultat (EBIT) 10 2 -7 -14 -31 -28 -26 -29 -51 -45 20 149

Finansnetto -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat före skatt 10 1 -8 -14 -31 -28 -26 -29 -51 -46 20 149

Skatt 0 -1 1 1 4 0 0 0 0 0 -4 -32

Periodens resultat 9 0 -7 -13 -27 -28 -26 -29 -51 -46 16 117

EPB

Balansräkning

Balansräkning

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Tillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 54 64 74 86 100 139 149 171 157 140 123 105

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12

Goodwill 53 47 41 35 29 24 18 12 6 0 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1

Uppskjuten skattefordran 4 4 3 6 11 11 11 11 11 11 11 11

Summa anläggningstillgångar 118 122 126 135 149 181 186 203 184 162 146 130

Varulager 12 16 20 17 11 1 2 7 12 30 43 30

Kundfordringar 2 3 2 3 3 1 0 0 3 12 36 59

Aktuell skattefordran 2 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1

Övriga fordringar 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Kassa och bank 20 13 13 21 37 53 164 116 61 24 55 213

Summa omsättningstillgångar 37 33 38 45 54 56 169 126 80 70 138 306

Summa tillgångar 155 155 164 180 203 237 355 329 264 232 284 435

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 16 20 22 32 75 87 100 100 100 100 100 100

Övrigt tillskjutet kapital 8 58 66 102 111 158 288 288 288 288 288 288

Annat eget kapital inklusive årets resultat 78 48 42 30 4 -25 -50 -80 -131 -176 -160 -43

Summa eget kapital 102 127 130 165 190 220 338 308 257 212 228 345

Uppskjutna skatteskulder 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skulder till kreditinstitut 15 12 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Summa långfristiga skulder 18 14 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Checkräkningskredit 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skulder till kreditinstitut 6 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0

Förskott från kunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leverantörsskulder 2 3 7 3 7 5 10 10 3 12 36 59

Övriga skulder 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 3 1 2 3 11 6 10 2 6 18 30

Summa kortfristiga skulder 35 14 25 13 12 17 17 21 6 20 56 91

Summa eget kapital och skulder 155 155 164 180 203 237 355 329 264 232 284 435

EPB

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Rörelseresultat 2 -7 -14 -31 -28 -26 -29 -51 -45 20 149

Justeringar för poster som inte ingår I kassaflödet 6 7 7 16 5 6 6 21 24 18 18

Ränta -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betald skatt 0 -3 -2 0 0 0 0 0 0 -4 -32

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 0,000 7 -4 -9 -15 -23 -19 -23 -30 -21 34 135

Förändringar av rörelsekapital -26 -1 -10 11 20 -1 -2 -23 -13 -1 25

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 -19 -4 -19 -4 -3 -20 -25 -53 -35 33 160

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -10 -10 -12 -23 -39 -10 -22 0 0 0 0

Förvärv av patent, licenser mm -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

Förvärv/försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -10 -10 -13 -23 -39 -11 -23 -2 -2 -2 -2

Nyemission minus emissionskostnader 25 10 46 50 58 143 0 0 0 0 0

Upptagna lån och amorteing av lån -2 6 -6 -7 0 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 23 15 40 42 58 143 0 0 0 0 0

Periodens kassaflöde 0 -6 1 8 15 16 112 -49 -55 -37 31 158

Likvida medel vid periodens början -6 1 13 21 37 53 164 116 61 24 55

Kursdifferens I likvida medel -1

Likvida medel vid periodens slut 13 13 21 37 53 164 116 61 24 55 213

EPB
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Nyckeltal

Nyckeltal

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Omsättningstillväxt -20% -12% -14% -26% -66% -61% 10% 496% 284% 200% 65%

EBITDA-tillväxt -48% nm nm nm nm nm nm 28% -28% -281% 333%

EBIT-tillväxt -79% nm nm nm nm nm nm 73% -11% -145% 631%

Bruttomarginal 44% 43% 27% 27% 15% 5% 50% 49% 17% 16% 24% 37%

EBITDA-marginal 21% 14% -2% -15% -45% -179% -408% -443% -95% -18% 11% 28%

EBIT-marginal 13% 3% -13% -28% -87% -229% -537% -561% -163% -38% 6% 25%

Skattesats -3% -89% -14% -10% -11% 0% 0% 0% 0% 0% -21% -21%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Antal aktier 16,1 16,1 37,7 43,5 50,4 50,4 50,39 50,39 50,39 50,39

EPS -0,42 -0,79 -0,73 -0,64 -0,51 -0,58 -1,01 -0,90 0,32 2,32

EPS-tillväxt 88% -8% -12% -21% 15% 73% -11% nm 635%

FCF per aktie -0,9 -2,0 -0,7 -1,0 -0,6 -1,0 -1,1 -0,8 0,2 2,5

FCF Yield -27% -11% -5% -1% -2% -2% -2% 0% 6%

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

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Eget kapital per aktie

Aktiekurs 7,33 6,7 18,05 52,8 53,2 44 44 44 44

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

ROE 9% 0% -5% -8% -14% -13% -8% -10% -20% -22% 7% 34%

ROCE 8% 1% -5% -8% -16% -13% -8% -10% -20% -21% 9% 43%

Varulager av nettoomsättning 16% 26% 35% 36% 31% 10% 33% 126% 40% 30% 20% 15%

Kundfordringar av nettoomsättning 3% 4% 3% 6% 9% 4% 9% 9% 10% 10% 10% 10%

Leverantörsskulder av nettoomsättning 3% 4% 12% 6% 21% 40% 200% 184% 10% 10% 10% 10%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E

Nettoskuld 0,3 5,7 10,6 -12,9 -35,4 -51,8 -163,9 -115,3 -60,3 -17,8 -26,0 -153,7

Soliditet 66% 82% 80% 92% 94% 93% 95% 94% 98% 91% 80% 79%

Nettoskuld / EBITDA -5,0 -2,0 -0,8 -0,7 -0,9

Market Cap 118 252 786 2 659 2 681 2 217 2 217 2 217 2 217

EV 6 11 105 217 734 2 495 2 566 2 157 2 199 2 191 2 064

EV/EBITDA 0,7 -9,7 -14,7 -13,4 -33,8 -127,9 -110,4 -72,6 -103,1 56,8 12,4

EV/EBIT 2,7 -1,4 -7,7 -7,0 -26,4 -97,2 -87,3 -42,4 -48,4 107,6 13,9

P/E -9,3 -9,2 -28,2 -103,9 -91,3 -43,5 -48,7 139,4 19,0

EV/Sales 0,1 0,2 2,2 6,1 60,5 522,0 489,5 69,1 18,3 6,1 3,5

P/Sales 2,5 7,1 64,7 556,3 511,5 71,0 18,5 6,2 3,7

EPB

Intervacc – 09 Juni 2022 38 Erik Penser Bank



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 verifierade. 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 finansiella 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 finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, 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 klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde 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 riskklassificeringen 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 Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter 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 finansiellt 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 affärer. 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 finansiella 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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