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Lansering bör ge positivt momentum 
Carlsquare Equity Research inleder bevakning av Pharmiva med en positiv 
syn på lanseringen av infektionsbehandlingen Vernivia. Upp till cirka 30 pro-
cent av kvinnor i fertil ålder lider av bakteriell vaginos (BV). Antibiotika är 
standardbehandling men biverkningar och återfall är vanliga. En innovativ 
mousseformulering med enkel och effektiv lokal applicering och lovande kli-
niska resultat gör Vernivia till en möjlig första behandling innan läkemedel 
övervägs. Pharmiva är i tidig fas av kommersialisering och risken är därmed 
hög och ytterligare finansiering kommer att krävas för att ta vara på tillväxt-
möjligheter. Vi ser dock goda förutsättningar för att förväntat nyhetsflöde 
och successiv utrullning av Vernivia på fler geografiska marknader kan ge 
stöd åt aktien. I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde på 18,2 kro-
nor.  
 

Ny differentierad behandling av underlivsinfektion 
Pharmiva har utvecklat Vernivia som är en ny receptfri CE-märkt medicinsk-teknisk 
produkt för behandling av vanliga underlivsinfektioner. Bolaget fokuserar inledningsvis 
på bakteriell vaginos (BV), en mycket utbredd åkomma bland fertila kvinnor som i de 
flesta fall inte behandlas. Obehandlad BV ökar risken för andra infektioner och kan ge 
komplikationer under graviditet. Vi bedömer att det finns behov av fler användarvän-
liga behandlingar som komplement eller alternativ till dagens läkemedel. Vernivia är 
en potentiell lösning: De aktiva substanserna är väl kända och säkra, mousseformule-
ringen är enkel och skonsam att använda, och öppna studier pekar på att Vernivia har 
en effekt på kliniska symtom i linje med godkända behandlingar.   
 

Lansering inledd trots studieförsening 
Den receptfria marknaden svarar för den största andelen av en global marknad för BV 
som uppskattas till cirka 900 MUSD. Den innovativa formuleringen gör att vi tror att 
Pharmiva kan positionera Vernivia som en premiumprodukt. Vi bedömer därtill att kli-
nisk evidens om effekt, som de flesta receptfria produkter saknar, är en hörnpelare i 
en framgångsrik lansering. Genomförandet av en bekräftande kontrollerad klinisk stu-
die i Skottland har visserligen försenats på grund av pandemin men trots det har lan-
sering inletts på pilotmarknaden Sverige och Vernivia finns redan i Apoteket AB:s e-
butik och hos Apotea. Lansering i fysiska butiker (Apoteket Hjärtat) sker under första 
halvåret 2022.  
 

Kommersialisering kan stärka sentiment för aktien 
Pharmivas aktie handlas tydligt under kursen i listningsemissionen i mars 2021. Vi be-
dömer att utförsäljning av kortsiktiga investerare direkt efter listningen är en förkla-
ring. Studieförseningen i Skottland har också bidragit, men i gengäld har lansering 
kunnat inledas tidigare än förväntat bland annat med stöd av en positiv användarstu-
die i Sverige. Vi tror att lansering, kommersialiseringsaktiviteter utanför Sverige och 
möjlig stärkt klinisk evidens kan ge ett positivt momentum till aktien den närmaste 
tolvmånadersperioden. Ytterligare kapital kommer samtidigt att krävas och utestå-
ende teckningsoptioner med teckningsperiod under 2 kv. 2022 är en finansierings-
källa. Vår värderingsansats indikerar ett motiverat värde om 18,2 kronor per aktie.  
 

Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning  0,0 0,1 2,6 10,5 24,8 45,4 

Totala rörelseint. 1,1 1,9 2,6 10,5 24,8 45,4 

Bruttoresultat -0,3 0,0 1,2 5,4 13,6 25,3 

EBITDA -13,3 -21,3 -31,1 -29,2 -15,9 -6,7 

EBIT -14,0 -22,5 -32,6 -30,9 -17,7 -8,6 

EBT -14,0 -22,5 -32,6 -30,9 -17,7 -8,6 

Vinst per aktie -3,8 -4,5 -4,0 -2,8 -1,4 -0,7 

Tillväxt, nettooms NA NaN 2189% 306% 136% 83% 

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EBIT-marginal Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

EV/Sales (nuv.) NaN 432,4x 18,9x 4,6x 2,0x 1,1x 

EV/EBITDA NM NM NM NM NM NM 

EV/EBIT NM NM NM NM NM NM 

         

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Investment Case 
Pharmiva siktar på att bli ledande inom receptfria behandlingar av vanliga underlivsinfektioner. En en-
kel och effektiv lokal administrering byggd på en särskilt utvecklad mousse, tillsammans med en bred 
antimikrobiell verkningsmekanism medför att bolagets antibiotikafria behandling Vernivia är differenti-
erad från konkurrenterna. Bolaget bygger klinisk evidens för Vernivia och parallellt lanseras produkten 
just nu i Sverige, och inom kort även på större europeiska marknader. Då bolaget befinner sig i tidig 
kommersialiseringsfas är intjäningsförmågan ännu osäker. Vi ser dock goda förutsättningar för ett po-
sitivt momentum i aktien mot bakgrund av ett förväntat nyhetsflöde kopplat till lansering och kliniska 
studier. Vårt basscenario uppgår till 18,2 kronor per aktie inom intervallet 6,6 till 39 kronor i ett bear- 
respektive bullscenario.  
 

Investment Case 
Ny behandling för vanlig underlivsinfektion  
Upp till cirka 30 procent av kvinnor i fertil ålder lider av bakteriell vaginos (BV), en av de 
vanligaste formerna av infektion i vaginan. Befintliga behandlingar är antingen symtom-
lindrande utan påvisad klinisk effekt eller antibiotika som även avdödar de ”goda” bakteri-
erna vilket ökar risken för efterföljande svampinfektioner.  Bland läkemedel dominerar an-
tibiotika men det finns en stigande motvilja att skriva ut dessa preparat mot bakgrund av 
utmaningar med antibiotikaresistens. Därtill får mer än hälften återfall av bakteriell vagi-
nos, i många fall redan tre månader efter behandling. Obehandlad BV ökar risken för vagi-
nit och för andra infektioner och kan ge komplikationer under graviditet.  
 
Vi bedömer att mousseformuleringen gör Pharmivas medicinsk-tekniska produkt Vernivia 
till en differentierad antibiotikafri behandling av BV med en enklare och effektivare applice-
ring än flertalet konkurrenter. Tillsammans med en bred generell verkningsmekanism med 
såväl antimikrobiell som pH-sänkande effekt gör det att vi ser produkten som väl position-
erad som en möjlig första behandling vid tidiga symtom.   
 

Lansering kan ge tilltagande momentum 
Vernivia är redan CE-märkt och Pharmiva har, tidigare än förväntat, påbörjat lansering i 
Sverige via Apoteket AB:s e-handelsbutik och Apotea, ledande inom e-handel på apoteks-
marknaden. Parallellt pågår kampanj mot slutanvändare via en egen digital plattform och 
sociala medier. Inom kort stundar lansering på större europeiska marknader. Sammanta-
get ser vi förutsättningar för ett bra momentum och stödjande nyhetsflöde redan på kort 
sikt.  
 
Under de kommande två åren siktar Pharmiva på att uppnå ett antal utvecklingsmässiga, 
regulatoriska och kommersiella milstolpar på vägen mot den största marknaden USA. 
 
Tänkt utvecklingsplan och milstolpar för Pharmiva 
 

 
 

Källa: Pharmiva. BV: Bakteriell vaginos. PIVA01: Bekräftande studie med Vernivia i Bakteriell vaginos.  

 

Användarstudie ger stöd åt lansering  
Även om Vernivia ännu inte har samma grad av klinisk evidens som de godkända läkemed-
len på området visar en nyligen genomförd användarstudie att behandlingen medför en 
snabb symtomlindring och upplevs som enkel att använda. En tidigare öppen studie indi-
kerar vidare en effekt på kliniska symtom i linje med vad som historiskt observerats för 
receptbelagda läkemedel. Den pågående bekräftande kontrollerade kliniska studien borde 
vid ett positivt utfall stärka förutsättningarna för en god marknadspenetration. Pharmiva 
bedömer att avläsning av studien kan förväntas mot slutet av 2022. 

H2 2021 H1 2022 H2 2022 H1 2023 H2 2023

Sverige, lansering BV

UK, lansering BV

DE, lansering BV

USA, lansering BV

Partneravtal 

Top line PIVA01
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Tillkommande indikationer kan ge stor hävstång i tillväxt 
Bolagets första produkt Vernivia bygger på en patenterad teknologi (mousseformulering) 
som kan användas inom fler områden än Bakteriell Vaginos. Bolagets avsikt är att ut-
veckla behandlingar för andra underlivsinfektioner som svamp och som förebyggande 
behandling av könssjukdomar (bland annat gonorré). Vi bedömer att i första hand behand-
ling av svampinfektioner utgör en minst lika stor potential som bakteriell vaginos. En 
breddning till nya indikationer skulle ge skalfördelar och utgöra en stor intäkts- och vär-
deökningsmöjlighet, vilket återspeglas i vårt Bull-scenario på cirka 39 SEK per aktie där 
intäkter även inkluderar en framtida behandling av svampinfektion. Potentiella intäkter 
från andra indikationer som Bolaget presenterar i sin pipeline har inte inkluderats i värde-
ringsmodellen. Kommande prekliniska studier kan ge tidig vägledning om möjligheterna.  
 

Prognoser och antaganden 
Vernivia kan göra avtryck på receptfri marknad 
Även om värdet av marknaden (omkring 900 MUSD för bakteriell vaginos) är ganska lågt i 
förhållande till den höga prevalensen av underlivsinfektioner finns det goda tillväxtförut-
sättningar. Endast en mindre andel av kvinnor med bakteriell vaginos (omkring 15 procent) 
får läkemedelsbehandling i dagsläget. Pharmivas undersökningar tyder på att färre än en 
tredjedel av drabbade söker vård, vilket tyder på att majoriteten saknar tillräckliga kun-
skaper eller är ovilliga att söka vård av andra anledningar, som socialt stigma. Området 
domineras också av generika och de större läkemedelsbolagen har inte satsat på utveckl-
ing av nya behandlingar. Användningen av receptfria egenvårdsbehandlingar är vanligare 
men effekten är oklar.  
 
Vi tror att det finns utrymme för en ny användarvänlig antibiotikafri behandling i ”glappet” 
mellan de läkemedel som i dagsläget ganska sällan skrivs ut, och diverse egenvårdsbe-
handlingar utan påvisbar effekt. I vårt basscenario antar vi att en penetration på 12,5 pro-
cent på huvudmarknaderna kan nås över tid. Det motsvarar en stark tillväxt under prognos-
perioden och en omsättning (icke risk-justerad) på över 200 MSEK på tio års sikt. Våra 
antaganden bygger på att tydlig effekt för Vernivia kan påvisas i den kontrollerade bekräf-
tande uppföljningsstudien PIVA01. Därtill förutsätter det att internationell expansion till 
större europeiska marknader och USA blir framgångsrik. 
 
I presenterade prognoser och i vår värdering har vi inte inkluderat potentiella intäkter på 
någon marknad utanför Europa och USA.  
 
Prognos nettoomsättning (MSEK)  Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%), riskjusterad* 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser. * USA-försäljning är risk-
justerad (vi antar 80 procent chans till lansering).  

 

Ett tag till break-even, men möjlighet till hög lönsamhet på sikt 
Den svenska marknaden ensamt är liten och internationell expansion är därför en förut-
sättning för långsiktig lönsamhet, enligt vår bedömning. Sverige kan dock fungera som 
pilotmarknad för kommersiell validering för att bereda väg för internationella partnersam-
arbeten. Vi bedömer att det kommer att ta cirka fem år att nå lönsamhet. Det kommer där-
för troligen att krävas ytterligare finansiering för studier, kommersialiseringsaktiviteter och 
lanseringar på större geografiska marknader. Vår utgångspunkt är dock att kapitalbehovet 
kommer att hållas tillbaka av partnersamarbeten och att det delvis är avhängigt satsning 
på klinisk utveckling av nya indikationer och produkter. Vi har antagit ett kapitalbehov över 
tid på omkring 80 MSEK och tar hänsyn till detta i vår värdering (se nedan). På längre sikt 
ser vi förutsättning för höga rörelsemarginaler uppåt 30 procent, i linje med konkurrenter.  
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EBITDA-resultat (MSEK) och marginaler (%)  Resultat per aktie (kronor) 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Värdering efter full utspädning 
Motiverat värde inom ett intervall 
Baserat på våra prognoser för de närmaste åren handlas aktien till ganska höga värde-
ringsmultiplar vilket gör en relativvärdering ofördelaktig. Vi bedömer dock att bolaget är i 
början av en potentiell tillväxtresa och DCF-värdering väger därför tungt i vår värderingsan-
sats. Vi spår att aktien kan få stöd av ett förväntat tätt nyhetsflöde den kommande tolvmå-
nadersperioden med fokus på lansering och potentiella återförsäljar- och partneravtal, 
liksom klinisk validering.  
 
I ett basscenario beräknar vi ett EV på drygt 150 MSEK eller 18,2 kronor per aktie efter full 
utspädning. Vårt bullscenario förutsätter en 50 procent högre marknadspenetration och 
inkluderar även vaginal svampinfektion som marknad. Då Pharmiva är i tidig kommersiali-
seringsfas är intjäningsförmågan ännu inte bekräftad och risken är hög. I ett pessimistiskt 
Bear-scenario antar vi en penetration på sex procent och beräknar ett motiverat värde på 
omkring 6,6 kronor.     
 
Motiverat värde, basscenario   Motiverat värde inom ett intervall 

    

Hybridvärdering, SEK 21,2 

DCF-värdering, SEK 15,1 

Motiverat värde 18,2 

Möjlig upp-/nedsida 92% 

Antal aktier, full utspädning 13,6 

Marknadsvärde, MSEK 247,3 

Kassa 2021P, MSEK 16,4 

Skuld, MSEK 0,0 

Antagen finansiering, MSEK 79,1 

EV, MSEK 151,8 
 

  
 

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Motiverat värde per aktie, basscenario och intervall (kr)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 
  

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 
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Risker och utmaningar 
Evidens för långvarig effekt saknas (ännu)  
Det finns ännu begränsat med publicerade data kring långvarig effekt efter upprepad dose-
ring med Vernivia. Den pågående bekräftande kliniska studien kommer att ge viktiga svar 
där uppföljning kring menstruation, då de kliniska symptomen ofta är tydligast, är den vik-
tigaste avläsningen. Det finns en risk att gynekologer och annan profession avvaktar med 
att rekommendera Vernivia innan resultat från kontrollerade studier är på plats.  
 
Enligt ett utlåtande från Region Stockholm den 13 oktober 2021 finns det utifrån hittills 
publicerade kliniska data inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera behand-
ling med Vernivia. Regionens expertkommitté efterlyser kontrollerade studier med flerdos-
behandling. Vi anser att Region Stockholms inställning är förståelig med befintligt un-
derlag.  Pharmiva är dock i färd med att adressera dessa frågor och stärka klinisk evidens 
med den kliniska studien PIVA01. Överlag är den klinisk evidensen på den receptfria mark-
naden svag och i det avseendet kan Vernivia komma att skilja ut sig från mängden om 
PIVA01-studien blir framgångsrik. Liksom i all klinisk utveckling finns det en risk för att 
utfallet i PIVA01 inte ger tillräckligt stöd för att hävda klinisk effekt.  
 

Bekräftande klinisk studie är försenad  
Ytterligare förseningar i klinisk utveckling är en reell risk som kan påverka sentiment och 
möjlighet att resa finansiering till marknadsmässiga villkor. Den 5 november meddelade 
Pharmiva att PIVA01-studien försenats ytterligare i spåret av pandemin. Hittills har rekryte-
ringen gått långsammare än planerat till följd av nedstängningar och nu har även studien 
pausats på grund av brist på placeboprodukt då befintligt förråd har blivit obrukbart. Pla-
nen är att studien ska kunna återupptas igen i januari 2022. Pharmiva undersöker möjlig-
heterna att inkludera svenska kliniker i studien. Bedömningen är nu att resultat kan förvän-
tas i slutet av 2022, det vill säga omkring nio månader senare än tidigare kommunicerad 
plan.  
 
Beskedet var en klar besvikelse då bolaget haft förhoppningen att rekryteringen skulle 
komma i gång snabbt efter att nedstängningarna upphört under sommaren. Pharmiva upp-
ger inte hur många patienter som hittills har rekryterats till studien, men med tanke på den 
ganska stora förskjutningen i tidplanen gissar vi att det endast är en mindre andel av de 
cirka 100 patienter som ska inkluderas som behandlats. Det förefaller naturligt att utvidga 
studien till Sverige med tanke på lyckad rekrytering i tidigare studier här.  
 
Det finns än så länge inget som direkt tyder på att studieförseningen beror på några brister 
hos produkten Vernivia.  Den påverkar heller inte möjligheterna att sälja Vernivia i Europa 
även om vi ser en risk att Pharmiva får svårare att bearbeta kliniker innan förväntad klinisk 
evidens finns på plats. Vi ser det också som önskvärt med klinisk utveckling utanför Sve-
rige då det kan förbättra förutsättningarna för lansering internationellt. Vi ser Storbritan-
nien som en fokusmarknad för Pharmiva och det är därför ett plus om brittiska patienter 
fortsatt kan inkluderas i studien. 
 

Rekrytering av ny VD pågående 
I slutet av november 2021 meddelade Pharmiva att Vd Christina Östberg Lloyd sagt upp 
sin anställning och att hon förväntas lämna bolaget senast i maj 2022. Enligt pressmed-
delandet ska hon ingå i koncernledningen för ett globalt läkemedelsföretag. Trots en rela-
tivt kort tid på VD-posten (drygt ett år) har Pharmiva gjort tydliga framsteg på flera plan 
under hennes ledning, inte minst genom lanserings- och marknadsföringsarbetet. Vd:s 
avgång i ett tidigt skede av kommersialisering skapar osäkerhet. Pharmiva är en liten orga-
nisation och det finns en risk att tidslinjer vad gäller exempelvis lansering på nya mark-
nader och klinisk utveckling kan påverkas negativt.  
 
Vi finner samtidigt inga uppenbara tecken på att beslutet har utlösts av någon omvälvande 
händelse i verksamheten. Generellt har nyhetsflödet kring kommersialiseringen, som vi 
nämnt ovan, varit stödjande. Smolket i bägaren har varit förseningen av den bekräftande 
kliniska studien PIVA01.   
 
Att lösa ledningsfrågan blir ett viktigt test för styrelsen. Vår gissning är att bolaget letar 
bland kandidater med gedigen erfarenhet från kvinnohälsoområdet och med bakgrund 
inom såväl kommersialisering som klinisk utveckling.  Därtill helst också med erfarenhet 
av kommunikation med kapitalmarknaden. Om styrelsen kan presentera en bra lösning 
kan det i gengäld stärka förtroendet för bolaget och utgöra en kursdrivande faktor.   
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Konkurrens kan hämma potential  
Värdet per behandling inom underlivsinfektioner är lågt till följd av konkurrens från gene-
riska läkemedel och receptfria behandlingar.  
 

Begränsade resurser 
Vid utgången av 3 kv. hade Pharmiva 25 MSEK i kassan. Flertalet av bolagets konkurrenter 
har etablerad försäljning och större resurser. Även om det blir hög teckningsgrad för ute-
stående teckningsoptioner som löper ut under 2 kv. 2022 så bedömer vi att komplette-
rande finansiering kommer att behövas.   
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Bolagsbeskrivning 
Pharmiva utvecklar behandlingar för underlivsinfektioner baserat på en teknologi (Venerol) för topikal 
administrering i form av mousse. Moussen stabiliserar aktiva substanser, som exempelvis väteperoxid, 
från nedbrytning. Moussen expanderar efter applicering och smälter sedan vid kroppsvärme vilket för-
enklar distribution till slemhinnor i kroppskaviteter som slidan. Den första produkten, Vernivia, är en CE-
märkt antibiotikafri behandling av vaginal infektion och har nyligen lanserats på den svenska mark-
naden.  
 

Introduktion till Pharmiva  
Startskott för lansering har gått 
Pharmiva bildades 2015 efter lovande prekliniska försök i underlivsinfektionen bakteriell 
vaginos med en mousseformulering av kända anti-mikrobiella och pH-sänkande substan-
ser. Mousseteknologin, kallad Venerol, hade dessförinnan tagits fram av Zelmic som är ett 
svenskt CRO-företag specialiserat på utveckling av topikala läkemedelsformuleringar. 
Grundarna av Zelmic är även större ägare i Pharmiva.  
 

▪ Under 2016 slutförs en första klinisk studie i bakteriell vaginos i Sverige och Ver-
nivia för singeldos börjar utvecklas. 2017 godkänns en patentansökan i USA för 
Venerol.  

 
▪ 2019 erhåller Vernivia den första CE-märkningen för singeldos vilket under 2020 

utvidgas till multipeldos.  
 

▪ 2021 påbörjas en randomiserad klinisk studie där multipla doser med Vernivia 
jämförs med placebo vid behandling av bakteriell vaginos.  Pharmiva planerar att 
rekrytera över 100 patienter till studien. Bolaget påbörjar också en användarstu-
die i 76 patienter.  

 
Pharmiva listas på First North Stockholm i slutet av mars 2021 och genomför samtidigt en 
unitemission som inbringar 35 MSEK före kostnader. Under sommaren sluts ett avtal med 
Apoteket AB om distribution av Vernivia i apotekskedjans e-handelssortiment. I slutet av 
augusti rapporterar Pharmiva positiva resultat från användarstudien där behandling under 
sju dagar undersöktes. I början av oktober lanseras Vernivia på den svenska marknaden 
och under november meddelar bolaget att Apotea tillkommit som återförsäljare.  
 
 Sedan start har bolaget tagit in omkring 90 MSEK från aktieägarna.   
 
Pharmiva fokuserar i första hand på kommersialisering av Vernivia inom bakteriell vagi-
nos. Parallellt ska potentiellt tillkommande indikationer (vaginal svampinfektion och före-
byggande behandling mot könssjukdomar (STI)) utvärderas prekliniskt. På längre sikt ser 
bolaget möjlighet att utvärdera Venerolplattformen i läkemedelsutveckling tillsammans 
med nya aktiva substanser och i andra indikationer som exempelvis dysmenorré (smärt-
sam menstruation) och endometrios.  
 
Pharmivas pipeline 
 

 
 

Källa: Pharmiva, Carlsquare Equity Research 

 
Pharmiva äger alla immateriella rättigheter till Venerol. Dessa bygger på två patentfamiljer 
som rör användning av Venerol dels för behandling av kroppskaviteter (FOAM I), dels för 
behandling på hud med en modifierad formulering (FOAM II). Patentansökningar för båda 
familjerna är godkända i USA med löptid till 2035 respektive 2037. FOAM I är dessutom 
godkänt i Kina och patentansökningar rörande båda familjerna är under behandling hos 
Europeiska Patentverket (EPO) och i ett flertal andra länder. 

  

Indikation Upptäckt Prekliniskt program Kliniskt program Registrering Lansering

Vernivia BV (EU, UK)

Vernivia Candida

Vernivia Gonorré

Venerol Kvinnohälsa
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Ledning 
Pharmivas nuvarande ledning är relativt nykomponerad och har tillträtt under de två sen-
aste åren. Bolagets Vd Christina Östberg Lloyd efterträdde i oktober 2020 tillförordnade 
Vd:n Lars Hedbys. 
 

 

Christina Östberg Lloyd är legitimerad läkare och specialist inom gynekologi 
och obstetrik.  Hon har tidigare varit nordisk medicinsk chef på Ferring och 
medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk. Hennes bakgrund 
och erfarenheter borde vara en viktig fördel inte minst vad gäller kontakt med 
andra gynekologer och ledande optionsbildare på området, liksom för plane-
ring av den kliniska utvecklingen. Christina äger 17 742 aktier och 90 000 opt-
ioner. 

 

Finanschefen Per-Ola Forsberg tillträdde i februari 2020 och har tidigare haft 
motsvarande roller på Idogen, LU Bio, LIDDS och Probi. Per Ola har 20 000 ak-
tier. 

 

Karoline Akerjordet är Vice Vd och hade tidigare rollen som COO efter att ha 
anställts i februari 2021. Hon har en bakgrund från Novo Nordisk och Particle 
Measuring System. Karoline äger 1 100 aktier och 45 000 optioner. 

 

Andrea Mildner utsågs nyligen till Head of Marketing and Sales och hade tidi-
gare en roll som E-Commerce Manager. Hon har omfattande erfarenhet av att 
etablera nya varumärken digitalt och har lett projekt inom digital transformat-
ion och kommunikation på bland annat IKEA, Orkla Sverige, Tetra Pak och 
Apoteket. Andrea äger 2 198 aktier.   

 Källa: Bolagsinformation 

 

Styrelse 
Pharmiva har en förhållandevis stor styrelse bestående av grundare och storägare samt 
personer med erfarenhet från kommersialisering inom Life Science. Majoriteten har tillträtt 
2020 eller senare. 
 

 

Malte Zaunders är ordförande sedan 2020 och har suttit i styrelsen sedan 2015. Han har 
bakgrund av rådgivning från JP Morgan och Zolfo Cooper och är managing partner på råd-
givningsfirman AZ Growth Capital. Malte äger 293 241 aktier direkt samt 40 765 genom 
kapitalförsäkring 

 David Sagna är kemist och har haft en nyckelroll i utvecklingen av Venerol och Vernivia. 
David äger 502 242 aktier. 

 

Ingrid Atteryd Heiman har en lång erfarenhet av roller som både Vd och styrelseledamot 
inom egenvårdsmarknaden. Hon har varit vd och ordförande på Ellen och sitter även i sty-
relsen för bland andra Amniotics, Carponovum, Doxa och Redwood Pharma. Ingrid har 
2000 aktier.  

 
Karin Bryder är doktor i medicinsk vetenskap, immunologi från Lunds universitet. Hon har 
lång erfarenhet från såväl bioteknik och medicinsk teknik senast som Vd för Invent Medic. 

 
Ulf Blom är ledamot och är medgrundare till Enzymatica och där bland annat varit ansva-
rig för marknadsföring. 

 
Kristina Ingvar har haft ledande roller inom kvalitet och registrering på Novo Nordisk och 
Bonesupport. Hon har 31 000 aktier och 3000 optioner. 

 
Jenny Rydhström har lång erfarenhet av såväl strategiska som operativa frågor inom ra-
men för e-handel och digitala verksamheter. 

 Källa: Bolagsinformation 

 

De tio största ägarna 
De största enskilda ägarna är Åke Lindal och David Sagna som båda äger drygt sju procent 
av kapitalet. De är grundare av Zelmic som i sin tur har utvecklat Venerol.  
Bland de större ägarna finns också andra medgrundare av bolaget (exempelvis Malte Za-
unders och Prolajm/Anna Holmberg).  
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Sammantaget är ägandet relativt spritt men grundarna utgör ett tydligt inslag i ägarbilden. 
Vi ser positivt på att flertalet grundare fortfarande är ägare och verksamma i styrelsen. Det 
finns ingen kontrollerande ägare och det finns heller ingen större ägare vid sidan av grun-
darna.  
 
Ledningens aktieägande är ganska blygsamt och mindre än en procent av bolaget. En möj-
lig förklaring är att samtliga i ledningen har tillträtt relativt nyligen. VD, CFO och COO deltog 
i listningsemissionen.  
 
Det finns två utestående incitamentsprogram, TO1, med teckningsperiod från 2018 till och 
med 2023-04-27 med ett lösenpris om 33,6 kronor per aktie, och TO2, med teckningspe-
riod under november 2023 med ett lösenpris om 28 kronor per aktie. Sammantaget kan 
upp till 178 147 aktier emitteras genom programmen med en utspädning om cirka 2,4 pro-
cent.  
 
I samband med listningsemissionen emitterades även 1,09 miljoner teckningsoptioner 
(TO3) med teckningsperiod 2022-03-28 till 2022-04-08. Teckningskursen fastställs genom 
70 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen under 20 handelsdagar ome-
delbart föregående och inräknat den 21 mars 2022, dock med ett högsta värde om 20 SEK 
per aktie. 
 
Tio största ägare 
 

Ägare Andel av kapital Andel av röster Verifierat 

 Åke Lindal 7,1% 7,1% 2021-03-31 

 David Sagna  7,0% 7,0% 2021-03-31 

Nordnet Pensionsförsäkring 5,5% 5,5% 2021-12-31 

Avanza Pension 5,1% 5,1% 2021-12-31 

Malte Zaunders  4,7% 4,7% 2021-05-25 

Prolajm AB 3,5% 3,5% 2021-03-31 

Quantify AB 3,0% 3,0% 2021-12-31 

TPJA Holding AB 2,3% 2,3% 2021-12-31 

 George Bergengren 1,7% 1,7% 2021-12-31 

Swedbank Försäkring 1,2% 1,2% 2021-12-31 

 
 

Källa: Holdings.se 

 

Sidledes kursutveckling efter inledande fall 
Pharmiva listades på First North den 31 mars 2021 och genomförde i samband med det 
en listningsemission av units motsvarande 2 185 000 nya aktier med teckningskurs 16 
kronor per aktie, samt 1 092 500 teckningsoptioner av serie TO3. Aktieemissionen inbring-
ade således totalt 35 MSEK kostnader eller 31 MSEK efter kostnader. Emissionskursen 
motsvarade en värdering på 79 MSEK före pengarna.  
 
Aktien handlades omedelbart ned cirka 30 procent från emissionskurs. Av ägarföränd-
ringar att döma är det en del investerare som deltagit i en pre-IPO-emission under hösten 
2020 som sålde aktier. Efter det inledande fallet återhämtade sig kursen i takt med att 
lansering av Vernivia närmade sig och nyhetsflödet har till stora delar varit positivt:   
 

▪ Under sommaren meddelades att användarstudien i Sverige slutförts framgångs-
rikt och att ett avtal slutits med Apoteket AB rörande försäljning av Vernivia via 
Apotekets e-handelssortiment.  
 

▪ I början av oktober påbörjades lansering i Sverige vilket var omkring ett kvartal 
tidigare än vad som kommunicerades i listningsmemorandumet. Apotea blir ny 
återförsäljare under november. I december meddelas att Vernivia kommer att 
finnas tillgänglig i Apoteket Hjärtats apotek under första halvåret 2022.  

 
▪ I den negativa vågskålen ligger att bolaget vid två tillfällen (11 maj och 5 novem-

ber) har nödgats att rapportera om förseningar i den bekräftande kontrollerade 
studien PIVA01 för bakteriell vaginos. Sammantaget bedöms studien vara om-
kring ett år försenad jämfört med den ursprungliga planen.  
 

▪ I slutet av november meddelar Pharmiva att Vd Christina Östberg Lloyd kommer 
att lämna bolaget under första halvåret 2022.  
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Kursutveckling för Pharmiva 

  
 

          
Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 
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Bakteriell vaginos 
Obalans i bakterieflora ger besvärande symtom  
Bakteriell Vaginos (BV) är en vanlig orsak till vaginala symtom hos kvinnor i fertil ålder och 
märks framför allt genom illaluktande flytningar. Åkomman karaktäriseras av en föränd-
ring i den vaginala bakteriefloran där olika anaeroba bakterier ökar på bekostnad av de 
mjölksyrebakterier som normalt förekommer. Det leder till ett högre pH vilket ytterligare 
försämrar bakteriebalansen.   
 
I en amerikansk undersökning av omkring 4 000 kvinnor mellan 14 och 49 år hade 29,2 
procent BV enligt bakterieprover (Koumans, E., et al, ” The Prevalence of Bacterial Vagin-
osis in the United States, 2001–2004; Associations With Symptoms, Sexual Behaviors, and 
Reproductive Health”, Sexually Transmitted Diseases, 2007). Andelen kvinnor som uppgav 
symtom var klart lägre, 4,4 procent eller omkring 15 procent av diagnostiserade fall. Andra 
rapporter tyder på upp till 50 procent asymtomatisk BV. Enligt studien var skillnaderna i 
prevalens mellan olika etniska grupper stora, exempelvis var bakteriell vaginos tydligt van-
ligare bland svarta kvinnor (omkring 50 procent i relevant åldersspann). Bland vita kvinnor 
var prevalensen omkring 23 procent.  
 

Potentiell ”inkörsport” till andra infektioner och komplikationer 
Flera studier tyder på att hög sexuell aktivitet och många partners är predisponerande fak-
torer för bakteriell vaginos. Studier bland prostituerade tyder på att bakteriell vaginos 
minskar motståndskraften mot könssjukdomar och HIV.  
 
Bakteriell vaginos i samband med graviditet kan öka risken för förtidig födsel och kan även 
öka risken för infektion i buken vid vaginalt kirurgiskt ingrepp (kejsarsnitt) och vid insät-
tande av spiral. 
 
Diagnoskriterier är ett pH >4,5, samt minst två av tre följande tecken: 

▪ Mjölkaktig, homogen, adherent flytning, eventuellt med bubblor 
▪ Fisklukt vid tillsats av kaliumhydroxid 
▪ Påvisning av "clue cells" (vaginala epitelceller som är täckta med bakterier)  

 
Kriterierna ovan benämns Amselkriterier.  
 

Antibiotika är standardbehandling… 
Efter diagnos ordineras normalt behandling med antibiotika. Asymtomatisk BV behandlas 
inte. 
 

▪ Metronidazol är en typ av antibiotika som har använts sedan 1960-talet. Den ver-
kar bland annat genom att hämma syntes av nukleidsyra vilket i sin tur försvårar 
DNA-bildning. Verkningsmekanismen är beroende av att metronidazol reduceras 
och den antimikrobiella effekten sker därför framför allt i anaeroba bakterier och i 
mindre utsträckning humana celler och (goda) aeroba bakterier. Vanliga biverk-
ningar är metallsmak och diffusa mag-tarm-besvär. Behandlingen ska inte kombi-
neras med alkoholintag då det medför en antabusliknande effekt. Metronidazol 
kan inte användas för att behandla svampinfektion men det är inte klarlagt om 
behandlingen i sig ökar risken för svampinfektion. I en randomiserad klinisk stu-
die visade engångsbehandling med metrodinazol klinisk läkning i 37 procent av 
fallen.  

▪ Klindamycin är en annan antibiotika som motverkar bakterietillväxt genom att 
hämma bakteriers förmåga att bilda proteiner. I jämförande studier har klindamy-
cin uppvisat liknande effekt mot BV som metrodinazol. Biverkningsprofilen är 
något annorlunda vilket återspeglas i en ökad risk för svampinfektion jämfört 
med metrodinazol men i gengäld mindre utpräglade mag-tarm-besvär.  

▪ Secnidazol är en oral behandling med en liknande verkningsmekanism som met-
ronidazol och är godkänt i USA för behandling av bakteriell vaginos.  
 

Lokal behandling med gel eller vagitorier anses medföra en relativt sett lägre risk för svam-
pinfektion och föredras därför ofta av förskrivande läkare framför oralt administrerade 
antibiotika. Engångsbehandlingar, där endast en dos tas, är vanligt förekommande, fram-
för allt i USA.  
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Antibiotika krämformulering med applikator  Antibiotika som vagitorium 

         
 

  
  

Källa: WebMd, GoodRx  Källa: WebMd, GoodRx 

 
    

…men antibiotikafritt alternativ vinner mark 
Som alternativ till antibiotika ordineras även den antibiotikafria antiseptiska behandlingen 
dekvaliniumklorid. Det är en ammoniumförening som verkar på bakteriecellernas yta och 
ökar bakteriemembranets genomsläpplighet.  Det påverkar enzymaktiviteten negativt, vil-
ket i sin tur leder till celldöd. Dekvaliniumklorid administreras i form av vaginaltabletter och 
säljs under varumärken som Fluomizin och Donaxyl.  
 
Dekvaliniumklorid har i kliniska studier visat jämförbar effekt med klindamycin mot bakte-
riell vaginos. Risken för efterföljande svampinfektion är också jämförbar med vaginalt ad-
ministrerad klindamycin.   
 
Sammanfattningsvis är befintliga läkemedelsbehandlingar någorlunda effektiva avseende 
kortsiktig klinisk läkning. En hög andel återfall och efterföljande svampinfektioner visar 
dock på ett medicinskt behov av bättre behandlingar. Studier pekar på att hälften eller mer 
får återfall efter ett år efter behandling med metronidazol (Bradshaw, C., et al.,” High 
Recurrence Rates of Bacterial Vaginosis Over the Course of 12 months after Oral Met-
ronidazole Therapy and Factors Associated with Recurrence” J Infect Dis., 2006).  
 
Antibiotikaresistens anses vara en av de främsta utmaningarna inom vården och allt annat 
lika är antibiotikafria behandlingar, som exempelvis dekvaliniumklorid, att föredra. Baserat 
på Socialstyrelsens statistik är Donaxyl det mest förskrivna läkemedlet mot bakteriell vagi-
nos på den svenska marknaden (knappt 41 000 förskrivningar under 2020, motsvarande 
45 procents marknadsandel). Donaxyl har varit på frammarsch de senaste åren och tillväx-
ten har sannolikt till stor del drivits av en ökande benägenhet att välja antibiotikafria alter-
nativ. 
 

Vernivia, innovativt behandlingsalternativ 
Verkningsmekanism bygger på välkända substanser 
Vernivia är Pharmivas CE-märkta behandling av bakteriell vaginos, De aktiva beståndsde-
larna i Vernivia är väteperoxid och mjölksyra. Dessa är välkända substanser som har anti-
mikrobiell verkan och som sänker pH-värdet. Väteperoxid är visserligen frätande i höga 
koncentrationer, men Vernivia har en låg halt om 0,3 procent vilket är en tiondel av den 
koncentration som används vid sårtvätt. Vaginan är normalt måttligt sur med ett pH-värde 
mellan 3,8 och 4,5. Vid bakteriell vaginos är pH-värdet förhöjt och en normalisering är en 
hörnpelare i strategin att motverka infektion av främmande bakterier. Mjölksyra bidrar till 
att främja tillväxt av mjölksyrebakterier vilket i sin tur gynnar den bakteriologiska balansen 
i vaginan.  
 

Mousse tillförs med trycksatt drivfunktion för effektiv applicering  
De aktiva beståndsdelarna ovan blandas med en bärare i form av mousse av kristallina 
monoglycerider – Venerol. Den färdiga produkten fylls i en trycksatt aluminiumflaska i ett 
“bag-on-valve” system. Drivmedel för själva appliceringen utgörs av kväve.  
Patienten applicerar Vernivia genom att föra in applikatorn i slidan och därefter kort trycka 
på knappen ovanpå aluminiumflaskan. Applikatorer är vanliga vid behandling av bakteriell 
vaginos. Vernivia skiljer sig dock från andra behandlingar genom den trycksatta drivfunkt-
ionen som är avsedd att ytterligare förbättra distributionen till hela slidan.  
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Vernivia tillverkas externt av etablerade kontraktstillverkare. Moussen produceras för när-
varande i Malmö av Bioglan/Reig Joffre och flaskorna fylls i Karlstad av Aurena Laborato-
ries. 
 
Illustration av hur Vernivia vaginalmousse används  

 

Källa: Pharmiva 

 
 

Lovande data från öppna studier 
Pharmiva genomförde under 2015 och 2016 en öppen klinisk studie i 30 patienter med 
bakteriell vaginos. Tio patienter fick Vernivia som singeldos och 20 patienter fick totalt tre 
doser var tredje dag under en vecka. Resultaten indikerade en tydlig dos-responskorrelat-
ion. Bakteriell utläkning i gruppen som fick tre doser var 50 procent efter en veckas be-
handling och 28 procent inom en månad efter den första menstruationen efter avslutad 
behandling (enligt den så kallade Hay/Ison-skalan).  
 
En tydlig effekt på patientrapporterade effektvariabler som flytningar och lukt observera-
des. I flerdosgruppen rapporterade 90 respektive 95 procent inga symptom på lukt och 
flytning efter sju dagars behandling. Andelen sjönk sedan till 65 respektive 53 procent 
inom en månad efter första menstruation efter behandling. Baseline för symtomfrihet var 
mellan noll och fem procent.  
 
Resultaten för klinisk effekt påminner om vad som observerats i kliniska studier med anti-
biotika, även om det är vanskligt att jämföra Pharmivas studieresultat med större randomi-
serade studier där också fler effektmått har använts. Observationerna var dock lovande 
med tanke på en låg dosering jämfört med flertalet andra behandlingar på marknaden. 
Med utgångspunkt i dos-responsrelationen rekommenderade Pharmivas vetenskapliga 
råd en dosering upp till sju gånger för den fortsatta kliniska utvecklingen. Ett möjligt fråge-
tecken i studien är en förhållandevis låg bakteriell läkning jämfört med vad som historiskt 
har observerats för exempelvis klindamycin, något som Region Stockholms expertkom-
mitté också slog ned på i sitt utlåtande. Även i detta avseende tycks det emellertid finnas 
ett dos-respons-förhållande och det är därför rimligt att tro på en högre andel bakteriell 
läkning med sju doser. Andel bakteriell läkning varierar även mellan olika studier vilket 
understryker vikten av kontrollgrupper.  
 
I en användarstudie i 76 patienter som använde Vernivia dagligen under en veckas tid rap-
porterades en signifikant förbättring av symptom på såväl lukt som flytningar. Användar-
upplevelsen var positiv då 73 procent upplevde att behandlingen var bra eller mycket bra 
och 8 av 10 uppgav att de skulle använda Vernivia igen vid behov. Enligt Pharmiva rappor-
terades inga biverkningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidiga resultat indikerar snabb och 
konkurrenskraftig effekt på symtom   

Effekt på bakteriell läkning ett möj-
ligt frågetecken men studier med 
mer frekvent dosering kan ändra bil-
den 
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Patienter i användarstudie rapporterade snabb symptomlindring  

 

Källa: Pharmiva 

 

Kontrollerad studie kan stärka klinisk evidens 
Sammantaget anser vi att kliniska observationer hittills pekar på lovande initial klinisk ef-
fekt. Under 2021 påbörjades en större placebokontrollerad studie (PIVA01) (cirka 100 pati-
enter) i Skottland för att bekräfta säkerhet och effekt vid behandling med sju doser. Då 
behandlingen redan är CE-märkt i Europa får resultaten troligen ingen omedelbar regulato-
risk påverkan, såvida inte några oväntade säkerhetsproblem uppdagas. Ökad klinisk evi-
dens bör dock rimligen ha stor betydelse för professionens syn på behandlingen och för 
möjligheten att nå samarbeten med partners.  
 
Den primära målsättningen är klinisk läkning enligt tre av Amselkriterierna - att karaktärist-
iska flytningar uteblir, frånvaro av bakteriebeläggning på och att ingen fisklukt kan förnim-
mas – 23 till 28 dagar efter sista dosering. Kontrollarmen utgörs av placebo i form av ett 
skum från en extern tillverkare utan aktiv ingrediens. Baserat på tidigare observationer 
anser vi att det är rimligt att förvänta sig en signifikant förbättring jämfört med placebo. 
Motsatsen vore i gengäld klart nedslående. Vi tror vidare att en andel klinisk läkning tydligt 
över 50 procent torde betraktas som konkurrenskraftigt av läkare och övrig profession.   
 
 

  

Entydiga resultat visar på Vernivias positiva effekt

RESULTAT

• Signifikant förbättring 

vid 12 timmar efter 

första dosen

• Effekten förstärktes 

under behandlingen 
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Kommersialisering 
Sverige en pilotmarknad 
Pharmivas mål i Sverige är att etablera Vernivia som den ledande receptfria behandlingen 
av bakteriell vaginos som rekommenderas av 1177. För att vinna ett tydligt stöd från le-
dande opinionsbildare på området är stark klinisk dokumentation en hörnpelare. Det un-
derstryks av Region Stockholms bedömning att det (än så länge) inte finns ett tillräckligt 
vetenskapligt underlag för att rekommendera Vernivia. Eftersom flertalet befintliga recept-
fria behandlingar inte har några data som påvisar effekt är dock brist på kontrollerade stu-
dier bevisligen inget hinder för att nå försäljningsframgångar.  
 
I oktober 2021 lanserades Vernivia på den svenska marknaden i Apoteket AB:s e-handels-
sortiment. Avtal har också tecknat avtal om återförsäljning med Apotea AB och Apoteket 
Hjärtat. En ny webbplats, vernivia.com, har också lanserats för att sprida kunskap om bak-
teriell vaginos och Vernivia och för att styra trafik till e-butikerna.  
 
I Sverige svarar e-handeln för mellan 25 och 35 procent av apotekens försäljning av han-
delsvaror och för ca tretton procent av försäljningen av receptbelagda läkemedel. Vi vet 
inte vilken andel Apoteket AB har av e-handeln. Vad gäller total omsättning är emellertid 
koncernen alltjämt störst (32 procent) tillsammans med Apoteket Hjärtat. Enligt TLV hade 
Apotea en marknadsandel på sex procent 2019.  
 
 
 
 
Marknadsandelar apoteksmarknaden i Sverige 

       

 

Källa: TLV och Carlsquare 

 
 
    
Statistiken ovan indikerar att de återförsäljaravtal som Pharmiva hittills ingått, inklusive 
Apoteket Hjärtats fysiska apotek, redan ger tillgänglighet till en ansenlig del av marknaden. 
Enbart e-handelssamarbetena representerar uppemot femton procent av den totala mark-
naden. Inom e-handel begränsas dock inte tillväxten av distributörens marknadsandel på 
samma sätt som för fysiska butiker, det vill säga, om kännedomen om och intresset för 
Vernivia är stort är troligen tröskeln låg för att söka sig till distributörpartnernas e-butik. 
Målet är att sluta avtal med flera apotekskedjor inom kort.  
 
Apotekens handelsmarginal vid försäljning av receptbelagda läkemedel är reglerad till en 
jämförelsevis låg nivå, vilket bidrar till apotekens generellt svaga lönsamhet med brutto-
marginaler på 20 till 25 procent. För icke receptbelagda läkemedel är i gengäld marginalen 
högre. Vi antar att Apoteket har en bruttomarginal på 50 procent på Vernivia, vilket vi be-
räknar motsvarar en nettointäkt till Pharmiva på omkring 100 kronor per flaska (exklusive 
moms) vid ett pris till konsument på 249 kronor (inklusive moms).  
 
Pharmiva uppger att e-lanseringen av Vernivia har fått en bra start. Inom e-Commerce är 
en vanlig tumregel att omkring tre procent av besöken konverteras till köp. Vi gissar att de 
som söker på specifika hälsovårdsprodukter i genomsnitt är något mer motiverade. Antar 
vi en ”conversion rate” på fem procent (från besök till köp) bedömer vi att det behövs 
200 000 besök på den egna produktsiten för att Pharmiva ska sälja för 1 MSEK. Det är 
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visserligen knappast orimliga nivåer på en årsbasis men för större försäljningsvolymer är 
givetvis en stark närvaro på andra större plattformar av stor vikt. Apoteket AB har omkring 
89 000 besök per dag (både fysiskt i butik och online).   
 
 
Produktsidan för Vernivia 

       
 

Källa: www.vernivia.com 

 
En central aspekt är användarvänlighet. Vi gissar att en mousse via applikator kan upple-
vas som mer användarvänlig och praktisk än geler och vagitorier som är standard för kon-
kurrenterna, även om geler också administreras med applikatorer. Det får stöd av att Ver-
nivia fick omdömen som “skonsam” och “enkel att använda” i den nyligen genomförda 
användarstudien.   
 
Priset i Sverige (249 kr) är högre än för samtliga konkurrenter vi kan identifiera. Allt annat 
lika kan det vara en nackdel att prissättas 30 till 40 procent högre än de främsta konkur-
renterna (även om skillnaden är ganska liten i kronor och ören).  
 
Pharmiva planerar också att marknadsföra Vernivia via andra kanaler som fysiska apotek 
och andra aktörer på egenvårdsmarknaden både fysiska butiker och e-handelsbutiker.   
 

Större e-handelsplattformar alternativ för lansering i Europa 
För den inledande kommersialiseringen i Europa är ett alternativ större e-handelsplattfor-
mar som exempelvis Amazon. Det gäller i första hand stora marknader som Storbritannien 
och Tyskland där just Amazon har en mycket stark position. Ungefär en tredjedel av köp 
inom kategorierna “Health and Beauty” sker online och Amazon har generellt en marknads-
andel på 30 procent i Storbritannien (Källa: Statista). Fördelar är snabbt tillträde till en 
enorm marknadsplats utan några betydande investeringar initialt. Nackdelar är att det kan 
vara svårt att nå igenom i bruset på större plattformar. En av de främsta konkurrenterna till 
Vernivia, Lactal Balans, säljs via Amazon under det brittiska varumärket Balance Activ. 
BBIH som marknadsför Balance Activ uppger att det är den bäst säljande behandlingen 
mot bakteriell vaginos i Storbritannien. Behandlingen säljs dock även på brittiska apotek 
och drugstores och det är okänt hur stor del av försäljningen som är hänförlig till Amazon. 
BBIH:s svenska dotterbolag Rolf Kullgren AB som tillverkar Lactal Balans i Gnesta anger 
omkring 14 MSEK export till Storbritannien 2019, vilket förmodligen återspeglar internpris-
sättning.   
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Marknad och konkurrens 
Läkemedelsmarknaden för kvinnohälsa uppskattas till mellan sex och sju miljarder USD enligt invest-
mentbanken Cowen. Det omfattar spridda terapiområden där de främsta kategorierna är preventivme-
del och hormonterapi. Det ska noteras att bedömningen inte omfattar cancerbehandlingar, om dessa 
inkluderas mångdubblas marknadsuppskattningen. Den globala marknadsstorleken för Bakteriell vagi-
nos specifikt (inklusive OTC-marknaden) uppskattas till omkring 900 miljoner USD årligen.  
   

Kvinnohälsa 
Mogen marknad i strukturomvandling  
De flesta av läkemedelsmarknaderna inom kvinnohälsa kännetecknas i dagsläget av mått-
lig tillväxt på grund av en stor andel generiska läkemedel och då det skett relativt lite inno-
vation inom området. Kvinnohälsa i ett läkemedelsperspektiv har dominerats av jättar som 
Abbvie, Merck och Pfizer. Strukturen är dock i förändring.  Amerikanska Merck har knoppat 
av sin verksamhet inom kvinnohälsa till Organon. Vidare ryktas det att Abbvie vill sälja sin 
verksamhet på området.  Organon i sin tur har uttalat en avsikt att växa inom kvinnohälsa 
och det finns således förutsättningar för en ökad M&A-aktivitet inom detta segment fram-
över. 
 

Femtechsektorn drabbad av pandemin men åter i medvind  
Vid sidan av läkemedel är kvinnohälsa ett fokus för många startupföretag inom digital 
hälsa och diagnostik, ibland benämnt Femtech. Än så länge är området litet i förhållande 
till andra healthtech-investeringar men tillväxten är stadig. Efter en dipp under pandemiåret 
2020 har venture capitalinvesteringar i sektorn vuxit kraftigt under 2021. Den virtuella kvin-
nokliniken Maven blev i augusti 2021 den första så kallade ”enhörningen” inom Femtech, 
det vill säga ett onoterat bolag med en värdering på minst en miljard USD. Under 2019 no-
terades fertilitetsbolaget Progyny till en värdering om cirka en miljard USD. En verksamhet 
som ligger nära Pharmivas intresseområde är LUCA Biologics som har en plattform av 
bakteriestammar för att identifiera bakterier som möjliga behandlingar av infektioner i urin-
vägar och vagina, inklusive bakteriell vaginos.   
 
Frost & Sullivan ser en marknad för Femtech om cirka 1,1 miljarder USD 2024. 
 
Årliga Venture Capital-investeringar i Femtech (MUSD) 
 

 
 

Källa: Pitchbook 

 
Vår bedömning är att Pharmivas verksamhet (ännu) inte har det digitala inslag som karak-
täriserar de tongivande Femtechbolagen. Om Femtech fortsätter att växa borde intresset 
emellertid kunna spilla över även på andra potentiellt snabbväxande aktörer inom kvinno-
hälsa som Pharmiva.  
 

Bakteriell vaginos 
Den totala marknaden för bakteriell vaginos är svårbedömd då den domineras av dels ge-
neriska läkemedel, dels olika receptfria behandlingar på OTC-marknaden. Pharmiva hänvi-
sar till en marknadsbedömning om cirka 900 MUSD (källa: 360 Research Reports), där 
OTC-marknaden uppskattas utgöra merparten (72 procent). Australiensiska Starpharma 
uppskattar marknaden till över 750 MUSD. Enligt svenska Gedea Biotech så skrivs årligen 
cirka åtta miljoner recept av antibiotika ut i USA och EU totalt för behandling av bakteriell 
vaginos.  
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Nedan redovisar vi våra antaganden om adresserbara marknader för bakteriell vaginos.  
 
Antagen prevalens bakteriell vaginos 
 

 
 

Källor: Koumans (2007), SCB, Statista, WHO, Carlsquare 

 
 
Vi bedömer att USA utgör större delen av den globala marknaden då prissättningen av 
läkemedel är betydligt högre än i Europa och övriga världen, prevalensen av bakteriell vagi-
nos är relativt sett hög och det finns en större tendens att skriva ut antibiotika, inklusive 
nya formuleringar, än exempelvis i Sverige.  
 
Pris för läkemedel mot bakteriell vaginos (SEK). Exempel Klindamycin vagitorium 
 

 
 

Källor: Apoteket, drugs.com. Kurs USD/SEK 8,6 

 
 
Baserat på statistik från Socialstyrelsen bedömer vi att den svenska marknaden för recept-
belagda behandlingar uppgår till drygt 90 000 expedieringar vilket vi uppskattar motsvarar 
10 till 15 MSEK i värde i grossistledet. Trots att läkemedelsanvändning är relativt låg i för-
hållande till uppskattad prevalens har den vuxit med ungefär fyra procent per år i genom-
snitt de senaste 15 åren. Även om befintliga läkemedel är otillräckliga ur många aspekter, 
kan statistiken spegla en ökande vilja att söka vård för bakteriell vaginos.  
 
Förskrivningar läkemedel mot bakteriell vaginos, Sverige 
 

 
 

Källa: Socialstyrelsen 

 

Bakteriell vaginos (BV) Sverige USA EU+UK (ej Sverige) 

Befolkning, milj. 10,2 329,5 504,8
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Kvinnor 15-49, milj. 2,2 77,7 107,4
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Den främsta konkurrensen kommer från receptfria behandlingar 
Vad gäller symtomlindrande receptfria behandlingar är utbudet relativt stort och mark-
naden fragmenterad. Exempel är 
 

▪ Lactal Balans som marknadsförs i Europa av brittiska BBIH och Viatris (där det 
tidigare noterade svenska specialistläkemedelsföretaget Meda numera ingår). 
Behandlingen innehåller dels mjölksyra för att sänka pH-värdet, dels glykogen 
som fungerar som näring för nya mjölksyrebakterier. Lactal Balans tillhandahålls 
som gel eller vagitorier. Såvitt vi känner till finns det inga studier som påvisat ef-
fekt. Tillverkaren Rolf Kullgren AB rapporterade 2019 en omsättning på 44 MSEK 
varav Lactal Balans troligen svarade för en stor del.  

 
▪ Natural Balance (RFSU) är en annan snarlik gelbaserad mjölksyrabehandling.  

 
▪ Multi-Gyn Actigel (Trimb/Karo Pharma) innehåller bioaktiva polysackarider från 

Aloeväxter med antimikrobiell effekt. Baserad på finansiell information från Karo 
Pharma bedömer vi att Multi-Gyn är mindre försäljningsmässigt jämfört med 
Lactal Balans (vi uppskattar en omsättning på drygt 20 MSEK 2018).  

 
▪ Betafem/VivaGel (StarPharma tillsammans med partners) är en vattenbaserad 

gel (astrodimer sodium) som marknadsförs på flera större marknader. Verknings-
mekanism är en gel som motverkar att bakterier fäster på vaginans slemhinna. 
Kliniska studier indikerar att VivaGel minskar risken för återfall för kvinnor med en 
historik av bakteriell vaginos. VivaGel har inte varit någon större försäljnings-
succé trots registrering i 45 länder, dock är behandlingen ännu inte godkänd i 
USA. 

 
▪ Probiotiska behandlingar, det vill säga tillförsel av levande mjölksyrebakterier. 

Resultat från kliniska studier blandade. I vissa pilotstudier har en lovande effekt 
påvisats. Metaanalyser av randomiserade studier indikerar att behandling med 
enbart probiotika är bättre än placebo medan probiotika som tillägg till antibiotika 
inte tycks medföra någon förbättring jämfört med antibiotika enbart.  

 
Sammantaget bedömer vi att Lactal Balans troligen är den främste konkurrenten i Norden 
och Europa, följt av Donaxyl (receptbelagd) och Multi-Gyn. Som nämnts ovan är den 
svenska marknaden för receptbelagda behandlingar mot bakteriell vaginos sannolikt blyg-
sam då den domineras av generika. Probiotikabolaget Ellen har tidigare uppskattat den 
svenska marknaden för produkter mot vaginal obalans till 40 MSEK.   
 
I USA förefaller användningen av receptbelagda behandlingar, vilka uteslutande utgörs av 
antibiotika, mer utbredd än i Sverige och Europa. Vi saknar detaljerad information om den 
amerikanska OTC-marknaden men vi bedömer att olika probiotiska alternativ och milda 
försurande behandlingar, som borsyra, är relativt vanliga egenbehandlingar. 
 

Svensk konkurrent har visat lovande resultat 
Det finns några lovande projekt i pipeline. Gemensamt är att de bygger på nya formule-
ringar av gamla behandlingar eller substanser som använts i andra indikationer.  
 

• DARE BV1 (Daré Biosciences, USA) är en ny hydrogelbaserad formulering av anti-
biotika (klindamycin) för lokal administrering. Behandlingen tas vid ett tillfälle. 
Top-line-resultat från en fas III-studie visade på 71 procent klinisk läkning, signifi-
kant bättre än placebo. Smolket i bägaren är att svampinfektion är en tydlig bi-
verkning i likhet med tidigare formuleringar av klindamycin (i ovan nämnda studie 
uppvisade 17 procent svampinfektion jämfört med fyra procent för placebo). 
Daré har ansökt om marknadsgodkännande till amerikanska FDA.  
 

• Svenska Gedea Biotech utvecklar en vaginaltablett (pHyph) som innehåller glu-
kono-δ-lakonton (GDL) och natriumglukonat, båda godkända livsmedelstillsatser. 
Behandlingen verkar genom att normalisera pH-värdet i vaginan, som är förhöjt 
vid BV. Detta motverkar i sin tur tillväxt av bakterien Gardnerella Vaginalis och 
uppkomsten av biofilm där bakterier kan frodas. PHyph utvecklas som en OTC-
produkt, men det kliniska programmet förefaller trots det gediget. Gedea har ge-
nomfört en öppen klinisk studie där klinisk utläkning efter behandling varannan 
dag i sju dagar undersöktes. Klinisk utläkning definierades som frånvaron av tre 
symptom enligt de så kallade Amselkriterierna – flytningar, påvisade bakterier 
från cellprover och fisklukt – och nåddes i 82 procent av fallen. Noterbart är 



 

 

Berl in   Hamburg   Köpenhamn   London   München   Stockholm   

25 januari 2022 

Pharmiva AB   |   Initieringsanalys     

21 / 33 
 

också den låga andelen återfall efter framgångsrik behandling om sex procent vid 
uppföljning upp till 35 dagar efter behandling. Rekrytering till en större randomise-
rad, placebokontrollerad studie pågår för närvarande och Gedea planerar att in-
kludera 150 patienter med 18 veckors uppföljning. Baserat på de kliniska resulta-
ten hittills förefaller pHyph som en lovande behandling.  

 

Andra potentiella indikationer 
Svampinfektion 
Vaginal svampinfektion, eller candidavaginit, orsakas oftast av svampen Candida albicans. 
Symptomen kan delvis påminna om bakteriell vaginos, med flytningar och sveda/klåda, 
men utan den fisklukt som är karaktäristisk för BV.  
 
Infektionen är vanlig och drabbar ungefär 75 procent av alla kvinnor någon gång under 
deras livstid.  Den globala prevalensen av återkommande candidavaginit uppskattas till 
omkring fyra procent av alla kvinnor (Denning, D., et al, ” Global Burden of Recurrent Vulvo-
Vaginal Candidiasis: A Systematic Review”, The Lancet Infectious Diseases, 2018). Ofta 
finns ingen uppenbar orsak, dock är åkomman vanligare efter behandling med antibiotika 
eller hormonterapi. Vissa diabetesbehandlingar (SGLT2-hämmare) medför också ökad risk 
för svampinfektion som biverkning.  
 
Befintliga behandlingar är antimyotika (vanligen så kallade azoler) som ges antingen oralt 
eller lokalt. Dessa är på många håll receptfria, men är receptbelagda i Sverige för att mot-
verka utveckling av resistens. I kliniska studier har dagens behandlingar medfört en tera-
peutisk läkning i drygt hälften (52 till 56 procent) av fallen och läkning av kliniska symptom 
i omkring tre fjärdedelar av fallen (för terapeutisk läkning krävs förutom frånvaro av kli-
niska symptom även att patienten testar negativt för Candida).  
 
Candidavaginit är i sig inte förknippat med några kända allvarliga komplikationer. Återkom-
mande eller kronisk infektion påverkar dock livskvalitet negativt.  
 
Enligt läkemedelsföretaget Scynexis skrivs det årligen ut 18 miljoner behandlingar mot 
misstänkt candidavaginit, till 9,5 miljoner kvinnor i USA. Även om området domineras av 
generika skulle det indikera att USA-marknaden är värd flera hundratals miljoner USD. 
Fluconazol som tas oralt är den vanligaste behandlingen i USA. Canesten som är en lokal 
behandling har dock historiskt varit störst värdemässigt och föredras som förstahandsbe-
handling.  Vi har ingen uppdaterad bedömning av marknadens storlek. Prevalensen av 
Candida är lägre än för BV men återkommande Candida med en prevalens på fyra procent 
förefaller dock lika vanligt eller vanligare än symtomatisk bakteriell vaginos.  
 
Vissa studier pekar på att probiotika som tillägg till antimyotika kan förbättra behandlings-
utfall på kort sikt, däremot påverkas inte risken för återfall. Enligt Cochrane Review är kva-
liteten på evidensen för probiotikaanvändning låg.  
 
Pharmiva har inte redovisat någon preklinisk evidens kring Vernivia vid behandling av 
svampinfektion. Den aktiva substansen väteperoxid är en traditionell “huskur” mot svamp 
vilket ger en rational att undersöka en formulering specifikt anpassad för behandling av 
vaginan. Monoglycerider som ingår i Venerol bedöms vidare ha anti-mikrobiella och 
antimyotiska egenskaper.  
 
Dagens behandlingar är någorlunda effektiva med acceptabel biverkningsprofil (oftast 
mag-tarmbesvär). Systemiska behandlingar som fluconazol kan tas som engångsbehand-
ling. Långtidsanvändning kan medföra levertoxicitet, vilket kan vara ett problem vid kronisk 
candidavaginit. Befintliga behandlingar är också kontraindikerade, eller ska användas med 
försiktighet, vid graviditet. Vi bedömer att förbättrad eller likvärdig effekt med minskad risk 
för biverkningar vore önskvärda egenskaper för en ny behandling. Även om potentialen 
inom candidainfektion kan vara större än för BV, räknar vi inte med svampinfektion i bass-
scenariot eftersom det ännu inte finns några data kring effekt.    
 

Gonorré 
En in vitro-studie har visat att Venerol hämmar bakterien Neisseria Gongorrhoeae som 
orsakar gonorré. Dagens behandlingar av gonorré, som består av antibiotika, är visserligen 
effektiva. Läkemedelsresistens är dock ett växande problem vilket medför att kombinat-
ionsbehandlingar med flera antibiotika blir vanligare. En antibiotikafri behandling vore i det 
perspektivet önskvärd som ett alternativ eller komplement.  Pharmiva antyder att de 
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baserat på Venerol avser ta fram en förebyggande behandling mot könssjukdomar. Bak-
grund till detta är att bakteriell vaginos enligt bolaget är kopplat till en ökad risk att drab-
bas av könssjukdomar samt påvisad avdödande effekt mot Gonorré-. 
Vi bedömer samtidigt att det troligen kan vara mer utmanande och tids- och kostnadskrä-
vande att utveckla Vernivia inom gonorré och andra könssjukdomar. 
 
Till skillnad från bakteriell vaginos lyder gonorré under smittskyddslagen. Detta innebär att 
flera och större studier som visar att Vernivia har positiv behandlingseffekt alternativt före-
byggande effekt på gonorré troligen kommer att krävas.  
 
Behandling av gonorré är ofta systemisk till sin karaktär bland annat eftersom svalg och 
anal också kan drabbas. Vernivia är en lokal behandling och kan därför vara otillräcklig för 
att bota systemisk gonorré. 
 
Vi avvaktar med att inkludera gonorré i vår värdering innan den kliniska strategin har klar-
nat och mer evidens presenterats. 
 

Listade branschkollegor 
Pharmivas konkurrenter, branschkollegor och jämförelseobjekt utgörs av såväl små inno-
vativa bolag i tidig fas av kommersialisering som mogna multinationella hälsovårdskon-
cerner där underlivsinfektioner utgör en mycket begränsad del av verksamheten.   
 
Multiplar  

Kategori/Ticker  HQ Börsvärde EV/Sales EV/EBIT 

KARO SE 13 164   6,3x   NA NA NA 

ELN SE 26   1,1x   NA NA NA 

PMED SE 113       NA NA NA 

IMS SE 32       NA NA NA 

SCYX US 1 296 4,6x 6,1x 3,2x NM NM NM 

DARE US 1 069 6,9x 57,9x 7,9x NM NM NM 

OGN US 72 078 2,6x 2,7x 2,6x 7,7x 7,3x 7,6x 

         

Median   1 069 4,6x 6,1x 3,2x 7,7x 7,3x 7,6x 

Genomsnitt   12 540 4,7x 14,8x 4,5x 7,7x 7,3x 7,6x 

                  

PHARM* SE 67 68,7x 383,0x 16,7x NM NM NM 
 

NTM = Nästa tolv månader 
*De implicita EV/Sales-multiplarna nuvarande EV på Carlsquare prognoser. 
Källa: S&P Capital IQ och Carlsquare prognoser 

 
Då Pharmiva är i en tidig kommersialiseringsfas ligger värderingsmultiplarna tydligt över 
de andra bolagen i sektorn. Även om relativvärderingen således inte direkt ger stöd åt inve-
steringscaset ger den heller inte så mycket vägledning i detta skede, enligt vår bedömning. 
Jämfört med de andra listade mindre svenska bolag inom kvinnohälsa (Ellen, Peptonic och 
Invent Medic) värderas Pharmiva i övre delen av värderingsspannet.   
 

Mogna bolag 

Karo Pharma (ticker: KARO) 
Karo Pharma är en svensk koncern som säljer produkter inom konsumenthälsovård och 
har verksamhet framför allt i Europa och Norden. Omsättningen uppgår till cirka tre miljar-
der SEK och ungefär 2/3 utgörs av OTC-försäljning. Intimhälsovård är ett viktigt ben och 
Karo Pharma marknadsför bland annat Multi-Gyn som är en konkurrent till Vernivia.  
 

Organon (ticker: OGN) 
Organon är en avknoppning från amerikanska läkemedelsjätten Merck och har verksamhet 
inom bland annat kvinnohälsa, i dagsläget väger preventivmedel och fertilitet tungt. 
Organon omsatte 6,6 miljarder USD under 2020. Koncernen har en uttalad strategi att växa 
inom kvinnohälsa och förvärvade i november 2021 Karolinska Developments portföljbolag 
Forendo Pharma till en upfrontbetalning om 75 MUSD plus möjliga tilläggsköpeskillingar 
om totalt 870 MUSD. Forendo Pharma utvecklar en behandling av endometrios.   
 

Ellen (ticker: ELN) 
Ellen AB utvecklar och säljer probiotiska produkter för kvinnors intima hälsa. Ellens pro-
duktportfölj inkluderar probiotiska tamponger, probiotisk intimkräm, intimt rengörings-
skum, intim deodorant och sporttampongen Aqua Block. Ellens produkter säljs av ett 
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nätverk av distributörer, varav huvuddelen är baserad i Europa. Ellen omsatte knappt 19 
MSEK under 2020.   
 

Tidig kommersialisering 

Peptonic Medical (ticker: PMED) 
Peptonic utvecklade initialt oxytocinbaserade produkter för behandling av klimakterie-
symptom, som vaginal atrofi och vaginal torrhet. Trots bakslag för den ursprungliga for-
muleringen i sen klinisk utveckling lanserades bolagets produkt VagiVital som en receptfri 
behandling utan den aktiva substansen Oxytocin. Under 2020 förvärvades Lune som tillver-
kar menskoppar. Under 2020 var nettoomsättningen 21 MSEK.  
 

Invent Medic (ticker: IMS) 
Invent Medic utvecklar och marknadsför Efemia, en medicinsk-teknisk produkt för behand-
ling av kvinnlig urininkontinens. Bolaget redovisade en nettoomsättning på 1,5 MSEK förra 
året.  
 

Scynexis (ticker: SCYX) 
Scynexis utvecklar nya behandlingar av svampinfektioner. Brexafemme blev i somras god-
känd av FDA som läkemedelsbehandling av vaginal svampinfektion.  
 

Daré Biosciences (ticker: DARE) 
Daré har baserat på en framgångsrik fas III-studie ansökt om godkännande för DARE-BV1, 
en ny hydrogelbaserad formulering av antibiotika (klindamycin) för behandling av bakteriell 
vaginos. Daré har en portfölj av kliniska projekt fokuserat på kvinnohälsa.   
 

Affärer i sektorn 
 
I oktober 2017 förvärvade indiska Lupin Symbiomix som utvecklat Solosec, en oral formu-
lering av secnidazol. Vid tidpunkten hade Symbiomix erhållit godkännande från FDA för 
Solosec som behandling av bakteriell vaginos. Lupin betalade 150 MUSD och avtalet stipu-
lerar därutöver vissa försäljningsrelaterade milstolpsbetalningar.  
 
Pharmivas konkurrent BBIH, som tillverkar och marknadsför Lactal Balans, köptes i juni 
2021 av Venture Life Group i en affär värd upp till 36 MGBP. Året innan hade BBIH omsatt 
10,2 MGBP.  
 
Under förutsättning att Vernivia blir en kommersiellt gångbar produkt och kan uppvisa en 
stark trend i försäljning kommer säkerligen uppköpsspekulationer att ta fart. Godkända 
läkemedel betingar allt annat lika en högre värdering än receptfria behandlingar.  
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Finansiell historik och Carlsquare prognoser 
Pharmiva har ännu inte redovisat någon försäljning men vi räknar med de första intäkterna från Ver-
nivia under det avslutande kvartalet 2021 från avtalet med Apoteket AB. Vi förväntar oss att omsätt-
ningen börjar ta fart från 2022 och når tre MSEK. Vid utgången av 2031 räknar vi med att omsättningen 
har vuxit till 187 MSEK, motsvarande en CAGR om 58 procent i perioden 2022 till 2031. Vi beräknar att 
Pharmiva redovisar ett positivt rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) under 2026.  
 

Prognoser för intäkter och lönsamhet 
Förväntade finansieringskällor behöver kompletteras 
I samband med listningen på First North i mars 2021 reste Pharmiva 35 MSEK före kostna-
der. Vid tredje kvartalets utgång uppgick kassan till 25 MSEK. Bolagets bedömning är att 
verksamheten är finansierad till och med andra kvartalet 2022. Fokus ligger på utveckl-
ingsarbete, kommersiell lansering, slutförande av den kliniska studien och produktion.  
Förutom intäkter från begynnande försäljning är 1,09 miljoner utestående teckningsopt-
ioner (TO3) en möjlig finansieringskälla. Teckningsperioden är 28 mars till 8 april 2022 och 
vid fullt utnyttjande kan teckningsoptionerna inbringa upp till 22 MSEK före transaktions-
kostnader.  
 
Vi bedömer att det troligen kommer att krävas ytterligare finansiering för kommersiali-
seringsaktiviteter och lanseringar på större geografiska marknader. Vår utgångspunkt är 
dock att kapitalbehovet kommer att hållas tillbaka av partnersamarbeten och att det delvis 
är avhängigt satsning på klinisk utveckling av nya indikationer och produkter.    
 
Prognos kassaflöde (MSEK)  Nettoomsättning (MSEK) och tillväxt (%), riskjusterad* 
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser. * USA-försäljning är risk-
justerad (vi räknar med 80 procent av intäkterna).  

 

Försäljningsintäkter 

Sverige  
Vi ser förutsättningar för att Vernivia kan få ett snabbt upptag på den svenska marknaden. 
Vi tror att det finns utrymme för en ny användarvänlig antibiotikafri behandling i ”glappet” 
mellan de läkemedel som i dagsläget ganska sällan skrivs ut, och diverse egenvårdsbe-
handlingar utan påvisbar effekt. Receptbelagda läkemedel i form av antibiotika och anti-
septiska behandlingar har i dag en förhållandevis låg penetrationsgrad (vi uppskattar om-
kring 15 procent av prevalens av BV). Den receptfria marknaden är svårbedömd men av 
allt att döma större.  
 
I ett basscenario antar vi att Vernivia når en penetration på tre respektive fyra procent (av 
prevalens) på den svenska marknaden på fem respektive tio års sikt. Det senare motsvarar 
omkring en fjärdedel av alla kvinnor som enligt studier (exempelvis Koumans et al (2007)) 
uppger symtomatiska besvär eller uppskattningsvis omkring 20 000 behandlade årligen. 
Enligt Socialstyrelsens statistik får varje patient 1,3 läkemedelsbehandlingar årligen i ge-
nomsnitt och vi gör samma antagande om behandlingsfrekvens för Vernivia.    
 
Det ska emellertid understrykas att Sverige är en liten marknad vilket tillsammans med det 
låga värdet per behandling begränsar försäljningspotentialen. I våra prognoser utgör Sve-
rige någon enstaka procent av försäljningspotentialen. En osäkerhetsfaktor är klinisk evi-
dens och att det kan bli svårt att få bred draghjälp från kliniker och profession innan resul-
tat från kontrollerade studier har presenterats. Det är också svårt att på förhand bedöma 
hur pass framgångsrik e-handelsstrategin blir, men de första signalerna är lovande. Bola-
get samarbetar redan med två av de viktigaste återförsäljarna inom apotekens e-handel.    
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EU och Storbritannien 
Som vi beskrivit ovan antar vi att prevalensen av BV är något högre i övriga Europa jämfört 
med Sverige. Vi räknar med omkring 4,2 miljoner symtomatiska fall årligen och att Vernivia 
kan uppnå en penetration motsvarande hälften av vad vi räknar med för den svenska 
marknaden, eller 12,5 procent, på tio års sikt. Med samma prissättning som i Sverige mot-
svarar det en försäljning i slutledet om cirka 160 MSEK. Givet en heterogen marknad räk-
nar vi med att utrullningen går långsammare jämfört med Sverige. För den inledande lan-
seringen kan som nämnts försäljning via större marknadsplatser som Amazon vara ett 
alternativ för att få en fot på större marknader som Tyskland och Storbritannien. I ett nästa 
steg ser vi att Pharmiva samarbetar med distributörer för försäljning via apotek och drug-
stores. Ett exempel på en naturlig större partner är Viatris även om de i dagsläget saluför 
konkurrerande produkter.  
 
Vi antar att försäljning i Europa kommer i gång under nästa år och blir den främsta tillväxt-
drivaren. Vi antar något högre nettointäkt och marginal per flaska för europeisk försäljning 
jämfört med Sverige givet en annan distributionsmix.  
 

USA 
För den amerikanska marknaden är huvudspåret att Pharmiva ska registrera Vernivia som 
en kosmetisk produkt med hänvisning till en positiv effekt på lukt. Försäljning ska ske på 
OTC-marknaden. Fördelen är betydligt lägre regulatoriska krav (inget FDA-godkännande 
krävs) och kortare väg till marknaden, nackdelen är att Pharmiva inte direkt får hävda att 
Vernivia är en behandling mot bakteriell vaginos. Moberg Derma använde en liknande stra-
tegi för USA-lanseringen av nagelsvampbehandlingen Nalox.   
 
En annan möjlighet är att inleda klinisk utveckling i USA med målet att söka godkännande 
som medicinsk-teknisk produkt med möjlighet till försäkringsersättning. Det är emellertid 
en process som kan förväntas ta omkring två år exklusive förberedelser.  
 
Vi bedömer att USA-marknaden är tydligt större än Europa på grund av hög prevalens i 
kombination med högre prissättning. Räknar vi med samma penetration som vi antar för 
Europa motsvarar det en försäljning på uppåt 30 MUSD för Vernivia i slutledet. Vi räknar 
med att Pharmiva kommer att få dela en stor del av kakan (50 procent) med amerikanska 
distributörer men att nettointäkten per flaska trots det ligger omkring 70 procent högre 
jämfört med Europa.   
 
Vi har antagit första försäljning i USA under andra halvåret 2023. I våra prognoser för bass-
scenariot har vi i viss utsträckning riskjusterat USA-försäljningen och räknar med 80 pro-
cent chans till lansering för att återspegla att inget godkännande (alternativt registrering 
som kosmetisk produkt) eller distributionssamarbete är på plats ännu.  
 
Försäljningsprognoser per region, ej riskjusterade (MSEK) 
  

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 

Övriga marknader 
I våra prognoser har vi inte tagit hänsyn till marknader utanför Europa och USA. Enligt Kou-
mans (2007) är prevalensen tydligt högre hos icke-vita amerikanska kvinnor än hos vita 
amerikanska kvinnor, exempelvis var prevalensen hos svarta kvinnor så hög som 51 pro-
cent.  Andra studier tyder på lägre skillnader. Orsaken till de eventuella skillnaderna mellan 
olika etniska grupper är inte klarlagd. Även om studien ovan indikerar att exempelvis Afrika 
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torde vara en stor potentiell marknad sett till prevalens är de kommersiella förutsättning-
arna i regionen svårbedömda. Likaså väljer vi att avvakta med att räkna in asiatiska mark-
nader innan vi vet mer om vägen till marknaden. Vi tror att lokala partners är en förutsätt-
ning exempelvis i Kina och Japan. 
 

Positivt rörelseresultat 2026 
Vi antar att bruttomarginalen kommer ligga på omkring 50 procent inledningsvis för att 
successivt stiga till närmare 60 procent när den geografiska försäljningsmixen förbättras 
(det vill säga försäljning på den amerikanska marknaden inleds).  
 
Vi räknar med att omkostnaderna kommer att öka de närmaste åren till följd av en större 
personalstyrka, klinisk utveckling och marknadsaktiviteter. På lång sikt räknar vi med att 
OPEX kommer att uppgå till 30 till 35 procent av försäljningen och att Pharmiva kan nå en 
EBITDA-marginal på 25 till 30 procent, i linje med konkurrenter nedan: 
 
EBITDA-marginaler för Pharmivas konkurrenter 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
EBITDA (MSEK) och EBITDA-marginal (%) 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
 

Fallstudier 
För att få ett historiskt perspektiv på lanseringen av Vernivia har vi tittat närmare på tidi-
gare lanseringar av liknande produkter: 
 

▪ Inom fältet underlivshälsa är Ellen en ganska närliggande referens. Ellens probio-
tiska tampong är basen i bolagets produktutbud (omkring 2/3 av intäkterna). Den 
är inte indikerad för behandling av bakteriell vaginos men adresserar i vid mening 
den underliggande problematiken, det vill säga balansen i bakteriefloran genom 
tillförsel av mjölksyreproducerande bakterier.  Ellens försäljning växte i genom-
snitt relativt snabbt (om än från låga nivåer) under de första tio åren efter försälj-
ningsstart i takt med att bolaget tillsammans med partners lanserade tampongen 
på större europeiska marknader. Ellen gjorde bedömningen att bolaget erövrade 
fyra procent av den svenska tampongmarknaden (volym) på två år (5,7 MSEK i 
försäljning).  
 

▪ Ett annat referensobjekt är Nalox/Kerasal Nail, en topikal behandling av nagel-
svamp som lanserades av Moberg Derma (som sedermera blev Moberg 
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Pharma). Likheter är att Nalox liksom Vernivia är en medicinsk-teknisk produkt (i 
USA är den registrerad som kosmetika) för OTC-marknaden. Nagelsvamp är 
också en mycket vanlig åkomma med en i grova drag likartad utbredning som 
bakteriell vaginos. Ett samarbete med Meda bidrog till att Nalox växte snabbt på 
nordiska och europeiska marknader efter lansering 2010.    
 

▪ Som tredje referens har vi använt Q-Meds försäljning av Restylane, den välkända 
hyaluronsyrafillern för estetiska behandlingar. 

 
Nedan har vi jämfört försäljningsutvecklingen för dessa lanseringar. Värdena är indexe-
rade till 1 för lanseringsåret (för Pharmiva har vi använt 2022 som ”lanseringsår” även om 
vi förväntar oss viss försäljning redan 4 kv. 2021) 
 
 
Lanseringskurvor för ett urval av underlivs- och kosmetiska behandlingar 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
Av grafen framgår att vi under de tre första åren ser en någorlunda liknande tillväxt som 
observerades för Nalox. Därefter avviker våra prognoser tydligt positivt ifrån ”det histo-
riska mönstret”. Det ska tilläggas att referenslanseringarna ovan kom att betraktas som 
något av besvikelser då tillväxten mattades av tidigare än väntat.  
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Värdering 
Genom att kombinera en DCF-värdering med en multipelvärdering i beräknas ett motiverat värde, efter 
full utspädning från antaget finansieringsbehov, till 18,2 kronor. Vi har här enbart räknat med bakteriell 
vaginos som indikation för Vernivia. Vi ser en betydande uppsida i ett optimistiskt bull-scenario där vi 
utgår från att övertygande kliniska resultat stärker tillväxtutsikterna och expanderad användning av Ver-
nivia till vulvoovaginal Candida (svampinfektion). 
 

Motiverat värde 18 kronor i ett basscenario 
Tillväxtutsikter ger värderingsstöd  
Vår värdering i ett basscenario bygger på de antaganden som vi beskrivit i prognosavsnit-
tet ovan. Vi har använt oss av en (riskjusterad) DCF-värdering, enligt nedan. Som vi disku-
terat ovan ger en ren relativvärdering baserat på prognoser om omsättning och resultat på 
kort sikt begränsad vägledning. Som ett substitut har vi använt oss av en hybrid av DCF- 
och multipelvärdering, där vi gör en kassaflödesvärdering av prognosperioden och använ-
der en exit-multipel härledd från relativvärdering för att beräkna ett terminalvärde. Vi har 
använt en prognosperiod fram till och med 2035. Som exit-multipel har vi använt en 
EV/Sales-kvot på 4,6x vilket motsvarar en medianvärdering för referensgruppen ovan (vi 
har använt ett genomsnitt av prognoser för 2021 och 2022).  
 
Motiverat värde, basscenario   Motiverat värde inom ett intervall 

    

Hybridvärdering, SEK 21,2 

DCF-värdering, SEK 15,1 

Motiverat värde 18,2 

Möjlig upp-/nedsida 92% 

Antal aktier, full utspädning 13,6 

Marknadsvärde, MSEK 247,3 

Kassa 2021P, MSEK 16,4 

Skuld, MSEK 0,0 

Antagen finansiering, MSEK 79,1 

EV, MSEK 151,8 
 

  
 

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 

 
Motiverat värde per aktie, basscenario och intervall (kr)  Visualisering marknadsvärde, basscenario (MSEK) 
  

 

  

 

Källa: Carlsquare prognoser  Källa: Carlsquare prognoser 
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DCF-värdering 
Genom att nuvärdesberäkna framtida det antagna framtida kassaflödet i en DCF-modell 
med en diskonteringsränta på 13,2 procent beräknas ett motiverat värde på 15,1 kronor 
per aktie efter full utspädning. Vi har här räknat med en småbolagspremie samt en bolags-
specifik justering på två procent givet ett tidigt skede i kommersialisering och då vi då vi 
förutspår ett negativt kassaflöde från löpande verksamhet de kommande åren (se pro-
gnosavsnitt) och att det därför sannolikt kommer att krävas finansiering.    
 
Sammanställning värdering, basscenario 

DCF värdering        Disk.ränta prognosperiod              Antaganden          

Nuvärde kassaflöde (UFCF) 31,1  Riskfri ränta, prognos-
tiserad period 

0,3%  Tillväxt 2035- 3,0% 

Nuvärde, evighetsvärde (TV) 79  Marknadsriskpremie 6,7%  EBITDA-
marginal, 2035 

28,2% 

Rörelsevärde (EV) 110  Småbolagspremie 4,2%  EBIT-marginal, 
2035 

27,6% 

Nettokassa (31-Dec-21) 16,4  Beta 1,0x  Skattesats 20,6% 

Antagen finansiering 79,1  Avkastningskrav, EK 11,20%    

Totalt aktievärde 206     Implicita värderingsmult. 

Befintligt antal aktier 7,1  Skattejust. kreditränta 7,6%  EV/Sales, NTM 173,4x 

Nya aktier 6,5  Belåningsgrad 0,0%  EV/Sales 2021 967,4x 

Antalet aktier, full utspädning 13,6       

   WACC 11,2%    

Värde per aktie, före utspädning 17,7  Bolagsspec. Tillägg 2,0%    
Värde per aktie, full utspädning 
(basscenario) 

15,1  Disk.ränta 13,2%    
 

Källa: Carlsquare prognoser 

 
För våra finansieringsantaganden har vi räknat med att utestående teckningsoptioner ut-
nyttjas fullt ut med en teckningskurs på 8,4 kronor per aktie (30 procent rabatt i förhål-
lande till 50 dagars rullande medelvärde). Därtill har vi antagit ytterligare en emission av 
4,8 miljoner aktier till 13 kronor per aktie (30 procent i förhållande till vårt motiverade 
värde).   
 

Värderingsintervall 
I ett optimistiskt bullscenario räknar vi med 50 procent högre penetration inom bakteriell 
vaginos jämfört med basscenariot, det vill säga 38 procent i Sverige och 19 procent i öv-
riga regioner (USA respektive övriga EU plus Storbritannien). Det skulle kunna motiveras av 
övertygande resultat i PIVA01-studien. Det kan exempelvis jämföras med Donaxyl som har 
45 procents marknadsandel i Sverige vad avser receptbelagda läkemedel mot BV. Vi räk-
nar också med svampinfektion som indikation.  
 
Antagen prevalens Candida 

 
         

Källa: Denning (2018), Carlsquare  

 
Prevalensen av återkommande svampinfektion är åtminstone lika hög, sannolikt högre, 
som för symtomatisk BV. Omkring 70 procent av alla infektioner drabbar kvinnor i fertil 
ålder, som är överrepresenterade. Vi ser dessa som Pharmivas främsta målgrupp. Vi gör 
ett försiktigt antagande om fem procents penetration då vi inte har några resultat rörande 
Vernivias effekt i svampinfektion.  
 
Vi gör fortsatt samma riskjustering för USA-intäkter som i basscenariot. Vår riskjusterade 
försäljning i slutet av prognosperioden blir då omkring 400 MSEK eller dubbelt så hög som 
i basscenariot. Vi antar också att en EBITDA-marginal på 30 till 35 procent uppnås. Efter 
full utspädning hamnar det motiverade värdet i bullscenariot på cirka 39 kronor.  
 
I ett försiktigt Bear scenario halverar vi våra antaganden vad gäller marknadspenetration 
och inkluderar inte svampinfektion i vår värdering. Försäljning i slutet av prognosperioden 
uppgår till cirka 100 MSEK. Vi spår då en EBITDA-marginal på cirka 20 procent. Vi gör mer 

Vulvovaginal Candida (VC) Sverige USA EU+UK (ej Sverige) 

Befolkning, milj. 10,2 329,5 504,8

Kvinnor, andel 50,0% 50,0% 50,0%

Kvinnor, milj. 5,1 164,8 252,4

Prevalens återkommande VC, andel 3,9% 3,9% 3,9%

Prevalens återkommande VC, milj. 0,20 6,38 9,77
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försiktiga antaganden om finansieringsvillkor (9 miljoner nya aktier till kurs 8,4 kronor). 
Efter full utspädning hamnar det motiverade värdet i Bear scenariot på cirka 6,6 kronor.  
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Resultaträkning, kvartalsbasis (MSEK) 
 

 2021, kv1 2021, kv2 2021, kv3 2021, kv4 2022, kv1 2022, kv2 

Nettoomsättning  0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 

Totala intäkter 0,7 0,7 0,5 0,1 0,3 0,3 

Bruttoresultat 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,1 0,1 

Totala rörelsekost-
nader 

-6,4 -5,1 -5,3 -7,5 -9,0 -8,4 

EBIT -5,8 -4,5 -4,8 -7,4 -8,8 -8,2 

EBITDA -5,5 -4,2 -4,5 -7,1 -8,4 -7,8 

EBT -5,8 -4,6 -4,8 -7,4 -8,8 -8,2 

Reultat per aktie -1,14 -1,70 -0,67 -1,04 -1,23 -1,06 

 
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 

 
 
 
Resultaträkning (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning  0,0 0,1 2,6 10,5 24,8 45,4 

Över rörelseintäkter 1,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala intäkter 1,1 1,9 2,6 10,5 24,8 45,4 

Handelsvaror -1,3 -1,9 -1,4 -5,1 -11,2 -20,1 

Bruttoresultat -0,3 0,0 1,2 5,4 13,6 25,3 

Just. bruttoresultat -1,3 -1,8 1,2 5,4 13,6 25,3 

Övriga externa kost-
nader 

-9,6 -13,1 -19,7 -20,0 -12,7 -13,0 

Personalkostnader -3,4 -8,1 -12,5 -14,6 -16,8 -19,0 

Av- och nedskrivningar -0,7 -1,2 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 

Övriga rörelsekost-
nader 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala rörelsekost-
nader 

-15,0 -24,4 -35,2 -41,4 -42,5 -54,0 

EBIT -14,0 -22,5 -32,6 -30,9 -17,7 -8,6 

EBITDA -13,3 -21,3 -31,1 -29,2 -15,9 -6,7 

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

EBT -14,0 -22,5 -32,6 -30,9 -17,7 -8,6 

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

Periodens resultat -14,0 -22,5 -32,6 -30,9 -17,7 -8,6 

Resultat per aktie -3,8 -4,5 -4,0 -2,8 -1,4 -0,7 

       
Tillväxt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoomsättning  NA NaN 2189% 306% 136% 83% 

Totala intäkter NA 81% 35% 306% 136% 83% 

Bruttoresultat NA 93% 6288% 351% 150% 86% 

Just. bruttoresultat NA -35% 166% 351% 150% 86% 

EBIT NA -61% -45% 5% 43% 52% 

EBITDA NA -60% -46% 6% 45% 58% 

EBT NA -61% -44% 5% 43% 52% 

Periodens resultat NA -61% -44% 5% 43% 52% 

Resultat per aktie NA -20% 11% 31% 48% 54% 
       

Marginaler 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bruttomarginal -27,2% -1,0% 46,6% 51,7% 54,8% 55,7% 

Just. bruttomarginal NaN -1617,4% 46,6% 51,7% 54,8% 55,7% 

EBIT-marginal -1319,1% -1171,4% -1261,4% -294,2% -71,6% -18,9% 

EBITDA-marginal -1253,0% -1108,5% -1203,2% -278,1% -64,2% -14,7% 

Vinstmarginal -1325,3% -1175,6% -1261,4% -294,2% -71,6% -18,9% 

       
 

*Just. bruttoresultat = nettoomsättning reducerat med handelsvaror 
**Just. bruttomarginal = Nettoomsättning reducerat med handelsvaror, dividerat med nettoomsättning 
Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar 10,5 12,7 13,6 13,5 12,7 11,6 

Materiella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 

Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar 10,5 12,7 13,6 13,5 12,8 11,6 

Varulager 0,0 0,0 0,2 0,8 2,0 3,6 

Kundfordringar 0,0 0,0 0,3 1,4 3,3 6,1 

Övriga kortsiktiga fordringar 1,2 0,0 0,1 0,4 0,7 1,1 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassa och bank 11,9 16,4 29,0 16,5 12,8 4,0 

Summa omsättningstillgångar 13,2 16,5 29,7 19,2 18,8 14,7 

Summa tillgångar 23,7 29,2 43,3 32,7 31,6 26,3 

EGET KAPITAL       

Summa eget kapital 20,7 29,1 42,7 30,7 27,1 18,5 

SKULDER       

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skulder till kreditinstitut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Övriga skulder 0,0 0,0 0,2 0,6 1,2 1,8 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kortfristiga skulder 2,9 0,1 0,6 2,0 4,5 7,9 

Summa egetkapital och skulder 23,7 29,2 43,3 32,7 31,6 26,3 

       
Likviditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Current ratio 4,5 230,3 53,8 9,5 4,1 1,9 

Cash ratio 4,0 229,1 52,6 8,1 2,8 0,5 

       
Belåning och soliditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Nettoskuld (-)/Nettokassa (+) 11,9 16,4 29,0 16,5 12,8 4,0 

Nettoskuld/EBITDA N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. 

Nettoskuld/EK N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. 

Skuld/EK 14% 0% 1% 7% 17% 43% 

Soliditet 114% 100% 101% 107% 117% 143% 
       

Belåning och soliditet 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ROA Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

ROE Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

ROIC Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. 

            
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 

 
 
 
Kassaflöde (MSEK) 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

KF löpande verksamhet -13,3 -20,5 -31,0 -29,0 -15,6 -6,4 

KF investeringsverksamhet -1,5 -3,4 -2,4 -1,6 -1,1 -0,7 

KF finansieringsverksamhet 19,5 30,8 46,2 18,8 14,1 0,0 

Periodens kassaflöde 3,5 4,5 12,6 -12,5 -3,7 -8,8 

Likvida medel, BoP 8,4 11,9 16,4 29,0 16,5 12,8 

Likvida medel, EoP 11,9 16,4 29,0 16,5 12,8 4,0 

       
Nyckeltal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
KF löpande verksamhet/Net-
toomsättning  

NaN -181,3 -12,0 -2,8 -0,6 -0,1 

KF löpande verksamhet/Summa 
tillgångar 

-0,6 -0,7 -0,7 -0,9 -0,5 -0,2 

Utdelning per aktie (kr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Niklas Elmhammer, Jonatan Andersson och Ulf Boberg äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 
bolaget. 
 


