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Uppdragsbevakning	  
Listning	  Aktietorget	  
Hög	  potential	  
Hög	  risk	  

	  

Rubicon	  Life	  Science	  
Visar	  tänderna	  på	  nytt	  
	  

• Separatnotering skärper fokus på dentalprodukter 
o Orasolvs dentalprodukter ställs på egna ben i form av Rubicon Life Science, efter 

flera års undanskymd tillvaro 
o Breddad produktportfölj vid sidan av flaggskeppsprodukten Carisolv, där kunskap 

inom infektionsbehandling utnyttjas, är intressant möjlighet 
o Tonvikt på att komplettera, snarare än att ersätta, dagens tandvårdsbehandlingar 

hoppas sänka införsäljningströskeln 
 

• Svag historik skymmer god lönsamhetspotential 
o Svag finansiell historik ger förtroendemässig uppförsbacke  
o Enbart europeisk marknaden kan dock mätas i 100-tals miljoner behandlingar och 

lönsamhetspotentialen är tydlig 
 

• Låg värdering i emission och listning 
o Risken är hög men detta avspeglas också väl i låg värdering på 12,8 MSEK (pre-

money) 
o Insiders garanterar till viss del och deltar i emissionen 
o Smallcap ser ett motiverat värde på 29 MSEK eller 0,39 SEK per aktie baserat på 

våra modeller för kassaflödes- och relativvärdering   
 
Rubicon Life Science, f.d. Orasolv Products, knoppas av från Orasolv och genomför 
samtidigt en nyemission om 8,5 MSEK samt listas på Aktietorget. Bolagets produkter 
Carisolv och Perio+ utgör behandlingar av de två mest spridda tandsjukdomarna och 
marknaden är betydande om Rubicon lyckas. Tandläkarkåren är dock konservativ, och 
tålamod och ytterligare finansiering lär krävas från aktieägarna. Värderingen är dock 
inte utmanande vilken kan ge möjlighet för den riskvillige.  Slutförande av kliniska 
studier för Perio+ och lansering av ny produktportfölj blir viktiga milstolpar och 
möjliga katalysatorer för uppvärdering under kommande året.  
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Sammanfattning 
Rubicon Life Science har goda förutsättningar att bli ett 
vinstgivande bolag, även om vägen dit inte kommer att vara 
spikrak. I grunden finns dock en rad patent som i sig har ett 
värde, något som till viss del påvisas av det faktum att det i 
höstas fanns ett intresse att köpa (Orasolv Products) från 
Orasolv. Nu blev det ingen affär, av skäl vi endast kan 
spekulera om, men i stället en avknoppning till ett fristående 
bolag.  

Bevisligen har Rubicon lidit av brist på fokus under tidigare 
paraply, och den förändring som nu sker måste betraktas 
som positiv. En ny ledning har tillkommit, samt 
förhoppningar om utökade framtida användningsområden för 
bolagets patenterade produkter. Värderingen är inte 
utmanande (se värderingsavsnitt i slutet av analysen), och 
marknaden för kariesbehandlingar är stor och växande 
(samt till viss del offentligt finansierad). Vi förnekar inte att 
det kommer att krävas tålamod, men ser framför oss ett i 
grunden förändrat bolag med intressanta möjligheter.  

Bakgrund 
Det har varit många turer i det bolag som nu knoppas som 
Rubicon Life Science. Bolaget är en avknoppning från 
Orasolv och innehåller produkter från det gamla 
stjärnskottet Mediteam som 1996 lanserade en teknologi 
som gick ut på att en tandläkare skulle kunna laga hål i 
tänderna utan att använda borr. En fantastisk nyhet för 
många och en enkel produkt att förstå för de många 
spekulanter som sökte sig till bolagets aktie.  

Börsvärdet var ett tag uppe i 1 500 MSEK innan det stod 
klart att Mediteams produkt Carisolv inte skulle kunna 
revolutionera marknaden lika snabbt och stort som 
investorerna hoppats. Det har fram tills nu plöjts ner runt 
150 MSEK i forskning och marknadsföring av de produkter 
som ingår i Rubicon och det finns över 170 vetenskapliga 
referenser publicerade som berör användningen av dessa. 

2005 bytte det som en gång varit Mediteam namn till 
Orasolv och det meddelades att bolaget skulle förvärva 
kassaflödespositiva bolag i dentalbranschen och innan dess 
hade bolaget hunnit både listas på och lämna 
stockholmsbörsens O-lista. (För de exakta turerna med 
bolag, namnbyten och listor hänvisar vi till bolagets 
prospekt.) 

Mediteam blev 
Orasolv som nu 
blir Rubicon Life 
Science 
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Tanken med att förvärva kassaflödespositiva bolag var att 
dessa skulle finansiera den fortsatta forskningen och 
utvecklingen inom Orasolv Products. Nu skriver vi 2012 och 
styrelsen har bestämt att Products är starkt nog att stå på 
egna ben. Försäljningen är numera relativt blygsam och 
frågan är om ens de egna klinikerna i Orasolv har använt 
Rubicons produkter i någon större utsträckning. Hursomhelst 
anser sig bolaget ha en förklaring på vad som gick snett 
med Carisolv och kommer nu att göra en nylansering 
tillsammans med de andra produkterna.  

Bilden nedan visar år för år viktiga händelser i bolagets 
levnadscykel.  

 

Bolaget menar att den massmediala uppmärksamhet som 
dåvarande Meditieam fick 1996 och 1997 fullständigt 
överrumplade ledningen som då saknade en plan för hur 
media skulle hanteras. Istället för att informera och ta 
kommandot i informationsflödet lät Mediteam media härja 
fritt och nyheten om den borrfria tandlagningen spred sig till 
utlandet. Världen fick uppfattningen att tandläkarborrens 
dagar var räknade och att inget skulle bli som förr.  

Nu menar bolaget att Carisolv snarast ska ses som en 
vidareutveckling och ett komplement till borren. I 
nylanseringen kommer man istället att fokusera på det 
faktum att metoden sparar mer tandmaterial än andra 
metoder, får moderna plastbaserade fyllningar att fästa 
bättre, säkerhetsaspekter och att man i vissa fall kan 
undvika att borra. Tandvårdens fokus har under de senaste 
åren dessutom gått från att härja fritt med borren till att bli 
mer vävnadsbevarande, arbeta minimalinvasivt samt att 
använda fyllningsmaterial som är mer anpassade mot den 
yta som uppstår efter Carisolv behandlingen. Under 90-talet 
var det amalgam som internationellt var det vanligaste, idag 
är det plastbaserade material som används. Amalgam kräver 
alltid mer borrning för att fästa medan plastbaserade 

Mediteam 
överrumplades av 
media 1996 
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material ”limmas” mot tanden och därmed har ett mindre 
behov av kompletterande borrning.  

Att bli överexponerad i media och få sitt budskap förvrängt 
må vara olyckligt, men är knappast hela förklaringen till 
varför Carisolv 16 år efter lansering inte säljer i någon större 
utsträckning. Det begicks fler misstag som vi kommenterar 
nedan och som bolaget nu har för avsikt att rätta till.  

Att Mediteam under 2001 sålde (Carisolv)för mer än 10 
MSEK för att 2002 tappa till strax under 1 MSEK kan till viss 
del vara hänförligt till marknadsföringsresurser, men det kan 
knappast vara hela sanningen.  

Historiska misstag har gett avtryck i försäljningen 
När Carisolv slog igenom drevs bolaget av folk som hade 
varit med i Nobel Biocares succé och ville med den 
erfarenheten i ryggen återupprepa succén. Olyckligt nog tog 
de med sig en affärsmodell från tandimplantatsbranschen 
som inte riktigt fungerade för den typen av produkter som 
Mediteam saluförde. Det fanns t ex en idé om att tjäna 
pengar på annat än Carisolv genom att bolaget i den första 
affärsmodellen tvingade alla som ville prova Carisolv att 
köpa instrument för 10 000 kr. En idé hämtad från 
tandimplantatsvärlden som självklart ökade 
införsäljningströskeln. 

Det är till viss del förståeligt att man i glädjeyran över att ha 
gjort en stor upptäckt tycker att borren kan förpassas till 
historien, eller åtminstone låter marknaden förledas att tro 
det, men ur ett behandlings- och marknadsföringshänseende 
skevar det rejält att göra ett sådant uttalande. 

Eftersom Carisolv inte kan ersätta borren i alla lägen blir 
produkten lättare att avfärda efter ett sådant påstående.  

Bolaget pratar också om att låga ersättningsnivåer i den 
svenska tandvårdsförsäkringen gjorde det svårt att etablera 
produkten, men detta förklarar ju endast bristen på 
framgång på den svenska marknaden. Numera är det fri 
prissättning och kostnaden för Carisolv har dessutom 
sjunkit, vilket förbättrar de ekonomiska incitamenten i 
Sverige. 

Smallcap kan också tycka att det är märkligt att produkten 
för rening av tandfickor, Perio+, i första lanseringsfasen inte 
fick någon uppmärksamhet utan först nu är föremål för en 
större studie som kan ligga till grund för en bredare 

Finns påvisad 
historisk 
försäljning om 10 
MSEK per år 
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marknadslansering. Inom Perio+ område har man en tydligt 
ledande position jämfört med konkurrerande metoder och 
kanske är det där de tydligaste konkurrensfördelarna finns.  

Emissionen  
För varje aktie i Orasolv Products erhålls två teckningsrätter 
och för tre teckningsrätter äger man rätt att teckna en ny 
aktie för 0,29 SEK. Totalt emissionsbelopp vid fullteckning 
ligger på 8,5 MSEK. Emissionen är garanterad till 65 % Där 
bolagets VD och styrelsens ordförande tillsammans står för 
900 000 SEK och Christiania Compagnie resten. Christiania 
har uttryckt en önskan att äga upp till 25 % av bolaget. 
Teckning av nya aktier sker mellan 21 mars till 4 april och 
det kommer inte att ske någon organiserad handel med 
teckningsrätter. Det kommer också att vara möjligt att 
teckna aktier utan företrädesrätt. 

Dagens produktportfölj 
Rubicon sitter för närvarande på en produktportfölj 
innehållande två dentalprodukter och en hudprodukt . 
Dentalprodukterna är inte klassade som läkemedel och har 
den gemensamma nämnaren att de eliminerar skadad/död 
vävnad samtidigt som den friska vävnaden lämnas intakt för 
att på ett enklare sätt kunna läka eller lagas. Produkterna är 
dessutom bakteriedödande utan att utveckla resistens 

Carisolv – en biokemisk kariesbekämpning Med hjälp av 
en gel som löser upp karies behandlas bara den angripna 
ytan på tanden och på så sätt sparas maximalt av den friska 
delen av tanden. Den minimalinvasiva metoden minskar 
behovet av borrning och bedövning och är ett komplement 
till traditionell behandling. Bolaget hävdar också att ytan 
som blir kvar efter en carisolvbehandling är mer lämpad att 
fästa fyllnadsmaterial i - något som i sin tur kan förlänga 
livet på lagningen. 

Carisolv kommer att kunna användas tillsammans med en 
kariesdetektor för att upptäcka och ta bort karies på ett sätt 
som ingen idag existerande produkt klarar. Carisolv har 
funnits på marknaden sedan 1996-97 och sålde som tidigare 
nämnts under sin storhetstid tillsammans med tillhörande 
specialinstrument för runt 10 MSEK per år. 

Perio+ renar tandfickorna 
Perio+ är baserad på de aktiva ingredienserna i Carisolv 
men modifierad och anpassad för att användas i 
tandköttsfickan. I dagsläget används i utlandet ofta 

Två 
dentalprodukter 
och en 
hudvårdsprodukt 

Carisolv är välkänt 
för många 

Perio+ är en 
modifierad 
Carisolv som renar 
tandfickor 

Emissionen är 
garanterad till 65 
procent 
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klorhexidin eller väteperoxid vid rengöring av tandfickor men 
dessa ämnen kan även vara skadliga för omkringliggande 
frisk vävnad. I mer akuta fall kan ibland även antibiotika 
användas. 

Perio+ fungerar så att en för patienten ofarlig gel sprutas 
ned i tandfickan och tillåts verka i ca 30 sekunder. Gelens 
sammansättning gör att hypoklorit och aminosyror reagerar 
med varandra och lämnar kvar de helt ofarliga 
restprodukterna koksalt och syre. Produkten har två 
effekter. Dels löses bakteriernas cellmembran upp genom 
oxidering och dels löses skadad vävnad upp, vilket 
underlättar rengöring och bevarar den friska vävnaden.  

Behandlingen ger enligt bolaget både en snabbare 
behandling och en snabbare läkning än de traditionella 
metoderna. Produkten har hittills använts vid över 2000 
behandlingar. 

Förutsatt att Rubicon kan producera relevant forskning som 
visar att Perio+ underlättar och förbättrar tandhygienistens 
arbete, så ser vi en stor potential för Perio+. Det pågår för 
närvarande kliniska studier av Perio+ som genomförs i 
samarbete med Folktandvården i Skåne samt 
Tandvårdshögskolan i Malmö.  

Marknadslansering kommer enligt planen att ske i slutet av 
2012. Produkten är godkänd och CE-märkt som ett 
medicintekniskt hjälpmedel i Klass I. 

Mano+ återfuktande desinficerande gel 
Produkten Mano+ är specialutvecklad för personal inom vård 
och restaurangnäring som behöver ett enkelt men skonsamt 
sätt att rengöra händerna. Gelen är en handlotion som även 
dödar 99,9 % av alla bakterier på händerna och minskar 
behovet av att använda handkräm. Som alla läsare inser så 
är Mano+ inriktat på en betydligt bredare krets av kunder, 
vilket gör den till en i sammanhanget udda fågel. Detta inser 
uppenbarligen även ledningen som i prospektet inte förutser 
några större intäkter från Mano+ under de kommande två 
åren. Rubicon nämner i memorandumet att de bara ska 
befatta sig med produkter som har möjlighet att sälja för 
250 MSEK/år. Inom vilken tidsperiod detta ska komma att 
ske presenteras inte men vi har svårt att se att Mano+ som 
dessutom ligger utanför kärnområdet ska kunna bli en 
produkt som säljer för 250 MSEK per år. 

Kliniska studier 
pågår 

Mano+ är en udda 
fågel 
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Vi antar att Rubicon kommer att återkomma till frågan vad 
som ska hända med desinfektionsmedlet Mano+ i framtiden. 

Ny ännu icke offentliggjord produkt 
Bolaget säger sig ha en ny produkt i pipeline som kommer 
att presenteras senare under 2012. Användningsområdet är 
hemligt men vi har fått veta att det inte rör sig om 
dentalvård. Det är naturligtvis omöjligt för oss att spekulera 
i vilken typ av produkt, eller inom vilket användningsområde 
vi rör oss. Vi får nöja oss med att endast konstatera att 
ännu en produkt som omfattas av patent givetvis kan 
komma att öka värdet på bolaget.  

Patentläget ger möjligheter 
Patenten för Rubicons produkter går ut mellan 2017-2026. 
Patentet för Carisolv går ut 2019 liksom patentet för 
rengöring av tändernas rotyta. Patentet för kariesdiagnos är 
det senast godkända och sträcker sig till 2026. De tidigaste 
patenten gäller för Europa samt USA och lämnar därmed en 
stor del av världen öppen. Självklart har man täckt in den 
största delen rent intäktsmässigt men befolkningsmässigt 
står bolaget utan patent för större delen av världen utanför 
ovan nämnda geografiska områden. Bolaget har även gjort 
nya patentansökningar som ännu inte är godkända.   

Organisation 
Bolaget består idag av endast tre anställda. Rubicons 
nyanställde VD Fredrik Florberger kommer närmast från 
Thea Tandhälsa och får förmodas ha en god inblick i hur 
dentalmarknaden fungerar i Sverige. Thea Tandhälsa är ett 
av Sveriges största privata tandhälsoföretag och 
omsättningen ökade under Florbergers ledning med 50 % 
mellan 2009-11. Innan Thea arbetade Florberger som 
konsult inom bolagsutveckling.  

Styrelsen i Rubicon består av tre ledamöter varav en är 
storägaren Rune Löderup som främst har en finansiell 
bakgrund men har deltagit som ägare och styrelseledamot i 
flera nystartade bolag. Jan Fornell står för 
dentalkompetensen i styrelsen och har varit tandläkare 
sedan 1968 med specialisering inom paradontologi. 
Styrelsens ordförande Joachim Cederblad har erfarenhet från 
konsumentprodukter och har bland annat arbetat som VD 
för Coca Cola Sverige och som marknadschef på Procter and 
Gamble. 

Nytt användnings-
område under 
uppseglande? 

Patent för Carisolv 
går ut 2019 

Slimmad 
organisation 
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Relansering i flera faser 
Det handlar om en relansering av såväl bolag som 
produkter. Produkterna paketeras om i koncept och bolaget 
bakom kommer nu att vara Rubicon Life Science. Florberger 
har delat in marknadsplanen i fyra faser där den första fasen 
startar i år och den fjärde och sista startar 2020. 
Huvuddragen för fas I är att fokusera på marknadsföring och 
att slutföra relevant forskning som kan stötta 
marknadsföringen. Bolaget kommer att försöka organisera 
key opinion leaders och early adopters i olika grupper för att 
ge marknadsföringen stöd.  

Fas två inleds 2013 och innebär utrullning av nya produkter i 
Sverige och Norden. Försäljning kommer att ske både 
genom egen försäljningsorganisation och genom 
återförsäljare. Prioriterade marknader i fallande skala är 1 
Sverige 2 Norden 3 Japan 4 Storbritannien. 

I den tredje fasen som planeras starta runt 2016 handlar det 
om att expandera Rubicons affär på ett globalt plan.  

Fredrik Florberger är ny på posten och entusiastiskt inför 
uppgiften. Produkterna är inte nya men förhoppningsvis har 
Rubicon ny forskning som bekräftar fördelarna med deras 
produkter att förstärka marknadsföringen med. Smallcap 
tror att det kan vara svårt att blåsa nytt liv i produkterna 
utan att ha ny forskning i ryggen och vi har svårt att se att 
endast ny marknadsföring ska ta produkterna hela vägen. 
Forskningen fortsätter på både nya produkter och 
indikationer men kommer att behöva bedrivas 
kostnadseffektivt. 

För att stärka gamla produkter kommer kompletterande 
studier att ske. 

Produkterna paketeras i nya koncept som skall täcka en 
större del av värdekedjan för tandläkaren. T.ex. har studier 
ifrån Leuven Institutet i Belgien visat att fyllningar sitter allra 
bäst när underarbetet skett med Carisolv. 

Det krävs att även de ekonomiska variablerna spelar till 
tandläkarens fördel.  

Bolaget säger sig nu ha gjort sin hemläxa och kommit fram 
till att det fanns ett flertal anledningar till att bolaget i första 
fasen inte lyckades. Framför allt kommer Carisolv att 
relanseras som mer av ett komplement till att använda borr. 
Tandläkare vi pratat med säger att största 

Relansering redan 
innevarande år 
enligt planen 

Svenska 
marknaden står 
först på tur 

Mixad bild när vi 
talar med 
kundgruppen 
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användningsområdet är när kariesangreppet sitter så djupt 
att man riskerar att borra igenom till pulpan och därmed 
döda tanden. I övrigt anses inte metoden kostnadseffektiv. 
Det tar helt enkelt för lång tid att behandla och när största 
kostnaden i en behandling är tandläkaren är det inte längre 
en prisfråga rörande produkten som avses. 

Vi har också talat med tandläkare som haft en mer positiv 
inställning till Carisolv och undrat vart produkten tagit 
vägen. Det blir intressant att se om den nya produkten för 
att upptäcka karies kommer att påverka försäljningen. Det 
finns idag ett antal produkter för kariesdetektion på 
marknaden som Rubicon menar inte fungerar då de färgar in 
även annan vävnad än karies. Om detta är anledningen till 
den sparsamma användningen idag skulle det kunna finnas 
en visst hopp om att Rubicon med en ny produkt skulle 
kunna överraska marknaden.  

Bolaget hyser också förhoppningar om att en snabbare 
kariesdetektion skulle kunna snabba på behandlingen med 
carisolv och därmed göra att tandläkaren hinner med fler 
patienter. Detta skulle i sin tur kunna innebära att den kritik 
som framförts mot just för stor tidsåtgång till viss del kan 
elimineras.  

För Perio+ är situationen en annan. Att rengöra djupa 
tandfickor har, enligt bolaget, idag ingen bra lösning än 
mekanisk rengöring. Väteperoxid och klorhexidin riskerar 
båda att skada intilliggande vävnad, har dessutom 
begränsad verkan och det är socialstyrelsens 
rekommendation att man inte använder dessa två ämnen vid 
rengöring av djupa tandfickor. Detta gäller även antibiotika 
användning pga. risk för resistensutveckling. Denna risk 
finns ej när man använder Perio+. Just nu genomförs en stor 
studie som bolaget hoppas ska kunna visa på Perio+ 
effektivitet. Om denna studie är framgångsrik kommer den 
att bli ett betydande verktyg för kommande marknadsföring. 

Smallcap finner det något förbryllande att rotytrengöring 
patenterades redan 1999 men att det först nu genomförs en 
studie i större skala. 

Hur länge räcker pengarna?  
Marknadsföring och forskning kostar pengar och Rubicon 
kommer med stor sannolikhet att behöva be ägarna om 
pengar igen. Förhoppningsvis har vi vid tidpunkten för en 
eventuell emission, mer kunskap om det nya 

Tiden är en 
avgörande faktor 

Framtida 
nyemission trolig 
men då med bättre 
kunskapsunderlag 
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användningsområdet som det talas om i prospektet.  Om vi 
därtill spekulerar i att pengarna räcker i minst ett år, så har 
vi förmodligen vid den tidpunkten en indikation på hur 
relanseringen mottogs på den årliga tandläkarkonferensen i 
November 2012.  

 
400 miljoner kariesbehandlingar årligen i Väst 
Dentalprodukter uppskattas globalt sett utgöra en marknad 
på mellan 18 och 20 Mdr USD varav 16 Mdr utgörs av 
”förbrukningsvaror”. Detta enligt Dentsply som anses vara 
världens största leverantör.  Marknaden är överlag 
fragmenterad men inom vissa segment dominerar ett fåtal 
tillverkare. Den större delen av försäljningen går sedan till 
distributörer som tillhandahåller ett brett sortiment till 
slutkunden, som i sin tur i hög grad består av mindre 
klinker. Marknadsföring sker oftast direkt till slutkunden som 
tandläkare och tandhygienister enligt en s.k. pull-through-
modell.  

Tillväxten bedöms ligga på omkring en till två gånger BNP-
tillväxten, och är relativt stabil även om vissa segment som 
implantatmarknaden har visat prov på större 
konjunkturkänslighet de senaste åren. Drivkrafterna är bland 
annat en åldrande befolkning i västvärlden, en ökad 
medvetenhet om sambandet mellan munhälsa och 
allmänhälsa, ett ökat intresse för såväl preventiv som 
kosmetisk tandvård och nya produkter och teknologier.  

Dentalprodukter för restorativ tandvård, dvs. framför allt 
kariesbehandling som fyllningar, utgör ca en fjärdedel eller 4 
Mdr USD. Inom detta segment är förutom Dentsply 
koncerner som Danaher, 3M och Ivoclar ledande tillverkare.  

Enligt Socialstyrelsen utförs ca 1,9 miljoner 
kariesbehandlingar per år i Sverige. Enligt svenska 
dentalproduktbolaget Doxa utförs omkring 400 miljoner 
tandfyllnadsbehandlingar årligen i Västvärlden. Tandlossning 
är en mycket utbredd sjukdom och omkring 10 % av 
befolkningen bedöms lida av svår tandlossning. I Sverige 
görs över 900 000 behandlingar för tandlossning per år.  

Så vitt vi kan bedöma är Carisolv ledande inom kemo-
mekanisk kariesbehandling, även om det finns andra 
liknande behandlingsmetoder på vissa håll i världen (t ex 
med Papain) med oklar utbredning. I dagsläget används 
dock kemo-mekaniska behandlingar i blygsam omfattning. 

Totalmarknaden 
växer 

1,9 miljoner 
karies-
behandlingar om 
året i Sverige 
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Den vanligaste invändningen är att dessa metoder är 
tidskrävande och därmed inte bedöms som 
kostnadseffektiva. Enligt Nationella riktlinjer för tandvård så 
kan metoden användas för operativ åtgärd vid 
kariesbehandling, dock med lägre prioritet än för exkavering 
med borr, men med högre prioritet än laser.  

Prognoser 
Nedan finns en historisk sammanställning av bolagets 
utveckling baserat på uppgifter om Mediteam och sedermera 
Orasolv Products.  

 

Historisk omsättning och resultat i Mediteam/Orasolv Products.  

Som mest uppges Carisolv ha använts i runt 100 000 
behandlingar årligen under åren kring millennieskiftet enligt 
bolagets uppgifter (årsredovisning 2000). De betydande 
förluster som uppvisades under dessa år hänger samman 
med den kostnadskostym som byggdes upp i kölvattnet av 
omfattande kapitalanskaffningar. En del av dessa kostnader 
var kopplade till utveckling av kompletterade produkter, som 
t ex Osstel, som sedan överfördes till Biolin.  

Carisolv har framförts som ett alternativ för patienter med 
tandvårdsrädsla. Enligt en enkätundersökning av 
Socialstyrelsen, Befolkningens Tandhälsa 2009, uppgav 18 
% att de tycker att tandvårdsbesök är så obehagliga att det 
absolut (3 %) eller delvis (15 %) hindrar dem från att söka 
tandvård. Givet en marknad på 400 miljoner karies-
behandlingar per år i Västvärlden, och om vi utgår från att 
45 % utgörs av behandlingar av primärkaries, blir en grov 
uppskattning på adresserbar marknad för Carisolv då ca 27 
miljoner behandlingar. Om vi vidare antar att Rubicons 
primärmarknader Europa och Japan svarar för motsvarande 
omkring 50 % kan en mer geografiskt avgränsad 

Historisk 
försäljning om 
cirka 10 MSEK per 
år 
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adresserbar marknad på ca 14 miljoner behandlingar 
urskiljas.  

Vad gäller Perio+ uppskattar vi att det i Europa och Japan 
utförs 65 miljoner parodontitbehandlingar baserat på 
antagande om samma behandlingsfrekvens som för den 
svenska marknaden. Totalt pekar det på en relevant 
adresserbar marknad på åtminstone 80 miljoner 
behandlingar per år för Carisolv och Perio+, geografiskt 
avgränsad till Europa och Japan.  

Det finns alltså en betydande potential sett till antal 
behandlingar och frågan är hur stor del av denna marknad 
som kan vinnas. Carisolv är den förmodligen mest kända och 
etablerade produkten inom kemo-mekanisk kariesbehandling 
och man har erhållit ett erkännande från myndighetshåll, 
som Socialstyrelsen, för metoden som ett alternativ till 
exkavering med borr. Allmäntandvården har dock varit 
avvaktande till metoden och historiskt har försäljningen varit 
blygsam. 

Övriga produkter är ännu i stort oprövade på marknaden. 
Det är tydligt att marknaden för infektionsbehandlingar vid 
parodontit kan vara betydande, kanske t o m större än för 
Carisolv. Samtidigt krävs klinisk dokumentation för att 
övertyga tandhygiensten att rekommendera Perio+ som 
komplement till dagens infektionsbehandlingar som framför 
allt består av mekanisk rengöring. Patienten kommer själv 
att behöva betala behandlingen då den förmodligen inte 
kommer att omfattas av tandvårdsstöd inom överskådlig 
framtid.    

Om vi antar att en penetration på ca 2 miljoner behandlingar 
årligen kan uppnås och en prissättning på 60 SEK per 
behandling motsvarar det 120 MSEK i omsättning för 
Rubicons dentalprodukter. Det skulle i behandlingar 
motsvara 2,5 % av ovan definierad marknad och kan synas 
vara ett försiktigt antagande. Mycket talar dock enligt vår 
bedömning för att Carisolv kommer att förbli en 
nischprodukt vad gäller kariesbehandlingar. Perio+ behöver 
mer stöd i klinisk dokumentation innan vi bättre kan bedöma 
potentialen och det finns därför anledning att vara 
konservativa i våra antaganden. Patentutgångar mot slutet 
av detta årtionde kan vidare begränsa möjligheten att vinna 
en större andel av marknaden. I diagrammet nedan 
sammanfattar vi våra prognoser enligt ett basscenario.  

Tandlossning är ett 
omfattande 
problem 

Marknaden finns – 
är produkterna de 
rätta? 
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Smallcaps prognoser för omsättning (vänster skala) och resultat (höger) 
enligt basscenario 

Prognoserna avser Cariosolv, Perio+ och en kariesdetektor. 
Vi har här antagit att bolaget kan nå en penetration enligt 
ovan motsvarande ca 2 miljoner behandlingar mot slutet av 
detta årtionde. Vi har räknat med att Caridect ingår som en 
kombinationsbehandling med Carisolv.  

Vi har inte inkluderat Mano+ i våra prognoser eller i vår 
värderingsmodell. Vi bedömer att produkten endast 
representerar en mindre del av värdet av bolaget i dagläget. 
Rättigheterna till produkten förvärvades 2006 för 0,4 MSEK 
från Winway (delägt av Rolf Bornstein, en av 
upphovsmännen till Carisolv) och royalty utgår på 
bruttovinsten. Försäljningen har hittills varit blygsam. 
Desinfektion av hud är dock en betydande marknad och 
givetvis finns en möjlighet att utvecklingen blir mer positiv 
än vad vi här antar. 

Vi har vidare antagit att perioden 2012-2014 kommer att 
präglas av kostnader för nysatsningen i form av 
marknadsföring, produktutveckling och uppbyggnad av 
organisation. Som mest har vi räknat med en ackumulerad 
förlust på omkring 20 MSEK innan bolaget kan börja visa 
vinst, vi räknar här att det målet nås 2015. Det är därför 
högst troligt att Rubicon kommer att behöva göra ytterligare 
kapitalanskaffningar de närmaste åren.  

Lönsamhetspotentialen på lite sikt är dock god. Vi bedömer 
att dentalprodukterna har en bruttomarginal på 60-70 %. 
Med omkostnader i rörelsen på mellan 30 och 40 procent av 
försäljningen, i linje med andra medicintekniska bolag, 

Potentialen till ett 
lönsamt bolag 
finns absolut 

Vinst möjlig 2015 
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bedömer vi att Rubicon kan nå en rörelsemarginal på uppåt 
25-30 % ett bra år. Vi har räknat med att patentutgångar 
2019-2020 leder till fallande priser vilket på lång sikt pressar 
rörelsemarginalen ned mot 10 %.  

Våra prognoser är givetvis behäftade med stor osäkerhet. 
Carisolv har de senaste åren haft en blygsam försäljning, 
även om detta delvis berott på att Orasolvs fokus har legat 
på annat håll. Hur rimligt är vårt försäljningsscenario, med 
en implicit kraftig tillväxt de närmaste åren även om det 
sker från en låg bas? Bolaget själva uppger att 3-4 miljoner 
carisolvbehandlingar har utförts historiskt, alltså under en 
period om 15 år. Vårt basscenario t o m 2019-2020 innebär 
att denna behandlingsmängd i så fall behöver upprepas. 
Visserligen på halva tiden, men med en ytterligare produkt i 
portföljen i form av Perio+ (eller kanske snarare ytterligare 
1,5 produkter med Caridect inräknat).   

Vårt scenario för Rubicons dentalprodukter påminner vidare 
en del om dentalproduktbolaget Bioras försäljningsutveckling 
under slutet av 1990- och början av 2000-talen. Bioras 
(numera en del av Straumann) flaggskeppsprodukt 
Emdogain är en metod avsedd främst för behandling av 
parodontit och lanserades 1996. Det finns självfallet stora 
skillnader mellan bolagen, men i en bred bemärkelse verkar 
de på likartade marknader, vilket ger viss relevans åt en 
jämförelse.  

 

Jämförelse basscenario med försäljningsutveckling för Biora 

DCF-värdering 
En kassaflödesvärdering utifrån vårt basscenario ger ett 
aktieägarvärde på 29 MSEK eller 0,39 SEK per aktie. Nedan 
redovisar vi några viktiga antaganden.  

Vi dristar oss till 
en jämförelse med 
Biora 
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Höjer vi våra försäljningsantaganden med 25 % över linjen 
stiger värdet till 48 MSEK eller 0,65 SEK per aktie. Om vi 
däremot sänker försäljningen med 25 % sjunker värdet 
enligt vår kassaflödesmodell till 10 MSEK eller 0,14 SEK per 
aktie.  

Relativvärdering  
I vårt scenario ovan har vi antagit att en omsättning på ca 
50 MSEK nås om fem år. Internationellt etablerade 
dentalproduktsbolag som Dentsply, Nobel Biocare och 
Straumann värderas i genomsnitt till ca 2,5 gånger 
försäljningen (Entreprise Value). Med samma 
värderingsmultipel motsvarar det ett värde på 118 MSEK för 
Rubicon vid slutet av denna period (2016). Givet en 
premoneyvärdering på 12,8 MSEK enligt erbjudandet i 
nyemissionen ger det en internränta på knappt 33 % per år. 
Detta pekar på en låg värdering i erbjudandet och en bra 
avkastningsmöjlighet för den hågade investeraren, under 
förutsättning att denna ser scenariot som rimligt och har en 
placeringshorisont på minst ett antal år. Vi har här antagit 
att sammanlagt drygt 22 (8,6+8,6+5) MSEK behöver tas in 
från aktieägarna och antar vi mindre eller större 
kapitalbehov påverkar det självfallet kalkylen i positiv 
respektive negativ riktning. Vi har dessutom antagit att 
kapitalanskaffningarna genomförs i form av 
företrädesemissioner. Väljer bolaget att göra riktade 
emissioner leder detta allt annat lika till utspädning och en 
försämrad kalkyl.  

 

Smallcaps elativvärdering och beräkning av internränta enligt den s.k. 
Venture Capital-metoden 

Kassatillskott 
kommer att krävas 
framgent 
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Varför välja 2016 som utgångspunkt? Dels bedömer vi att en 
femårig placeringshorisont är rimlig för ett bolag av Rubicons 
typ och även givet bolagets egna planer. Dels skapar 
annalkande patentutgångar därefter större osäkerhet, allt 
annat lika, och kan motivera en värderingsrabatt jämfört 
med liknande bolag, om vi istället skulle utgå från (de 
högre) intäktsprognoserna för 2017 eller 2018.  

Vår relativvärdering pekar på en möjlig större potential till 
uppvärdering än vad vår DCF-modell indikerar. Skulle vi 
använda samma diskonteringsränta (15 %) som i DCF-
modellen får vi en motiverad premoney-värdering på 41 
MSEK (skillnaden gentemot DCF-ansatsen hänger samman 
med att denna tar hänsyn till förmodade negativa effekter 
på sikt av patentutgångar i form av lägre försäljning och 
marginaler) . För denna typ av relativvärdering, som i olika 
varianter är vanliga i riskkapitalkretsar, brukar dock högre 
diskonteringsräntor användas, åtminstone 25 %. Med 25 % 
diskonteringsränta blir motiverad premoney-värdering 22 
MSEK eller 31 MSEK ”efter pengarna”, vilket är i linje med 
vår DCF-värdering.  

Sammanfattning av värderingsavsnitt 
Vi bedömer att en rimlig värdering ligger på omkring 29 
MSEK eller 0,39 SEK per aktie, i första hand baserat på en 
DCF-värdering utifrån ett basscenario. Även om det är svårt 
att i detta tidiga skede av lansering/relansering göra 
relevanta jämförelser med liknande bolag, anser vi att en 
relativvärdering även ger stöd åt detta värde.  

Om företagets nystart blir en framgång är ett uppköp från 
ett större dentalbolag på sikt sannolikt. Enligt uppgift fanns 
ett förvärvsintresse under vintern som dock inte ledde till 
någon affär. Som kuriosa kan nämnas att bolaget faktiskt 
även historiskt varit föremål för förvärvsintresse. År 2002 
lade Meda ett bud på dåvarande Mediteam och erbjöd 
betalning i aktier. Budet värderade Mediteam till drygt 50 
MSEK men avvisades av Mediteams styrelse. Bland annat 
med tanke på att Mediteam vid den tidpunkten hade ca 70 
MSEK i kassan uppfattades budet som snålt.   

	  

	  

	  

	  

29 miljoner kronor 
är en rimlig 
värdering 

Uppköp har 
diskuterats 
tidigare och kan bli 
aktuellt igen 
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Ansvarsbegränsning	  
Detta	   analysmaterial	   är	   en	   del	   av	   tjänsten	   Uppdragsbevakning.	   Tjänsten	   innebär	   att	   Smallcap.se	   för	   bevakningen	  
erhåller	   ekonomisk	   ersättning	   från	   det	   analyserade	   bolaget.	   Allt	   analysmaterial	   som	   publiceras	   på	   Smallcap.se	   är	  
oberoende,	  vilket	  innebär	  att	  bedömningar	  och	  slutsatser	  inte	  påverkas	  av	  att	  Smallcap.se	  erhåller	  ekonomisk	  erhåller	  
ersättning	  från	  det	  analyserade	  bolaget.	  	  
	  
Att	   investera	   i	   aktier	   är	   alltid	   förknippat	   med	   risk.	   Smallcap.se	   tar	   inget	   ansvar	   för	   eventuella	   förluster	   till	   följd	   av	  
investeringsbeslut	   som	   grundar	   sig	   på	   bolagets	   analyser.	   Smallcap.se	   garanterar	   inte	   heller	   att	   informationen	   i	  
analysmaterialet	  är	  fullständig	  eller	  korrekt.	  
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