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0. Indledning 
Levealderen har været støt stigende gennem de sidste mange år, hvilket skyldes mere effektive 

behandlingsformer og bedre levevilkår. Det at kroppen bliver ældre, medfører ofte andre/nye sygdomme 

og/eller slitage, som ikke tidligere har været så udbredt, tidligere var det især problemer som f.eks. 

Alzheimers og slagtilfælde. Derudover er der sket en markant ændring i den måde mennesker lever på især 

indenfor de sidste 50 år. Denne relativt hurtige ændring i levevilkår, viser sig bl.a. ved flere 

livsstilssygdomme. Nogle af de ”nye” sygdomme er sågar af psykisk karakter, som kan opstå ved, at folk 

ikke føler sig tilstrækkelige eller ikke har nok succes i livet. 

At disse typer af sygdomme bliver et større problem i fremtiden peger meget på. Endvidere er der en 

forventning om, at klodens befolkningstal i fremtiden stadig vil være voksende. Denne udvikling vil 

selvfølgelig stille krav til sundhedsvæsenet og der igennem medicinalbranchen. 

Sådanne fremtidsudsigter bør give et stort potentiale til den fremtidige udvikling i medicinalindustrien. 

Derved vækker det da også undren, at en virksomhed som Lundbeck, har oplevet en tilbagegang, målt i 

forhold til aktiekursen - som i 2002 toppede i 214 kr. hvor aktien ved udgangen af 2013 blev handlet til 

82,90 kr. 

Dette giver umiddelbart anledning til undren, har analytikerne overset et potentiale i Lundbeck aktien, eller 

er Lundbeck bare en virksomhed, der har oplevet deres storhedstid? 

Denne undren giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved de værdiansættelsesmetoder der primært 

benyttes blandt analytikere. Overser analytikernes metoder konsekvent et værdielement i visse 

virksomheder og/eller findes der bedre alternativer til disse metoder, som giver et mere retvisende bilede, 

af en virksomheds reelle værdi?  
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0.1 Problemidentifikation 
Værdiansættelse af virksomheder sker primært igennem en DCF analyser (PwC, 2010). Der er dog rejst en 

del kritik af denne værdiansættelsesmetode, da den grundlæggende bygger på en statisk fremtid og 

dermed ikke tager højde for såfremt forudsætningerne ændres undervejs. Dog menes realoptioner at 

kunne løse dette problem, men hvorfor er metoden så ikke mere benyttet? 

Hvordan vil en konkret tilgang til værdiansættelsen af en virksomhed indvirke og vil den udvidede 

nutidsmodelværdi1 bidrage med noget ekstra? 

0.2 Problemformulering 
Opgavens formål er at estimere en fair værdi af Lundbecks aktier, med henblik på at undersøge om aktien 

er over eller undervurderet. 

Hvad er en fair værdi af Lundbecks aktier ved anvendelsen af den udvidede nutidsværdimodel? Og hvad 

kan realoptioner bidrage med? 

Problemformuleringen besvares med følgende arbejdsspørgsmål: 

 Opstår der problemer ved anvendelsen af realoptionsmodeller? 

 Hvilke styrker/svagheder er der ved anvendelsen af realoptioner? 

0.3 Afgrænsning 
Da værdiansættelsen er afhængig af tilgængelig viden, vil værdien hele tiden ændre sig i forbindelse med, 

at der bliver frigivet nyt materiale omkring Lundbeck og samfundet der omgiver virksomheden.  Derfor 

medtages kun materiale frem til og med 21. marts 2013, hvor der blev afholdt generalforsamling og 

årsregnskabet for 2012 blev godkendt. Materiale der er frigivet efter denne dato, er ikke 

medtaget/bearbejdet i rapporten. 

Ligeledes låses USD/DKK kursen på 577,31, som var den aktuelle kurs den 21. marts 2013 (valutakurser.dk). 

Det forudsættes, at teorien bag DCF og RIDO modellerne allerede er kendt for læseren, da rapporten 

henvender sig til medstuderende, analytikere eller andre som har en grundlæggende forståelse for 

finansiering. Dog gennemgås teorien bag realoptioner. 

Der anvendes en skattesats på 25 % gennem hele perioden. 

  

                                                           
1
 Omtales også som realoptionstilgang eller ENPV (Extended Net Pressent Value) 
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0.4 Metode & Struktur 
Rapporten udarbejdes ud fra offentligt tilgængeligt materiale, der er taget udgangspunkt i 

Lundbecksårsrapporter og der suppleres med yderligere offentlig tilgængelig information, f.eks. 

pressemeddelelser. Endvidere inddrages videnskabelige undersøgelser omkring udvikling af lægemidler. 

Excel anvendes til reformulering af regnskaberne, beregning af nøgletal, værdiansættelse af Lundbeck. 

Opgaves opbygges først med en kort introduktion af Lundbeck og medicinalbranchen. Dette efterfølges 

med en beskrivelse af medicinalbranchen. Dernæst kommer den teoretiske del, som  efterfølges af en 

praktisk del, som omsætter teorien til en praktisk tilgang. Forløbet ses på Figur 1 

 

Figur 1, Opgavestruktur, Kilde: Egen tilvirkning 
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1. Præsentation af Lundbeck 
Lundbeck er en global medicinalvirksomhed, som beskæftiger sig med forskning, udvikling, produktion samt 

markedsføring og salg af lægemidler, i hele verden. Lundbeck baserer udelukkende sin forskning og 

udvikling på sygdomme i centralnervesystemet (CNS). (Lundbeck, www.lundbeck.com)2. 

Virksomheden drives af en vision om at være den førende virksomhed indenfor psykiatri og neurologi. 

Deres mål er at forbedre livskvaliteten for mennesker der lider af psykiatriske og neurologiske sygdomme. 

Kerneværdierne består i et ønske om at være nytænkende og derigennem omsætte ny viden til at skabe 

nye produkter. Dette gøres med en ansvarlig profil overfor medarbejdere såvel som miljøet og samfundet. 

Lundbeck er inde i en fase hvor en stor del af deres markedsførte produkter står foran et snarligt 

patentudløb, eller allerede er udløbet. Der er dog nye produkter i pipelinen som forhåbentligt står foran en 

snarlig markedsføring. 

Ejerstrukturen består af en storaktionær i form af Lundbeckfonden, som har en ejerandel på 70 pct. og 

dermed aktiemajoriteten, resten ejer af mindre aktionærer. Fondens hovedformål er at sikre og udbygge 

Lundbeck-koncernens virksomhed, samt yde finansiel støtte til videnskabelig forskning. (Lundbeckfonden)3. 

1.1 Produktportefølje 
Produktporteføljen består af en række produkter indenfor behandling af sygdomme i centralnervesystemet 

(CNS), dette omfatter bl.a. behandling af angst, depression, Alzheimers, Parkinson, epilepsi og Huntingtons 

sygdom. 

1.1.2 Markedsførte produkter 

Porteføljen af markedsførte produkter svinger lidt, alt afhængig af hvilket marked der kigges på. Der er pt. 

12 forskellige produkter i Danmark og 14 i USA. Derudover er der så yderligere flere forskellige varianter af 

de enkelte produkter. Her kigges nærmere på de 5 største produkter, da de genererer det meste af 

omsætningen. 

Lundbecks største produkt målt på omsætning er Cipralex/Lexapro, med en andel på knap 45 % i 2012. 

Produktet bruges til behandling af angst og depression og er blevet markedsført i USA under navnet 

Lexapro. På de fleste andre markeder inklusiv Europa er produktet markedsført som Cipralex . Produktet 

har historisk set været Lundbecks guldfugl og har bidraget markant til omsætningen. Patentet på det 

amerikanske marked udløb i marts 2012. I 2014 udløber patentet så på de fleste europæiske markeder 

(Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 6) & (Lundbeck, Investor Kit, Full year 2011, s. 50). 

Ebixa er det andet største produkt målt på omsætningen, og udgør knap 20 pct. af den samlede omsætning 

i 2012. Lægemidlet er til behandling af Alzheimers sygdom. Det er markedsført i det meste af verden med 

undtagelse af USA og Japan. Patentet på Ebixa er ved at rinde ud i Europa og der er allerede markedsført 

produkter i Tyskland, der i fremtiden kan substituere Ebixa, når markedseksklusiviteten udløber i 2014 

(Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 13). 

                                                           
2
 Kilde: http://www.lundbeck.com/global/about-us/facts-and-background 

3
 Kilde: http://www.lundbeckfonden.com/Om-fonden.2.aspx 
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Azilect er det tredje største produkt i porteføljen og anvendes til behandling af parkinsons sygdom. 

Produktet er markedsført i Europa og andre internationale markeder, dog ikke USA. Azilect står ligeledes 

foran patentudløb i 2015, som omfatter de fleste markeder (Lundbeck, Investor & Analyst Presentation, 

Third Quater 2011, s. 66). 

Xenazine anvendes til behandling af Huntingtons sygdommen, omsætningsmæssigt ligger det på højde 

med Azilect, de udgør hver især ca. 8 pct. af 2012 omsætningen. Xenazine bliver primært solgt på det 

amerikanske marked, hvor Lundbeck også har et data eksklusivt patent frem til 2015 (Lundbeck, Investor & 

Analyst Presentation, Third Quater 2011, s. 71). 

Det sidste af Lundbecks større produkter er Sabril, som er indikeret til behandling af Epilepsi. Produktet er 

kun markedsført i USA og udgør 3 pct. af Lundbecks samlede omsætning. Så det udgør en del mindre end 

de ovenstående produkter. Lundbeck har patent, i form af data eksklusivitet frem til 2014, og derefter 

Orphan drug status frem til 2016 på behandling af infantile spasmer (Lundbeck, Investor & Analyst 

Presentation, Third Quater 2011, s. 73). 

Tabel 1, Markedsførte produkter (egen tilvirkning) 

Område Produkt Patentudløb 

Europa USA Int. Markeder 

Psykose-Skizofreni Cipralex/Lexapro 2014 2012  2019 (Japan) 
2020 (Canada) 

Alzheimers sygdom Ebixa 2012/2014     

Parkinsons sygdom Azilect 2015     

Huntingtons sygdom Xenazine 2015     

Epilepsi Sabril   2014/2016   

 

I Tabel 1 er opstillet en oversigt over de forskellige patenters udløb, på forskellige markeder. 

1.1.2 Pipeline 

Produkter der er under udvikling udgør en stor del af Lundbecks forretning, da disse projekter skal sikre den 

fremtidige indtjening. Lundbeck har oversigter over det de kalder senfaseprojekter, dvs. projekter fra fase II 

og fremad. Projekter der er i en tidligere fase findes der kun begrænset eller igen information om. Derfor vil 

der primært fokuseres på senfaseprojekterne. 

1.1.2.1 Godkendelse & Markedsføring 

Lundbeck har 3 produkter, som har gennemført fase III og enten er i gang eller netop har gennemført 

registreringsansøgningen, dermed er de tæt på at kunne blive markedsført. De 3 produkter er: 

Abilify once-monthly er et injicérbart stof til behandling af skizofreni. Det specielle ved stoffet er at det kun 

gives en gang om måneden. Patienter med skizofreni er ofte tilbøjelige til at udlade at tage den ordinerede 

medicin, det anslås at ca. halvdelen af patienterne undlader at tage medicinen. Dette kan skyldes 

bivirkningerne eller manglende anerkendelse af sygdommen. Fordelen ved Abilify er at medicinen kun skal 

tages en gang om måneden, dette gør det lettere at kontrollere, om patienten udlader at tage medicinen 

og vil mindske sandsynligheden for tilbagefald (MedWatch, medwatch.dk). Der blev indsendt 



Værdiansættelse af Lundbeck 2013 
 

Side 8 af 79 
 

registreringsansøgning i USA og Europa i 2012. FDA4 har d. 1. marts 2013, godkendt stoffet, og det 

forventes at blive lanceret i USA senere på året og en lancering i 2014 i Europa. 

Selincro er det første lægemiddel der er udviklet specielt til at reducere alkoholforbruget. Selincro har vist 

gode resultater i det kliniske fase III-program, hvor patienter som blev behandlet med Selincro havde 

reduceret deres alkoholforbrug med mere end 60 %, ved studiets afslutning. Der er indsendt 

registreringsansøgning i Europa, og i december 2012 har Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for 

Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) anbefalet en godkendelse i Europa. Dog afventer en godkendelse 

stadig. Lundbeck forventer at kunne lancere Selincro på de første europæiske markeder i 2013. 

Brintellix er et næste generations antidepressivt lægemiddel, som bl.a. er interessant for patienter der ikke 

responderer på almindelige antidepressiver. Ulf Wiinberg spår et topsalgsestimat på omkring 5 mia. kr., dog 

er det et noget usikkert estimat, som let kan vise sig enten at blive meget større eller mindre. Brintellix 

forventes at blive lanceret i Canada og USA i 2013 og i Europa i 2014 (Ritzau). 

1.1.2.2 Senfaseprojekter 

IV Carbamazepin, er en ny version af Carbamazepin og anvendes til behandling af epilepsi. Det nye ved 

stoffet er, at det er injicérbart i stedet for på pilleform. Stoffet er et alternativ til patienter der er indlagt og 

ikke har mulighed for at tage stoffet på almindelig vis. 

Brexpiprazol, udvikles i samarbejde med Japanske Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. (omtales herefter bare 

Otsuka). Projektet gennemgår pt. Kliniske fase III forsøg for skizofreni og depressionsbehandling (MDD)5. 

Lundbeck købte sig i 2011 ind i projektet og har således rettighederne til 50 % af indtægterne i Europa og 

Canada, samt 45 % af indtægterne fra salget i USA. Otsuka har derimod de primære rettigheder i Asien. 

Udviklingsomkostningerne vil afholdes af Otsuka op til et vist niveau, hvorefter det deles. Hvorimod 

markedsføringsomkostningerne deles på markeder, hvor begge partner er repræsenteret (Lundbeck, 

Pressemeddelelse 11.11.2011). 

Desmoteplase, er udviklet med henblik på behandling af akut iskæmisk slagtilfælde, som er en afbrydelse 

af blodtilførsel til hjernen, hvilket ødelægger hjernecellerne. Slagtilfælde er et stort sundhedsmæssigt 

problem og er den næst hyppigste dødsårsag i den vestlige verden, ca. 15 mio. rammes årligt, ud af dem 

dør 5 mio. Af de 10 mio. overlevende invalideres ca. halvdelen – dvs. 5 mio. Dette er også årsagen til at FDA 

har tildelt ”fast-track”6 status. Rettighederne er erhvervet fra Tyske PAION AG, de sidste rettigheder blev 

købt i 2012 (Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 29). 

Zicronapin, er rettet mod behandling af psykiske lidelser f.eks. skizofreni, der er tale om en oral 

behandlingsform og i modsætningen til Abilify, som er en vedligeholdelsesbehandling, er Zicronapin 

tiltænkt som en primær behandlingsform (Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 28). 

Tedatioxetin (LU AA24530), anvendes til behandling af depression, og skal anskues som en ny generation af 

antidepressive lægemidler. I 2007 indgik Lundbeck og Takeda Pharmaceutical Company Limited (herefter 

                                                           
4
 U.S. Food and Drug Administration. 

5
 Major Depressive disorder. 

6
 “Fast-track” status tildeles nye behandlingsformer, hvor der ikke findes eksisterende behandlingsformer, eller 

behandlingsformer hvor der ikke er noget alternativt. 
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Takeda) en aftale om at videreudvikle projektet, som oprindeligt var opdaget af Lundbeck (Lundbeck, 

Pressemeddelelse 24.10.2007). 

LU AE58054, er et lægemiddelkandidat til behandling af Alzheimers sygdom, projektet er i fase II, og 

opnåede positive resultater for denne fase i 2012. Kliniske fase III-studier forventes at påbegyndes i 2013, 

der ledes i den forbindelse efter en potentiel partner til at videreudvikle og kommercialisere produktet 

sammen med (Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 25). 

1.1.2.3 Andre projekter 

Lu AF11167, Er indikeret til behandling af neurologiske og psykiatriske lidelser i mennesker, projektet 

påbegyndte fase I, i 2011. Indtil videre er der meget begrænset information omkring projektet (Lundbeck, 

Pressemeddelelse 29.3.2011). 

1.1.2.4 Oversigt 

I Tabel 2 er opstillet en oversigt over udvalgte produkter i Lundbeck pipeline og aktuel status. 

Tabel 2, Pipeline (egen tilvirkning fra (Lundbeck, Årsrapport 2012)) 

Område Produkt Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 3 Patentansøgning/mark
edsføring 

Markedsstørrelse 
(mia. USD) 

Alkoholafhæn
gighed 

Selincro    X 
0,1 (I Europa) 

Alzheimers 
sygdom 

Lu AE58054   X 
(2013) 

 
7,5 

Epilepsi IV 
Carbamazepin 

  X  
6,2 (I USA) 

Depression Brintellix    X 
20,4 

Tedatioxetin  X 2013  

Psykose & 
Skizofreni 

Abilify once-
monthly 

   X 

17,6 

Zicronapin   Jan-
2011 

 

Brexpiprazol   X 2013-2014 

Lu AF11167 X 
(2011

) 

   

Slagtilfælde Desmoteplase   X 2013-2014 1 
X: Angiver nuværende fase, årstallet angiver starten/forventet start på pågældende fase  
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2. Medicinalbranchen 
Dette afsnit beskriver de udviklingsstadier et lægemiddel gennemgår, inden det kan blive markedsført. 

Derudover vil afsnittet også berøre faktorer som tid, omkostninger, succesrater og markedet for 

lægemidler. Formålet er at udvælge data, der senere kan benyttes i budgettering og værdiansættelsen af 

såvel det fri cashflow, som værdiansættelsen af realoptioner. 

2.1 Udvikling af medicin 
På Figur 2 er opstillet en oversigt over de forskellige faser et lægemiddel gennemgår før det kan blive 

markedsført. 

  

Figur 2, Udvikling af et lægemiddel, egen tilvirkning 

2.1.1 Grundforskning 

Grundforskningen er det første stadie og er kort fortalt forskning i de grundlæggende forståelser af 

hvordan sygdomme påvirker mennesker. Forståelsen af hvordan sygdomme virker, er essentielt for at 

kunne finde en kur mod en sygdom. Grundforskning sker normalt i den offentlige sektor, f.eks. i 

samarbejde med universiteter. Universiteterne kan så have samarbejdsaftaler med private virksomheder, 

hvor universiteterne modtager bidrag til grundforskningen fra de private virksomheder. 

2.1.2 Drug Discovery 

Denne fase tager grundforskningen til det næste trin, i denne fase er det normalt de private virksomheder 

der kommer ind i billedet. Her forsøges det at finde en behandlingsform på en konkret sygdom. Der tages 

udgangspunkt i den forståelse der er opnået i grundforskningen, og der arbejdes på at finde molekyler der 

kan standse eller lindre sygdommen. Der undersøges i omegnen af 5.000 til 10.000 molekyler, hvoraf det i 

gennemsnittet kun er 1 molekyle der bliver til et nyt lægemiddel. I denne sammenhæng anvendes der 

computermodellering for at lette processen, der er her tale om specielle simuleringsprogrammer. 

Grundforskning Drug Discovery 
Prækliniske 

forsøg 

Klinisk Fase I Klinisk Fase II Klinisk Fase III 

Godkendelse Markedsføring Klinisk fase IV 
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Lægemiddelkandidaterne kan eksempelvis findes i naturen og udvindes fra planter, udvikles i 

kemilaboratorier eller ved hjælp af genteknologi. 

2.1.3 Præklinisk fase 

Når der er fundet et lægemiddelkandidat, som menes at have potentiale til at blive et lægemiddel, skal det 

først igennem en række tests. Den første test er den prækliniske fase, hvor lægemidlet testes på dyr, for at 

se hvordan de reagerer på det. Der anvendes bl.a. mus, rotter, fisk, kaniner, marsvin mv. til at afprøve 

lægemiddelkandidaterne på.  Målet i denne fase er bl.a., at finde ud af hvordan lægemiddelet virker og 

bliver nedbrudt i kroppen samt se på forskellige risici, som f.eks. om stoffet er kræftfremkaldende, om 

forplantningsevnen påvirkes mv. 

2.1.4 Klinisk fase I 

Såfremt de prækliniske resultater er tilfredsstillende, kan den kliniske testfase påbegyndes. I de kliniske 

faser testes der på mennesker. I den første fase testes der på raske frivillige, der udvælges en lille gruppe 

typisk 20 til 80 personer. Formålet er at se, hvordan stoffet tolereres og i hvilke mængder. Testpersonerne 

følges tæt, for at se om der opstår problemer undervejs. 

2.1.5 Klinisk fase II 

Ved positive fase I resultater, påbegyndes klinisk fase II forsøg, medicinen gives til en større gruppe af 

patienter, typisk 50 til 500 patienter. Der testes nu på syge mennesker, for at se virkningsgraden i forhold til 

doseringen. Patienterne monitoreres stadig for eventuelle bivirkninger. 

2.1.6 Klinisk fase III 

Dette er den største og mest omkostningstunge fase, da der testes på en større gruppe - op til 10.000 

patienter og typisk i flere forskellige lande. Formålet er at dokumentere effektiviteten af 

lægemiddelkandidaten og der sammenlignes med eksisterende behandlinger, såfremt dette er muligt. 

Alternativt kan placebotest anvendes, såfremt der ikke er andre behandlingsformer. Det er også i denne 

fase, at dokumentation vedr. anvendelse mv. udarbejdes. 

2.1.7 Produkt godkendelse 

Efter de kliniske faser samles der op på projektet og resultaterne evalueres. Virksomheden vurderer om 

resultaterne er tilfredsstillende. Såfremt dette er tilfældet indsendes en ansøgning om godkendelse til 

lægemiddelmyndighederne. 

I EU er det det Europæiske lægemiddelagentur (EMA), der står for godkendelsen af lægemidler i hele EU. 

Hvorimod der i f.eks. USA og Japan kræves en særskilt godkendelse fra hhv. FDA og PMDA7. For at 

markedsføre lægemidler i andre lande, vil det også kræve en særskilt godkendelse af lægemidlet i det 

enkelte pågældende land. 

Myndighederne vurderer bl.a. virkningen af lægemidlet, i forhold til andre behandlinger, deriblandt 

eksisterende lægemidler, samt sikkerheden for produktet, herunder bivirkninger. Det vil alt andet lige være 

sådan, at jo mere alvorlig en sygdom er, jo flere bivirkninger accepteres fra lægemidlet. Derudover sikres 

kvaliteten af lægemidlet, dvs. kvaliteten, renheden, ensartetheden og holdbarheden. 

                                                           
7
 PMDA: Pharmaceuticals and Medical Devices Agency 
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2.1.8 Markedsføring 

Når lægemidlet er godkendt, kan det sættes i produktion og markedsføres. Produktionen at et nyt 

godkendt lægemiddel adskiller sig dog fra den produktion, der sker i forbindelse med forskningen, da der 

efter godkendelsen, af et lægemiddel alt andet lige, skal produceres større mængder. I den forbindelse skal 

der måske udtænkes nye og mere effektive produktionsmetoder, ydermere skal kvaliteten kunne 

dokumenteres og produktionen skal leve op til de gældende lovkrav herom. Endvidere skal distributionen 

også planlægges, så medicinen kan leveres ud til sygehuse, apoteker, detailhandel og evt. eksporteres til 

andre lande. 

2.1.9 Klinisk fase IV 

Mens et lægemiddel er på markedet forgår der til stadighed undersøgelser, der holdes stadig øje med 

dosering, med henblik på, at der evt. kan/skal foretages nogle justeringer. Ligeledes kigges der på de 

langsigtede bivirkninger, disse undersøgelser kan føre til en bedre forståelse af lægemidlet og måske et nyt 

forskningsforløb med en forbedret version af lægemidlet. 

Fase IV studier kan være relevante, såfremt lægemidlet ønskes testet mod konkurrerende lægemidler for at 

analysere om ”vores” lægemiddel er bedre end konkurrentens. Der kan også testes på andre aldersgrupper, 

eller andre sygdomme (Lægemiddelindustriforeningen, menneskerogmedicin.dk). 

2.2 Udviklingstid 
Såfremt der kigges nærmere på tiden det tager at udvikle et lægemiddel, er der forskellige undersøgelser 

på hvor lang tid det reelt tager. I Tabel 3 er en oversigt over hvor lang tid det ca. tager i måneder for de 

enkelte faser. 

Tabel 3, Udvikling af lægemiddel, tid i måneder (Bogdan & Villiger, 2010, s. 76)(DiMasi & Grabowski, 2007, s. 473)(Lundbeck, 
Årsrapport 2012, s. 23) 

 DiMasi & Grabowski Bogdan & Villiger Lundbeck 

Præklinisk forskning - 30 – 52 60 – 96 
Klinisk fase I 12,3 – 19,5 18 – 22 12 – 24 
Klinisk fase II 26,0 – 29,3 24 – 28 24 – 36 
Klinisk fase III 32,9 – 33,8 28 – 32 36 – 42 
Godkendelse 16,0 – 18,2 16 - 20 - 

 

I runde tal tager det ca. mellem 11 og 14 år at udvikle et lægemiddel. I denne rapport anvendes følgende tal 

som er opstillet på Figur 3. 
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Figur 3, Anvendte tidsfaktorer i de respektive faser, Kilde: Egen tilvirkning 

2.3 Udviklingsomkostninger og succesrater 
Prisen for at udvikle et lægemiddel varierer meget, alt afhængig af hvilken virksomhed der udvikler det - 

små medicinalvirksomheder har ofte ikke den samme kapital til rådighed som større 

medicinalvirksomheder – og dermed vil små medicinalvirksomheder ikke have de samme muligheder for at 

finansiere et dyrt udviklingsforløb som de større medicinalvirksomheder. Der er lavet undersøgelser for, 

hvor meget et lægemiddel i gennemsnit koster at udvikle. Der tages her udgangspunkt i en rapport fra 

2007, da dette er nogle af de nyeste tal der er tilgængelige. Omkostningerne og de dertil hørende 

sandsynligheder er vist i Tabel 4. 

Tabel 4, Udviklingsomkostninger og sandsynligheder, Kilde: (DiMasi & Grabowski, 2007, s. 472) & (Bogdan & Villiger, 2010, s. 74) 

 Omkostning [DKK mio.] Sandsynlighed for at gennemføre fasen 

Præklinisk 346 100,0 % 
Fase I 186 83,7 % 
Fase II 218 56,3 % 
Fase III 555 64,2 % 
Godkendelse 17 100,0 % 

 

Omkostninger i forbindelse med at lancere et lægemiddel, er  ikke regnet med i undersøgelsen, hvorfor 

denne omkostning skal bestemmes på en anden måde. Omkostningen omfatter markedsføring og 

opsætning af produktion samt distribution. Normalt vil omkostningerne til markedsføring afholdes igennem 

hele perioden, dog med den største udgift i starten. Nutidsværdien af salgsomkostningerne på 

markedsføringstidspunktet er beregnet til 1.547 mio. kr. se ”Bilag 4” for yderligere beregninger. Denne 

udgift skal så fordeles over produktets levetid på 20 år, dog må det formodes, at udgiften primært bruges i 

starten, da gevinsten ved at markedsføre produktet, når patentet er udløbet må betegnes som værende 

meget begrænset. For at vurdere hvor realistisk dette tal er, sammenlignes det med de 

markedsføringsomkostninger Lundbeck har haft i 2011 og 2012 på hhv. 509 og 644 mio. kr. (Lundbeck, 

Årsrapport 2012, s. 72). Omkostningen skal sættes i forhold til deres nuværende produktportefølje, hvori 

der er mange ældre produkter. Tallet vurderes til at være på et realistisk niveau og kan derfor benyttes 

senere i rapporten. 

Årsagen til de høje succesrater I den prækliniske fase skyldes, at der er taget udgangspunkt i, hvor meget 

det koster at få ét lægemiddelkandidat gennem den prækliniske fase. Dette ses også på de relativt høje 

omkostninger. Succesraten for at få godkendt et lægemiddel på 100 % kan umiddelbart synes som værende 

Præklinisk fase 

•3,5 år 

Fase I 

•1,5 år 

Fase II 

•2,5 år 

Fase III 

•3,5 år 

Godkendelse 

•1,5 år 
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urealistisk høj, dog underbygges det af tidligere undersøgelser på området (DiMasi & Grabowski, 2007, s. 

472). Endvidere vil et lægemiddel, såfremt det ikke accepteres i USA modtage et ”complete response 

letter” hvorved det så er muligt, at indsende en ny registreringsansøgning, det kan f.eks. være, at der 

mangler noget datamateriale i ansøgningen eller resultaterne ikke er retvisende, f.eks. hvis der har været 

mange patienter der er droppet ud i forsøgsfasen. Derved er det ikke endegyldigt, at fordi et lægemiddel 

får et afslag i første omgang, så betyder det ikke nødvendigvis, at det reelt bliver afslået. 

2.4 Marked 
Såfremt et lægemiddel gennemfører alle de kliniske tests og bliver godkendt, skal det til at 

sælges/markedsføres. Der er stor forskel på, hvor godt et lægemiddel sælger. Undersøgelser viser, at 

mediansalget ca. ligger 40 % under gennemsnitssalget, for CNS lægemidler (Bogdan & Villiger, 2010, s. 78). 

Årsagen skal findes i, at der er få lægemidler, der trækker det samlede gennemsnit markant op. Det er altså 

nogle få blockbuster lægemidler, der generere så markant en omsætning, at det samlede gennemsnit 

påvirkes ekstremt i positiv retning. Det forventede mediansalg er som vist i Tabel 5. 

Tabel 5, Mediansalg 

 Mediansalg [mio] 

DKK 2.644 
Kilde: Egen tilvirkning fra (Grabowski, DiMasi, & Vernon, Returns on Research and Development for 1990s New Drug 
Introductions, 2002, s. 19) 

Det globale farmaceutiske marked udgjorde i 2011, 782,1 mia. USD (MarketLine). Der er forsat en 

forventning om, at markedet vokser i fremtiden. En prognose fra MarketLine viser, at fra år 2012 til 2016 

forventes markedet at vokse med 4,4 % pr. år i gennemsnit frem til 2016, som vist på Figur 4. 
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Figur 4, Markedsprognose 
Kilde: egen tilvirkning ud fra (MarketLine, October 2012, s. 7+10) 

Figur 4 viste en opgørelse over det totale farmaceutiske marked, dog opererer Lundbeck kun på 

delmarkedet for CNS relaterede sygdomme. Ved at opdele markedet i mindre segmenter, kan der 

fokuseres på Lundbecks markedsområde indenfor CNS. På Figur 5 er opstillet en markedsopdeling, hvor det 

interessante er, at figuren viser størrelsen af CNS segmentet, som udgjorde 134 mia. USD i 2011, hvilket gør 

det til det største delmarked. Markedsværdien er dog i denne opgørelse opgjort på en anden måde, hvorfor 

de førnævnte markedsværdier ikke stemmer overens. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 

Markedsværdi 646,3 683,9 729,9 755,4 782,1 814,5 849,5 887,6 929 971,1 

Vækst   5,8% 6,7% 3,5% 3,5% 4,1% 4,3% 4,5% 4,7% 4,5% 
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Figur 5, farmaceutisk verdensmarked 2011, USD 854 milliarder 
Kilde: egen tilvirkning ud fra (Lundbeck, Investor Kit, Half year 2012, s. 72) 

Figur 5 viser, at CNS markedet er det største delmarked indenfor det farmaceutiske marked, sammenholdt 

med, at de produkter der markedsføres, i gennemsnit generer et af de højeste salgstal på alle 

delmarkederne, målt pr. markedsført produkt. 
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3. Teori om realoptioner 
Optioner er grundlæggende retten til at vælge, ved at eje en option har du retten, men ikke pligten til at 

købe eller sælge et givent aktiv på et fremtidigt tidspunkt, til en på forhånd fastsat pris. Finansielle optioner 

er de mest kendte og udbredte typer af optioner og kommer i flere varianter. 

De to mest benyttede varianter er hhv. amerikanske og europæiske optioner. Amerikanske optioner kan 

udnyttes (exercise) på ethvert givent tidspunkt, i løbet af hele perioden den løber, hvorimod europæiske 

optioner, kun kan udnyttes på udløbsdatoen. Derudover findes der også Bermuda optioner, som er en 

mellemting mellem amerikanske og europæiske optioner, ved disse er det muligt at udnytte optionen på 

flere forskellige tidspunkter, der på forhånd er fastsatte. Optioner kan som regel kun udnyttes én gang, 

hvorefter de er brugt. 

Realoptioner minder i mange henseende om finansielle optioner, dog er der nogle forskelle. Finansielle 

optioner bygger på likvide aktiver som f.eks. råvarer, valuta, aktier mv. Kendetegnet ved disse aktiver er, at 

de er handlet på en børs, f.eks. Chicago Mercantile Exchange (råvarebørs). Dette gør, at det underliggende 

aktiv er super likvid, hvilket betyder en effektiv prisfastsættelse (Brealey, Myers, & Allen, 2008, s. 730). Det 

underliggende aktiv for realoptioner, er derimod ikke handlet på effektive markeder, aktivet kan være alt 

fra guldminer til biotekprojekter, hvorved det kan være ekstremt svært at prisfastsætte disse aktiver. 

Denne forskel på de underliggende aktiver har indflydelse på den senere prisfastsættelse af optionen. 

Selve grundideen ved realoptioner er, at kunne prisfastsætte fleksibilitet, dvs. retten, men ikke pligten til 

undervejs, at ændre eller rette i den oprindelige plan, for et givet projekt. Dette kan være fordelagtigt, 

såfremt ledelsen tilegner sig mere viden undervejs, eller f.eks. hvis markedsforudsætningerne ændres 

undervejs. Alt dette gøres med henblik på at udnytte situationen mest optimalt. 

Værdiansættelse af projekter med DCF modellen tager udgangspunkt i en statisk verden, hvor alle fakta er 

kendt fra starten og fremtiden forbliver ens. Værdiansættelse med realoptioner kan derimod prisfastsætte 

det valg, som kan udskydes og dermed vælges på et senere tidspunkt, når der er kommet mere viden 

omkring et emne. På denne måde kan ledelsens muligheder for at tilpasse sig fremtidige ændringer i 

forretningen prisfastsættes, da det kan give en merværdi. 

Realoptioner har tidligere vist sig at være meget værdifulde til at analysere virksomheder i krise og/eller 

virksomheder med meget forskningsaktivitet, hvor der er en høj grad af usikkerhed og fleksibilitet i 

beslutningsprocesserne (Mun, 2006, s. 89). Nogle af de fleksibilitetsmuligheder realoptioner tilbydes 

indenfor er: 

 Forlad eller sælg (Abandon) 

 Udvid eller indsnæver (Expand or Contract) 

 Udskyd (Defer) 

 Sammensatte optioner (Compound) 

3.1 Mulighed for at forlade eller sælge et projektet (Abandon or License) 
Muligheden for at forlade et forskningsprojekt i løbet af udviklingsfasen, kan være hensigtsmæssig for f.eks. 

en biotek virksomhed. Det kunne være et lægemiddelkandidat, der viser sig at være skadeligt for 

mennesker allerede i fase I forsøgende. Dermed vil der alt andet lige ikke være hensigtsmæssigt at 
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fortsætte projektet, da det efterfølgende ikke vil kunne markedsføres. Et valg om at forlade projektet vil 

betyde at de fremtidige omkostninger til fase II og III forsøgende, samt markedsføringen af produktet ikke 

afholdes. Der kan imidlertid også være andre årsager til at forlade et projekt, som ændringer i markedet, 

konkurrenter der er kommet én i forkøbet, med patenter, såvel som udvikling (Mun, 2006, s. 163). 

Når en virksomhed vælger at forlade et projekt, kan den helt skrotte projektet, dermed er hele projektet alt 

andet lige gået tabt. Denne mulighed vil altid være til stede, og er i princippet en put option på at sælge 

projektet, salgsprisen vil så være 0 (strike/exercise price). 

En alternativ mulighed kunne være, at der på forhånd er indgået en aftale med en ekstern partner, som 

indvilliger i, at købe projektet, såfremt det skrottes af virksomheden. Derved betaler virksomheden en 

præmie (premium) til den eksterne partner, for at få denne mulighed (option). Virksomheden kan så 

indenfor en given tidsramme sælge projektet og rettighederne, samt den viden der er opnået, til den 

eksterne partner. Dette vil reducere omkostningerne ved at skrotte projektet (Mun, 2006, s. 163). 

3.2 Mulighed for at udvide eller indsnævre (Expand or Contract) 
Såfremt et lægemiddelkandidat giver gode resultater i de kliniske faser, kan det være, at det bliver oplagt at 

lancere det på flere markeder end først antaget. Derved forøges det fremtidige markedspotentiale, dvs. 

hvor meget lægemidlet forventes at kunne sælge for. Dette kan også være tilfældet ved allerede lancerede 

lægemidler, som viser sig effektive til behandling af patienter med specielle symptomer, en sådan option vil 

normalt være til stede ved mange lægemidler og kan eksempelvis påvises ved fase IV studier. 

Ved opbygning og indretning af produktionsfaciliteter, er der også mulighed for at indbygge realoptioner i 

sådanne projekter. Det kunne være i forbindelse med bygning af en fabrik, hvor der på forhånd tages højde 

for, at produktionen nemt kan udvides eller omstilles. Fabrikken vil alt andet lige være dyrere at 

bygge/etablere, måske skal der tilkøbes ekstra grundarealer, for at sikre muligheden for en senere 

produktionsudvidelse. Prisen på en sådan realoption, vil være den merpris, det koster at købe det ekstra 

areal samt bygge fabrikken, således at den er klar til udvidelse - kontra den pris en almindelig fabrik vil 

koste, uden ekstra areal eller mulighed for produktionsudvidelser. Denne type option giver ingen direkte 

merværdi nu og her, da der ikke er brug for den ekstra kapacitet i produktionen. Dog vil den på sigt kunne 

give noget merværdi, da en senere produktionsudvidelse vil være billigere. Denne option vil i teorien skulle 

udnyttes, når den potentielle fortjeneste på mersalg af varer, overstiger prisen for at udvide produktionen 

(Bogdan & Villiger, 2010, s. 39). Det modsatte kan også være tilfældet - at produktionen er indrettet 

således, at den let kan skaleres ned til en mindre produktion, hvorved produktionsomkostningerne kan 

formindskes betydeligt, eller der kan være en forhåndsaftale om, at kunne udleje dele af 

produktionsapparatet ud til en samarbejdspartner eller lignende (Mun, 2006, s. 170). 

3.3 Udskydelses option (Defer) 
Dette er muligheden for at afvente situationen og udskyde en beslutning til et senere tidspunkt, på den 

måde går tiden, og der opnås viden undervejs. Derved har man et bedre grundlag for at tage beslutningen 

senere. 

Et mere konkret eksempel på denne type option kan være, at der igennem grundforskning er fundet ny 

viden indenfor en bestemt sygdom, denne nye viden giver anledning til at starte udviklingen af et nyt 

lægemiddel. Såfremt denne udvikling udskydes, kan der i mellemtiden komme endnu mere viden omkring 
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sygdommen igennem yderligere grundforskning. Denne nye viden kan derved danne et bedre 

udgangspunkt for, at starte udviklingen af et nyt lægemiddel. Ved at udskyde projektet går man derved glip 

af den indtjening, lægemidlet kunne indtjene, såfremt udviklingen var startet med det samme. Dog kan den 

nye viden også være medvirkende til en større sandsynlighed for, at lægemidlet kommer igennem alle faser 

og bliver godkendt. En anden risiko ved at udskyde projektet er, at konkurrenter kan komme ind på 

markedet i mellemtiden, hvormed fordelen ved at være den første på markedet, er mistet (Bogdan & 

Villiger, 2010, s. 38). 

Derfor er der ikke noget entydigt svar på, hvordan man skal reagere, men i højere grad en overvejelse for 

og imod. 

3.4 Sammensatte optioner (Compound) 
Som navnet antyder, kan denne optionstype bestå af en sammensætning af flere af de ovenstående 

optioner. Forsknings- og udviklingsprojekter indenfor medicinal/biotek branchen er, som tidligere 

beskrevet, opdelt i flere faser. Her er man afhængig af, at den forrige fase viser tilfredsstillende resultater, 

for at næste fase påbegyndes. Dette kan betragtes som simultane optioner, da der igennem hele projektets 

løbetid, er en mulighed for, at forlade projektet. Derudover er der hver gang der påbegyndes en fase også 

en valgmulighed for, om der ønskes, at der investeres i projektet. Såfremt der ikke investeres kan projektet 

enten blive skrottet eller lagt på hylden. Disse to optioner er afhængige af hinanden, da man ikke kan 

komme videre i projektet uden at udnytte optionen, hvorefter der investeres yderligere i projektet. Figur 6 

viser et udsnit af et forsknings- og udviklingsprojekt og et eksempel på nogle af de optioner, der kunne 

optræde (Mun, 2006, s. 177,184). 

  

Figur 6, Eksempel på sammensatte optioner (egen tilvirkning) 
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3.5 Værdiansættelsesmodeller 
Der findes mange forskellige metoder til at værdiansætte realoptioner, nogle af dem har afsæt i 

eksisterende værdiansættelsesmodeller, som oprindeligt er udviklet til værdiansættelse af finansielle 

optioner, men kan også anvendes på realoptioner, da det grundlæggende minder meget om finansielle 

optioner. 

Der tages udgangspunk i tre forskellige metoder at værdiansætte realoptionerne på, der findes dog andre 

metoder, som ikke undersøges yderligere grundet deres kompleksitet. Modellerne der undersøges 

nærmere er (Mun, 2006, s. 110): 

 Black-Scholes 

 Monte Carlo simulering 

 Binomialmodel 

3.5.1 Black-Scholes 

Black-Scholes modellen har i mange år været brugt til at prisfastsætte europæiske optioner på aktier. 

Formlen er fra 1970’erne og var det første store gennembrud på prisfastsættelsen af europæiske optioner. 

Formlen bestemmer en entydig værdi af en option ud fra 5 inputs som er tiden (T), volatiliteten på det 

underliggende aktiv (σ), værdien på det underliggende aktiv nu (S0), udøvelsesprisen (strike price, K eller X) 

og den risikofri rente (rf) (Hull, 2011, s. 298). Værdien af en europæisk call option beregnes med formlen 

som ses nedenfor. 

                     

Forudsætningerne bag Black-Scholes formlen er: 

 Ingen transaktionsomkostninger eller skatter. 

 Alle kan låne til den risikofri rente, som er konstant. 

 Volatiliteten er konstant i hele optionens løbetid. 

 Afkastene er normalfordelte. 

 Det er kun muligt at udnytte optionen ved udløb. 

 Udøvelsesprisen (strike price) er kendt på forhånd. 

 Det underliggende aktiv er effektivt handlet og dermed korrekt prisfastsat, derved er arbitrage ikke 

mulig. 

 Kan ikke håndtere sti afhængighed, det vil sige udfaldet i forrige periode. 

Nogle af ovenstående forudsætninger kan imidlertid være svære at overholde, når realoptioner skal 

prisfastsættes. Strike prisen er ikke kendt på forhånd for realoptioner, og kan svinge undervejs i løbetiden, 

dette kunne f.eks. være det forventede markedspotentiale for et lægemiddel under udvikling, alt afhængigt 

af hvordan de kliniske tests falder ud. 

Ligeledes er det muligt at udnytte realoptionen undervejs, hvilket Black-Scholes formlen ikke kan håndtere 

at prisfastsætte. Ligesom strike prisen ikke var kendt på forhånd, kan løbetiden heller ikke altid bestemmes 

på forhånd. Det underliggende aktiv på en realoption kan ofte være svær at prisfastsætte, da den ikke, som 

aktier, handles på et effektivt marked, derved er det svært at sandsynliggøre en reel pris. 
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Fordelen ved at benytte Black-Scholes formlen er, at den er nem at benytte og kommer med et entydigt 

svar. 

3.5.2 Monte Carlo simulering 

Metoden går i store træk ud på, at der simuleres en masse udfald, hvorefter det er muligt at komme med 

et gæt, på den forventede værdi. Til at simulere den fremtidige værdi af det underliggende aktiv antages 

det normalt, at det underliggende aktiv kan simuleres igennem en Geometrisk Brownsk bevægelse, som 

opstillet herunder. 

                       

Hvor St er værdien af aktivet på tidspunkt t, det næste led µStΔt beskriver det forventede afkast pr. 

tidsenhed, eksempelvis den risikofri rente. Det sidste led         er volatiliteten pr. tidsenhed, dvs. den 

usikkerhed der er forbundet med aktivet. 

Fordelen ved Monte Carlo metoden er, at den er sti afhængig, dvs. det er muligt at prisfastsætte aktiver, 

hvor værdien undervejs i forløbet, har indflydelse på den endelige værdi. 

Ulempen ved metoden er, at for at få en sand værdi, skal der mange simuleringer til, disse simuleringer 

kræver regnekapacitet. 

Modellen vil under de samme forudsætninger nærme sig den samme værdi som binomialmodellen, når 

antallet af simuleringer stiger. 

3.5.3 Binomialmodel 

Binomialmodellen er en numerisk metode til at værdiansætte optioner. Metoden bygger på at værdien af 

det underliggende aktiv, kun kan udvikle sig på to måder i fremtiden, det kan enten bliver mere værd eller 

mindre værd. Det underliggende aktiv opstilles i et gitter, som vist på Figur 7. Som det også ses på Figur 7, 

er der to forskellige varianter af binomialmodellen, til højre er vist den rekombinerende (recombiant) 

model, hvor knuderne mødes, derved er det underordnet, om man starter med at bevæge sig op i træet, 

for derefter at gå ned, eller vice versa. Den ikke rekombinerende model til ventre, får hurtigt flere 

knudepunkter, da er det ikke  lige meget, om man starter med at gå op, for derefter at gå ned i træet. 

Denne model kan let blive uoverskuelig, da der hurtigt kommer mange forskellige udfald. 

Fordelen ved binomialmodellen og en af årsagerne til, at det er den mest udbredte af de tre modeller er, at 

den er forholdsvis nem at forstå og giver en god visualisering af den fremtidige udvikling af det 

underliggende aktiv.  

Ligesom Monte Carlo modellen er binomialmodellen også sti afhængig, hvilket gør det muligt, at 

værdiansætte projekter, hvor det undervejs tages beslutning om at droppe projektet pga. udfaldet i forrige 

periode, samt mere komplicerede strukturer (Bogdan & Villiger, 2010, s. 42). 
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Figur 7, Rekombieringsmodel vs ikke rekombineringsmodel, Kilde: (Bogdan & Villiger, 2010, s. 49) 

Der er to metoder hvorpå en binomialmodel kan løses, teoretisk set vil resultat blive det samme. Den første 

metode bygger på loven om én pris, hvorved det antages, at der ingen mulighed er for arbitrage i 

markedet. Teorien bygger på, at det er muligt, at købe aktiver i markedet, der kan generere den samme 

pengestrøm, som det underliggende aktiv. Denne antagelse fungerer fint i en finansiel verden, hvor der er 

tale om superlikvide aktier. For realoptioner er denne forudsætning imidlertid svær at opfylde, da der her 

er tale om fysiske aktiver og virksomhedsspecifikke projekter, hvor der alt andet lige, ikke er det samme 

marked for sådanne fysiske aktiver og virksomhedsspecifikke projekter, som er til stede ved de finansielle 

aktiver. Ydermere er matematikken bag den replikerende portefølje besværlig (Mun, 2006, s. 128). 

Den anden metode bygger på risikoneutrale sandsynligheder. Ideen er, at fremtidige cashflows 

risikojusteres, hvorefter de kan diskonteres med den risikofri rente, da risikoen allerede er fjernet. 

Metoden er nemmere at anvende både matematisk, såvel som i praksis (Mun, 2006, s. 128). 

3.5.4 Valgt af model 

Black Scholes modellen fravælges grundet den manglende mulighed, for at tage højde for sti afhængighed, 

dette er problematisk ved prisfastsættelse af realoptioner, da det netop er denne fleksibilitet, der ønskes at 

prisfastsættes. Monte Carlo simulering kan derimod imødekomme sti afhængighed, dog kræver det mange 

simuleringer for at få en sand værdi. 

Binomialmodellen vælges derfor til den videre gennemgang og senere anvendelse til værdiansættelsen, da 

den giver et godt overblik og er forholdsvis enkel at modellere. 

3.6 Anvendelse 
Der vil i dette afsnit fokuseres på hvordan binomialmodellen anvendes, således at den senere kan bruges til 

at værdiansætte realoptionen. 

3.6.1 Step 1, Parametre 

For at komme i gang med en værdiansættelse skal projektets parametre estimeres, da de er nødvendige for 

værdiansættelsesprocessen. Som udgangspunkt skal det underliggende aktiv vælges, dvs. hvad der ønskes 

at simuleres. Ved finansielle optioner, er det normalt aktiekursen, der agerer det underliggende aktiv. Ved 
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realoptioner kan der tages udgangspunkt i flere ting, dog skal det underliggende aktiv kunne estimere 

projektets fremtidige værdi, der kunne f.eks. tages udgangspunkt i det forventede salg, som et produkt 

forventes at kunne indtjene. Dernæst skal volatiliteten (σ) bestemmes, dvs. hvor stor en usikkerhed der er 

forbundet med den fremtidige indtjening. 

Derudover skal diskonteringsrenten (r) bestemmes, hvilket i dette tilfælde er den risikofri rente. Tiden (T) 

har også indflydelse, da det underliggende aktivs udvikling ændres i takt med at tiden går. Den samlede 

tidsperiode opdeles i mindre faser, som benævnes delta t (Δt), hvilket er tilvæksten i tid pr. skridt. Værdien 

af det underliggende aktiv opgøres i knudepunkterne. Derved har tilvæksten i t (Δt) indflydelse på 

præcisionen af beregningen, hvorved Δt skal gå mod 0 (Δt => 0), dvs. være så lille som muligt, for at opnå 

den højeste præcision, hvorved resultaterne konvergerer i hhv. Binomialmodellen og Monte Carlo 

simulering (Mun, 2006, s. 136). 

3.6.2 Step 2, Underliggende aktiv 

Når paramenterne er fastlagt, kan udviklingen i det underliggende aktiv opstilles. Når værdien af en option 

skal fastsættes via binomialmodellen kræver det altid, at der opstilles to træer, det første træ skal simulere 

værdien af det underliggende aktiv, det andet træ skal værdiansætte optionen. 

Binomialtræer er opbygget af knudepunkter, i hvert knudepunkt er der to mulige udfald, enten kan det 

underliggende aktiv bevæge sig op (u) eller ned (d). Et eksempel på et binomialtræ med to perioder ses på 

Figur 8. afstanden mellem knudepunkterne måles i tid og betegnes Δt. 

 

Figur 8, Binomialtræ Kilde: Lars Stentoft, forelæsningsnote lektion 9, AFID 

For at kunne bestemme, hvor meget det underliggende aktiv bevæger sig op (u) og ned (d) med, er det 

nødvendigt at bestemme u og d. Formlen for disse faktorer kan bestemmes via nedenstående formel 

(Bogdan & Villiger, 2010, s. 49).  
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Startværdien i træet er således S og er et input, som kendes på forhånd. Startværdien udvikler sig igennem 

træet ved enten at gå op eller ned, dette gøres ved at gange S med enten u eller d, alt efter om man 

bevæger sig op eller ned i træet. 

En høj volatilitet vil derved have den indflydelse, at værdierne i knudepunkterne bliver mere ekstreme. Den 

fremtidige udvikling drives således af volatiliteten. Hvilket også ses ved at jo højere volatiliteten er, jo mere 

vil optionen være værd. 

3.6.3 Step 3, Værdien af realoptionen 

Efter det første træ med det underliggende aktiv er opstillet, skal det andet træ opstillet, dette træ ser på 

værdien af det underliggende aktiv. Der vil i dette tilfælde tages udgangspunkt i en put option, hvilket vil 

være det samme, som en option på at forlade et projekt. 

  

 

Figur 9, Binomialtræ, put option (abandon) (Egen tilvirkning fra Figur 8) 

Der startes fra højre på Figur 9, hvor værdien af put optionen er den maksimale værdi af X-Suu eller 0. X er 

de omkostninger der er forbundet med at markedsføre produktet og Suu er den forventede indtjening 

produktet kan generere, dvs. det underliggende aktivs værdi. Derved vil det kun være relevant, at 

markedsføre produktet, såfremt den forventede indtjening er større end de omkostninger, der er 

forbundet med at lancere det. 

Når værdien til tid = 2 er fundet, kan værdien til tid = 1, bestemmes. Dette gøres ved hjælp af de 

risikoneutrale sandsynligheder (p), og beregnes fra nedenstående formel (Mun, 2006, s. 128).: 

  
             

   
 

Betegnelsen i formlen ”r” er renten og ”b” betegner væksten i det underliggende aktiv. Sandsynligheden 

for at næste periode ender i op (u) stadiet er p, og sandsynligheden for at ned stadiet indtræffer, er 1-P, 

bemærk at summen tilsammen er 1, dvs. 100 %, da enten det ene eller det andet stadie skal indtræffe. 

Værdien i tid = 1 er derved den maksimale værdi af det underliggende aktiv på tidspunkt 1 (Su) minus de 

forventede lanceringsomkostninger (X) eller den risikovægtede værdi af put optionerne i tid = 2. Formlen er 
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skrevet ind i Figur 9. Værdien til tidspunkt 0, bestemmes med samme fremgangsmåde, som værdien til 

tidspunkt 1, hvorved værdien af optionen findes. 

3.7 Risiko & usikkerhed 
Risiko og usikkerhed omtales og betragtes ofte som det samme, dog skal der skelnes mellem disse to 

begreber, da de ikke er ens. Usikkerheden bliver mindre, jo længere frem i tiden man kommer, hvorimod 

risikoen er konsekvensen af en begivenhed, der indtræffer. Hvor risiko kan være konstant, er usikkerhed 

derimod stigende over tid (Mun, 2006, s. 140). Derved er usikkerhed forbundet til biotekprojekter i 

forbindelse med udfaldet af de forskellige forskningsfaser, denne usikkerhed mindskes efterhånden som 

tiden går og projektet skrider frem, derved vil usikkerheder som f.eks., om et lægemiddelkandidat bliver 

godkendt af FDA forsvinde, i forbindelse med at tiden skrider frem, da FDA vil godkende eller afslå 

lægemidlet. Risikoen er i denne sammenhæng såfremt lægemiddelkandidaten ikke bliver godkendt, da 

virksomheden dermed vil miste indtjeningspotentialet. Usikkerhed er nødvendigvis ikke forbundet med 

risiko, f.eks. vil usikkerheden omkring, hvem der vinder det næste folketingsvalg ikke medføre nogen risiko 

for Lundbeck. Derved vil risiko altid komme fra usikkerhed, hvorimod usikkerhed ikke behøver at medføre 

risiko. 

Usikkerhed beskrives ofte i bioteksammenhæng som teknologisk risiko, og er i den forbindelse den risiko 

der er forbundet til, om et lægemiddel gennemfører udviklingen og bliver godkendt af 

sundhedsmyndighederne. 

Risiko også kendt som markedsrisiko, dvs. den risiko der er forbundet med, hvor godt et lægemiddel 

sælger, når det er blevet godkendt. Ligeledes beskriver markedsrisiko, risikoen for at konkurrenter trænger 

ind på markedet, hvor der så skal konkurreres på pris, kvalitet mv. 

Der er dog også grundlæggende en forskel på, hvordan markedsrisiko og teknologisk risiko behandles. Hvor 

markedsrisikoen behandles med diskonteringsrenterne i DCF analysen og volatiliteten i binomialmodellen, 

behandles den teknologiske risiko, ved at vægte de fremtidige cashflows med sandsynligheden for at de 

optræder. 

Markedsrisikoen vil praktisk talt altid være i projekter. For at justere for denne risiko diskonteres det 

forventede fremtidige cashflow. Dette gøres ved at bestemme risikoen på projektet, en hyppig anvendt 

metode er at benytte CAPM modellen (Christensen & Pedersen, 2009, s. 139). For at kunne bestemme 

afkastet kræves det, at projektet har en betaværdi. Såfremt der ikke kan bestemmes en individuel beta for 

projektet, kan virksomhedens beta anvendes. Derved antages det, at projektet har samme risiko som 

virksomheden. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvorved projekter med lav risiko undervurderes og 

projekter med høj risiko ser mere lovende ud end de reelt er (Mun, 2006, s. 144).  
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4. Kritik af realoptioner 
Dette afsnit vil omhandle nogle af de kritikpunkter, der fremføres i forbindelse med anvendelsen af 

realoptioner. 

Realoptioner benyttes grundlæggende i forlængelse af en DCF analyse, hvor der ønskes, at tage højde for 

ændringer i fremtiden og ledelsens muligheder for at ændre beslutninger undervejs. Der er flere forskellige 

typer af realoptioner, som tidligere nævnt i afsnit ”3. Teori om realoptioner”, fokus vil primært være på 

binomialmodellen, da denne anvendes senere i værdiansættelsen. Dog er mange af kritikpunkterne ens for 

alle modellerne. 

4.1 Binomialmodel 
De kritikpunkter, der er i forbindelse med binomialmodellen, opstår i forbindelse med de parametre, som 

den bygger på, nemlig at der kun er to udfald ved hvert knudepunkt. Hvilket kan give nogle problemer ved 

modelleringen, da man er begrænset af, at der kun er to udfald, dog kan det omgås ved at vælge en anden 

model, f.eks. trinominal modellen. 

Derudover forudsættes det, at volatiliteten samt op (u) og ned (d) paramenterne er konstante og kendt fra 

starten af. Binomialmodellen bygger på risikoneutrale sandsynligheder, i modsætning til f.eks. subjektive 

sandsynligheder, som anvendes i almindelig DCF analyser. Derved vil op (u) og ned (d) sandsynlighederne 

afhænge af den risikofrie rente, dette betyder også, at de fremtidige cashflows tilbagediskonteres med en 

risikofri rente - i modsætningen til en risikovægtet rente. (Lander & Pinches, 1998). 

En af forudsætningerne for at kunne diskontere med den risikofri rente er, at det underliggende aktiv er 

korrekt prisfastsat, dermed er der ingen muligheder for arbitrage. Denne betingelse kan være svær at 

opflyde, da det underliggende aktiv ofte er svært at prisfastsætte, da det ikke er handlet på et effektivt 

marked og dermed kan den reelle pris, være baseret på et skøn. Såfremt det ikke direkte er muligt, at 

prisfastsætte det underliggende aktiv, kan dette alternativt gøres vha. et ”Twin Asset”, altså et aktiv, der 

har perfekt korrelation og samme volatilitet. Dog kan det være meget svært, for ikke at sige praktisk 

umuligt, at finde et aktiv der har samme betalingsprofil, risiko og tidshorisont, som et forskningsprojekt i et 

lægemiddel. 

Ydermere antages det, at investorerne, i dette tilfælde Lundbeck, er risikoneutrale, dvs. de ser kun på det 

forventede afkast og ikke risikoen de påtager sig (Lander & Pinches, 1998, s. 549). Derved vil de være 

ligeglade med at få 100 kroner med 100 % sikkerhed - eller få 200 kr. med 50 % sikkerhed, da det 

forventede afkast i begge tilfælde er 100 kroner. 

En mere praktisk ulempe ved binomialmodellen er, at præcisionen bliver større jo mindre afstand der er 

mellem kundepunkterne, dvs. Δt skal være så lille som muligt, for at opnå den højeste præcision, derved 

kan modellen hurtig blive uoverskuelig, da de mulige udfald vil stige drastisk ved en meget lille tilvækst i t. 

Dette eskalerer så yderligere, såfremt binomialfordelingen ikke rekombinerer. 

4.2 Input og variable 
Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om input parametre som rente, volatilitet og sandsynlighederne (p) vil 

være konstante. F.eks. kunne renten afhænge af tid og/eller hvilket stadie man befinder sig i, denne 

situation er det dog ikke muligt at tage højde for, da det normalt kun kan være én kilde til usikkerhed. 
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Såfremt der er flere usikkerheder, dette kunne f.eks. være, at det underliggende aktiv afhænger af 

konjunkturerne i verdensøkonomien og US dollar kursen, kan modellen som udgangspunkt ikke simulere 

flere usikkerheder, dog kan flere forskellige usikkerheder forsøges at forenes i én samlet usikkerhed, f.eks. 

vha. Monte Carlo simulering. 

Ligesom ved prisfastsættelse af optioner på aktier, antages det, at afkastene er ”log-normale” og følger en 

”random walk”, denne antagelse kan dog være usikker i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter 

indenfor medicinalbranchen, da det er usikkert om sådanne projekter reelt følger en ”random walk”. 

4.3 Anvendelse og udbredelse 
Kritikpunktet her er, at realoptioner ikke er særlig anvendt i praksis og det kun er på akademisk niveau de 

er interessante. En ledelse burde være interesserede i teorien, såfremt det antages, at de ønsker at tage 

den bedste og mest velinformerede beslutning - dog skal det indskydes, at teori alene ikke kan garantere 

for en god beslutningsproces og et vellykket projekt. Kritikpunkterne der fremføres er, at 

realoptionsteorien ikke er bredt kendt blandet ledelserne og dem der kender den, ikke er rutineret i at 

anvende dem. Endvidere er nogle typer af realoptioner meget matematisk krævende, f.eks. partielle 

differentialeligninger (Lander & Pinches, 1998, s. 542). 

Ved at benytte realoptioner, skal der bruges yderligere tid på at estimere flere inputs, hvilket er 

tidskrævende, og såfremt der kan stilles spørgsmålstegn ved resultatet, kan man være fristet, til ikke at 

investere den ekstra tid det kræver, da udbyttet måske anses som tvivlsomt. Endvidere skal en analytiker 

der anvender realoptioner til værdiansættelse, kunne overbevise ledelsen om, at realoptionstilgangen er 

den rigtige metode til at vurdere et projekt, hvilket kan give problemer, såfremt den ikke forklares 

ordentligt. Ligesom ved DCF analyser kan der anvendes et værdiinterval i stedet for en enkelt værdi, dette 

vil gøre værdiansættelsen mere troværdig (Mun, 2006, s. 604). 

4.4 Delkonklusion 
Selvom der er visse kritikpunkter ved anvendelsen af realoptioner, anses de dog ikke for at være så 

graverende, at teorien ikke kan benyttes til værdiansættelse. Ligesom ved andre værdiansættelsesmodeller 

skal der estimeres på nogle inputs, disse inputs vil alt andet lige være omfattet af en usikkerhed (Lander & 

Pinches, 1998, s. 557). 

Der forskes dog stadig i at forbedre modellerne, dvs. hvordan inputs estimeres på den mest 

hensigtsmæssige måde, for at opnå det mest retvisende resultat. Så der arbejdes konstant på at forfine 

modellerne.  
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5. Strategisk analyse 
Den strategiske analyse vil tage udgangspunkt i de makroøkonomiske aspekter som omgiver Lundbeck, til 

dette vil PESTEL modellen anvendes. Derefter vil der analyseres nærmere på brancheplan for at få en 

dybere forståelse af medicinalbranchen. Der vil blive fulgt op med en intern analyse for at stille helt skarp 

på Lundbeck. Afslutningsvis vil det hele blive opsummeret af en SWOT analyse for at identificere Lundbecks 

styrker, svagheder, muligheder og trusler. 

5.1 PESTEL 
Analysens formål er at identificere makroøkonomiske faktorer, der har indflydelse på Lundbecks forretning. 

Det er vigtigt for en virksomhed at være klar over, hvordan omverdenen spiller ind på virksomheden, for at 

være gearet rigtig til fremtiden. 

5.1.1 Politiske & lovmæssige (political & legal) 

Prispolitikken er en meget vigtig del af forretningen, specielt for virksomheder som Lundbeck, der primært 

lever af at sælge patenterede produkter. Når et produkt lanceres forhandles der typisk med en offentlig 

instans for at fastsætte prisen på lægemidlet. Endvidere er det også den offentlige myndighed der 

fastsætter størrelsesordenen af offentlige tilskud på de enkelte produkter. 

Der vil i denne forbindelse være en naturlig interessekonflikt, da medicinalvirksomheden ønsker den højest 

mulige pris for deres produkt, og myndigheden (landet) ønsker at holde deres udgifter på et så lavt niveau 

som muligt. Medicinalvirksomheder har dog strategier for at imødegå sådanne konflikter, som bl.a. 

omfatter at produkter lanceres på udvalgte markeder, hvor det er nemmere at forhandle høje priser hjem. 

Derudover udføres der tiltag til at forbyde parallelimport, således at lande ikke kan købe lægemidlet 

gennem andre lande hvor det er billigere, men i stedet skal købe det gennem producenten. Ydermere er 

prisaftaler normalt hemmeligholdte (OECD S. H., 2008, s. 18). 

Fremtidige sundhedsreformer er kommet meget i fokus, ovenpå den finansielle krise. Dette gør sig specielt 

gældende i mange sydeuropæiske lande, hvor økonomien er meget presset . I forbindelse med den 

økonomiske krise er der især kommet fokus på sundhedsudgifter. Dette sammenholdt med at udgifter til 

lægemidler fortsætter med at vokse hurtigere end væksten i BNP (OECD S. H., 2008, s. 10). 

Sundhedsreformer vil have en negativ effekt på medicinalvirksomhederne, da det vil presse prisen ned, dog 

er landede også klar over, at medicinalvirksomhederne har en begrænset patentperiode, hvor forsknings- 

og udviklingsomkostningerne skal tjenes hjem. Dette sætter en naturlig nedre grænse for prispresset. Dog 

har de enkelte lande også mulighed for at presse priserne. Dette sker ved at sammenligne produktet med 

lignende produkter og prissætte dem herefter. Endvidere kan de også sammenligne deres 

sundhedsudgifter med andre lande, for at se på det samlede niveau. 

Et øget fokus på sundhedsreformer vil alt andet lige ramme patentprodukter hårdest, da de udgør langt 

den største udgift, over 80 % af de samlede udgifter er til patentprodukter, selvom de kun udgør under 60 

% af det samlede lægemiddelmarked (OECD S. H., 2008, s. 11). 

Andre faktorer der er vigtige for Lundbeck er patentrettigheder, heldigvis er disse rettigheder meget ens på 

de større markeder, dvs. USA, Europa og Japan. Et normalt patent løber 20 år, og et normalt lægemiddel 

patenteres normalt i løbet af fase I (Lægemiddelindustriforeningen, menneskerogmedicin.dk). 



Værdiansættelse af Lundbeck 2013 
 

Side 29 af 79 
 

5.1.2 Økonomiske (economic) 

Den økonomiske krise har sat sine tydelige spor, og verdensøkonomien er stadig mærket, godt nok anses 

økonomien for at være i bedring, dog er der stadigvæk fremtidige udfordringer. 

Den europæiske zone er stadigvæk mærket, specielt PIGS8 landede har store gældsproblemer og kæmper 

derudover med stor arbejdsløshed. Fremtiden for Europa er præget af usikkerhed, dog er der tegn på 

forbedringer i form af lavere renter i de sydeuropæiske lande.  

USA mærker også krisen, men ser umiddelbart ud til at være længere fremme end Europa, dog har de også 

problemer med høje gældsbyrder. Sundhedsforsikringer er privatbetalte, hvorved de økonomiske forhold 

har indflydelse på, hvor mange der har en sundhedsforsikring. 

I vækstmarkederne som f.eks. Kina, Indien, Sydamerika, er der en voksende befolkningsgruppe, der får 

adgang til bedre behandlingsmuligheder i takt med en øget økonomisk velstand. Der vil således være et 

potentielt stort potentiale i disse markeder. 

Sundhedssektoren er ikke en konjunkturfølsom branche, mange steder modtager patienter den samme 

behandling uanset om der er høj eller lavkonjunktur. 

Vækst forventningerne til verdensøkonomien kan aflæses på Figur 10, hvor det tydeligt kan ses, at specielt 

den europæiske, amerikanske og japanske økonomi ikke forventes, at vokse i takt med 

verdensgennemsnittet. Disse markeder er samtidig også de største markeder for lægemidler. 

 

Figur 10, Årlig gennemsnitlig realvækst i bruttonationalprodukt, Kilde: (OECD, 2012, s. 55) 

                                                           
8
 Dækker over landende Portugal, Italien, Grækenland og Spanien. 
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Lundbeck har en naturlig eksponering mod valutakurser i forbindelse med salg af produkter på forskellige 

verdensmarkeder. Dog anses der ikke at være betydelige kursrisiko mod euroen, selvom der dog er en 

potentiel trussel for et sammenbrud og en eventuel udtrædelse af lande. Her vil det primært være Tyskland 

der udgør en trussel, såfremt de valgte at udtræde, dog må dette formodes at være et meget ekstremt 

tilfælde, da det samtidig ville forværre krisen i Europa betydeligt. 

Risikoen mod US dollar (USD), canadiske dollar (CAD) og britiske pund (GBP) er derimod i højere grad 

tilstede, dog har Lundbecks igennem deres finansielle politik mulighed for at afdække denne risiko i op til 

12 måneder (Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 48). Der vil så være en valutakursrisiko tilstede på 

tidshorisonter over 12 måneder. Imidlertid mindskes risikoen da Lundbeck udover Danmarks også har 

produktion og/eller forskning i Frankrig, Italien, Kina, Mexico og USA. Dette mindsker valutakursrisikoen - 

dog er der stadigvæk en netto eksponering mod US dollar. 

Rente risici opstår i forbindelse med placering af likvide beholdninger i værdipapirer samt gældsporteføljen. 

Lundbeck begrænser denne risiko ved at tilstræbe en kort varighed for såvel værdipapirer som lån. 

Endvidere benyttes der kun banker med høj kreditværdighed. 

5.1.3 Sociale (social) 

I takt med at levestandarden generelt er blevet forbedret, er der opstået en masse livsstilssygdomme. 

Dette er specielt tydeligt i den vestlige verden, hvor der har været stigende problemer med overvægt, 

diabetes, stress mv., som kan relatere sig til den måde vi lever på. I tredjeverdenslandene er tendensen 

ligeledes kraftigt stigende i forbindelse med, at levestandarden også her forbedres. En af årsagerne hertil 

er, at omvæltningen her, er sket meget hurtigere, end den i sin tid gjorde i den vestlige verden 

(Mortensen). 

Derudover kommer den øgede befolkningstilvækst, som dels skyldes længere levealder pga. bedre 

behandlingsmuligheder og en fødselsrate, der er højere end dødsraten. Verdensbanken forudser en kraftig 

befolkningstilvækst frem mod 2050, hvor de mener, der vil være omkring 9 milliarder mennesker på jorden. 

Befolkningstilvæksten menes primært at finde sted i udviklingslandende (Verdensbanken). 

5.1.4 Teknologiske & miljømæssige (technological & environmental) 

I en virksomhed som Lundbeck der i høj grad er afhængig af forskning og udvikling, har den teknologiske 

udvikling stor indflydelse. Forskningen i forståelsen af sygdomme har en grundlæggende indflydelse, da 

grundforskning ofte fører til bedre forståelse af sygdomme og dermed skaber et bedre udgangspunkt i 

udviklingen af nye behandlingsformer. Lundbeck vælger bl.a. også derfor at have samarbejdsaftaler med 

universiteter. Lundbeck har derfor også forskningsfaciliteter udover Danmark, i Kina og USA. Disse 

forskningsfaciliteter skal bl.a. sikre at Lundbeck har adgang til ny viden, hvorpå de kan bygge fremtidige 

projekter. 

Eksterne alliancer anvendes også til at sikre bedre udnyttelse af interne ressourcer, dette ses f.eks. i form af 

partnerskaber med f.eks. Otsuka og Takeda. Derved drager begge virksomheder fordel af partnerskabet, da 

de kan kombinere deres viden på udvalgte områder, for dermed at forbedre deres sandsynligheder for at 

udvikle bedre produkter. 

Med hensyn til miljømæssige tiltag, har Lundbeck fokus på dette område - i henhold til deres værdier, om 

at være ansvarsfulde. Dette udmønter sig i, at Lundbecks samfundsansvar bygger på FN’s Global Compact, 
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som er retningslinjer til virksomheder, på områder som bæredygtighed, socialt ansvar, antikorruption, 

menneskerettigheder og miljøansvar. Lundbeck anvender transparente politikker på de førnævnte 

områder, for at offentligheden nemt kan gennemskue hvordan Lundbeck forholder sig til disse 

problemstillinger. 

At Lundbeck allerede nu følger sådanne kodeks er positivt, dog vil der også i fremtiden være et kæmpe 

fokus på det miljømæssige. Global opvarmning og forurening er stigende problemer, hvorfor der til 

stadighed er et stort fokus herpå. Det er da også forventeligt at kravene til bæredygtighed og 

miljøvenlighed kun vil stige som tiden går. 

5.2 Porters Five Forces 
Til at analyserer branchen som Lundbeck argerer i, anvendes Porters Five Forces. Denne model analyserer 

branchen på 5 punkter, truslen fra nye konkurrenter, kundernes forhandlingsstyrke, konkurrence fra 

substituerende produkter, leverandørernes forhandlingsstyrke, som derved giver et billede af 

konkurrencen internt i branchen. 

 

Figur 11, Porters Five Forces, Kilde: (Johnson, Scholes, & Whittington, 2008, s. 60) 

5.2.1 Kundernes forhandlingsstyrke 

Kundekredsen omfatter bl.a. sundhedsinstitutioner, som f.eks. hospitaler, apoteker og grossister. Dog er de 

primære kunder ofte private eller offentlige sundhedsforsikrer, i Danmarks tilfælde er det staten som kan 

betegnes som sundhedsforsikrer. Dermed vil kundernes forhandlingsstyrke, i kraft af deres størrelse og 

mængden de aftager, være forstærket heraf. Dog har Lundbeck mulighed for at difference deres produkter, 

dette i form af effektivitet, bivirkninger, anvendelsesmåder mv.  Dette vil reducere kundernes 

forhandlingsstyrke, da Lundbeck potentielt kan stå med et overlegent produkt, med klare fordele i forhold 

til konkurrenternes. Såfremt differentiering ikke er mulig, vil prisen have en langt større betydning, hvorved 

kundernes forhandlingsstyrke forstærkes væsentligt. 
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Lægerne har også en indvirkning, da det er dem der ordinerer medicinen. Da Lundbeck kun sælger 

receptpligtig medicin, vil lægernes kendskab og erfaring med deres produkter, have en afgørende 

betydning for efterspørgslen på lægemidlet. Reklame og brandværdi har en væsentlig indflydelse på hvor 

mange læger, der har kendskab til Lundbecks produkter. Reklame direkte til patienterne er for det meste 

ulovligt for receptmedicin og vil derfor ikke være muligt, i de fleste lande. Dog er USA en af udtagelserne, 

her er det lovligt at markedsføre sig direkte til private. I andre lande vil det i højere grad være 

markedsføring, i form af fremmøde på lægefaglige messer og konferencer, der vil have betydning for 

udbredelsen og kendskabet til et givet lægemiddel. 

De enkelte landes regeringer kan også have indflydelse på prisen, da de kan lovgive herom. Derved kan det 

blive ulovligt ikke at følge prisindikationerne. Dette kan bl.a. gøres i form af, at sammenligne et lægemiddel 

med produkter indenfor samme kategori (peergroups). Dette kan være fordelagtigt for et land, såfremt der 

er patent på et lægemiddel, som ønskes erhvervet til en lavere pris. 

5.2.2 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

I forbindelse med produktionen af medicin, efterspørger Lundbeck såvel produktionsmateriale som 

produktionsudstyr og arbejdskraft. 

Produktionsmaterialet i et lægemiddel består primært af et biologisk aktivt stof, i daglig omtale kaldet API9 

(Pharma Ingredients). Dette leveres af biotekvirksomheder, f.eks. Statens Serum Institut (Statens Serum 

Institut). Alt afhængig af hvor specialiseret produktionsapparatet er til produktion af APIer, jo højere grad 

af forhandlingsstyrke vil leverandøren have. Handlen forgår normalt på kontraktbasis, og et skifte af 

leverandør er ofte forbundet med høje omkostninger (MarketLine, October 2012, s. 14). Lundbeck har dog 

altid et tæt samarbejde med deres leverandører for bl.a. at kvalitetssikre deres produkter, endvidere 

bruges der mange forskellige leverandører, hvorved den enkelte leverandørs forhandlingsstyrke reduceres 

(Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 43). 

Det meste produktionsudstyr der benyttes i fremstillingsprocessen er i højere grad standardiserede, dette 

gør leverandørskifte en del nemmere og ikke så omkostningstungt, som leverandørskifte af 

produktionsmateriale. 

På medarbejdersiden, er det forhold som arbejdsvilkår, løn mv. der spiller ind. Lundbeck har i høj grad brug 

for meget specialiseret arbejdskraft både til forskning og udvikling, men også til selve produktionen. 

Nøglemedarbejdere vil alt andet lige her have en stæk forhandlingsstyrke og Lundbeck skal konkurrere med 

konkurrenterne om at beholde medarbejderne. Dette stiller krav til Lundbecks evne til at tilbyde attraktive 

lønninger og arbejdsvilkår, dette ses bl.a. i form af incitamentsordninger som aktiekøbsprogrammer. 

5.2.3 Truslen fra nye konkurrenter 

Såfremt nye konkurrenter ønsker at etablere sig på markedet, vil det kræve massive investeringer og en 

lang tidshorisont at udvikle lægemidler, jf. kapitel 2.3 Udviklingsomkostninger og 2.2 Udviklingstid. Der skal 

således rejses risikovillig kapital med lang løbetid.  

Truslen vil dog være større fra konkurrerende producenters eksisterende produkter, som ønsker at 

indtræde på nye markeder, da forsknings- og udviklingsfaser her allerede er gennemført, således kræver 

                                                           
9
 Active Pharmaceutical Ingredient 
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det ”kun” en godkendelse i det pågældende land. Herefter vil der så også være omkostninger i forbindelse 

med markedsføring og distribution af produktet. 

En anden barriere, såfremt markedsføringstilladelsen er opnået, er at opnå status hos de nationale 

sundhedsinstanser (herhjemme Sundhedsstyrelsen), som et produkt der anbefales eller kræves til 

behandling af en given sygdom. Endvidere er det også Sundhedsstyrelsen der bestemmer tilskudsordninger 

på medicin. Dermed vil det alt andet lige være en ulempe at skulle konkurrere med et produkt der gives 

tilskud til, såfremt man ikke selv kan opnå tilskud. 

5.2.4 Konkurrence fra substituerende 

Truslen fra substituerende anses ikke for værende begrænset så længe et lægemiddel er under 

patentbeskyttelse, truslen stiger dog markant ved patentudløb, dette skyldes at nye produkter ikke skal 

igennem alle de kliniske faser, men derimod blot skal bevise at optagelsen i blodet er lignende det 

oprindelige lægemiddel. Dette gør at substituerende produkter relativt hurtigt kan markedsføres, hvilket 

var tilfældet i USA da Lexapros patent udløb i 2012. 

Patienterne har umiddelbart let ved at skifte medicin, hvorimod sundhedsinstitutionerne kan have en 

større barriere, da en alternativ behandling kan betyde, at der skiftes fra en medicinsk behandling til f.eks. 

et kirurgisk indgreb, hvilket vil stille krav til personalet og operationsfaciliteter, der eventuelt skal udbygges 

alt afhængig af antallet af patienter. 

Generelt er truslen fra konkurrenterne stor, dette kan tydeligt aflæses i Lundbecks seneste årsregnskab 

hvor patentet udløb på Lexapro i USA, hvilket betød at omsætningen på dette produkt faldt med 77 % 

(Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 36). Patenter anvendes i stor stil, da dette er en måde, at sikre sig imod 

konkurrence fra lignende lægemidler. Derved opnås en markedseksklusivitet i en periode, hvor forsknings- 

og udviklingsomkostningerne skal tjenes ind. Der er dog stadig en potentiel trussel fra andre produkter der 

bygger på andre molekylesammensætninger, og som ikke kan udelukkes med et patent. Endvidere kan det 

vise sig, at være andre behandlingsformer, der viser sig at være mere effektive eller mere sikre. Imidlertid 

kan der også være en afvejning, hvor alternative behandlinger kun anbefales til udvalgte 

indikationsområder. 

5.2.5 Konkurrencen internt i branchen 

Branchen er domineret af flere større aktører, hvor Pfizer er klart den største med en markedsandel på 8,7 

% i 2011. I denne sammenhæng er Lundbeck en mindre spiller, dog fokuserer Lundbeck kun på CNS 

området, hvor de større konkurrenter agerer på flere markeder. Dette gør i højere grad Lundbeck mere 

fokuseret, dog er deres markedsandel på CNS området kun lidt under 2 %, hvorved de stadig er en af de 

mindre spillere. De store konkurrenter har fordel af stordriftsfordele, såvel i produktionsøjemed samt 

indenfor forskning og udvikling. Hvor Lundbeck i højere grad slår på, at de er fokuseret på et område og 

udbygger dette, såvel geografisk som produktspecifikt. Dette ses ofte i form af samarbejdsaftaler med 

andre medicinalvirksomheder, hvor der samarbejdes med udvikling og markedsføring. Et eksempel herpå 

er introduktionen af Lexapro og Ebixa på det Kinesiske marked, dette skete ved et samarbejde med 

Kinesiske Xian-Janssen Pharmaceutical Ltd. Endvidere samarbejdes der også om produkter i pipelinen, 

Lundbeck har som tidligere nævnt samarbejdsaftaler med Otsuka (Lundbeck, Pressemeddelelse 26.3.2013). 

Denne type aftaler vil reducere konkurrencen i branchen, hvilket ikke kun er en fordel pga. mindsket 

konkurrence, men også gavner i form af mindre kapitalbinding i projektet, samtidig med en nemmere 
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indtrængning på nye markeder, specielt markeder hvor Lundbeck i forvejen ikke har været repræsenteret, 

f.eks. introduktionen af Lexapro i Japan. 

5.3 Intern analyse 

5.3.1 Markedsførte produkter 

Der vil her kigges nærmere på de største nuværende produkter samt produkter, der står overfor snarlig 

markedsføring. 

5.3.1.1 Cipralex/Lexapro 

Cipralex/Lexapro (fremover kaldet Cipralex), er Lundbecks mest sælgende produkt og udgjorde over 40 % af 

den samlede omsætning i 2012. Der har dog været et patentudløb på det amerikanske marked i marts 

2012, hvorefter omsætningen på det amerikanske marked faldt fra DKK 2.535 mio. i 2011 til 575 mio. i 

2012, fremadrettet forventes der dog heller ikke nævneværdig omsætning på dette marked, da generiske 

lægemidler allerede har indtaget markedet. 

Der er dog flere patentudløb på vej, i Europa udløber patentet i 2014, og ligesom på det amerikanske 

marked venter kopimedicinen på at overtage markedsandele fra Lundbeck. I 2012 var der dog en 

tilbagegang i omsætningen på det europæiske marked på 9 %, hvilket skyldes konkurrence fra kopimedicin i 

Portugal og Spanien samt en midlertidig tilbagetrækning fra det tyske marked, hvilket skyldes ændring i 

prispolitikken (Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 35). Der forventes dog en fremgang på det samlede 

europæiske marked i takt med, at salget i Tyskland kommer op på et niveau før prisændringen, ligeledes 

var markedsandelen i Spanien allerede reduceret med 95 % i udgangen af maj 2012 (Lundbeck, Investor Kit, 

Half year 2012, s. 9). 

På de internationale markeder gik det generelt bedre, her var der en fremgang i omsætningen på 9 %. Det 

er specielt i Canada, Kina og Japan hvor der opleves fremgang. Specielt det Japanske marked kunne 

potentielt gå hen og blive et stort marked, da det faktisk er det næststørste marked i verden, såfremt 

Europa måles individuelt. Lundbeck har patent til hhv. 2019 og 2020 på de Japanske og Canadiske 

markeder. Det vil dog formentlig være begrænset hvor meget mere af det Canadiske marked Lundbeck kan 

erobre i fremtiden, da de ved udgangen af 2012 havde en markedsandel på 23 %. Dog er der stadig store 

potentialer i både Kina såvel som i Japan. Årsagen til den fremtidige vækst på disse markeder skyldes tildels 

patentbeskyttelsen, sammenholdt med at Cipralex har vist gode resultater i efterfølgende studier, hvor det 

udmærker sig ved at være det bedste valg til moderat til svær depression (Lundbeck, Investor Kit, Half year 

2012, s. 33). 

5.3.1.2 Ebixa 

Målt på omsætningen havde Ebixa kun en lille fremgang på knap 2 %, den primære årsag, skyldes lancering 

af kopimedicin i fjerde kvartal i Tyskland, derudover besluttede den franske økonomiske komite at 

nedsætte prisen med 18 %. Det positive var, at der stadig var fremgang i Storbritannien og Italien. Patentet 

er som tidligere nævnt ved at løbe ud. 

Når patentet udløber i 2014, kan der godt være udsigt til en hård landing, der er allerede kopimedicin som 

er markedsført i Tyskland, så disse producenter vil selvfølgelig også være interesseret i at lanceres deres 

produkt i andre Europæiske lande. Det anses da for meget realistisk, at Ebixa får et kraftigt omsætningsdyk 
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ved patentudløb, da det også er på de europæiske markeder, at den primære omsætning stammer fra. Dog 

forventes omsætningen at stige frem mod patentudløbet. 

5.3.1.3 Azilect 

Er det første og pt. eneste stof til behandling af Parkinsons sygdom, som har vist, at det effektivt kan 

udsætte sygdommen. Dog er der kun tale om en udsættelse og ikke behandling af sygdommen (Lundbeck, 

Investor Kit, Half year 2012, s. 34). Lundbeck har kun rettighederne til markedsføring af produktet i Europa 

og nogle få asiatiske lande. Teva Pharmaceuticals Inc. (Teva) har rettighederne på de andre markeder, 

ligeledes deles rettighederne til det franske og engelske marked. I 2012 valgte Teva at markedsføre 

produktet alene. Dog havde Lundbeck alligevel en stigning på 3 % på det europæiske marked, såfremt 

nedgangen for Tyskland ikke medregnes, havde væksten været 22 %. En fortsat stigning i omsætningen 

frem til patentudløb i 2015 er forventet. 

I 2011 blev Azilect lanceret på tre nye markeder i Australien, Hongkong og Thailand. 

5.3.1.4 Xenazine 

Huntingtons sygdom er en meget sjælden sygdom, sygdommen kan karakteriseres ved ukontrollerede 

bevægelser af arme eller ben. Lundbeck har i den forbindelse fået et orphan drug eksklusivitet, hvilket bl.a. 

giver visse fordele ved godkendelse af produktet samt længere patentperioder. Dette gøres for at give et 

økonomisk incitament for medicinalvirksomheder, til at udvikle denne type lægemidler, der ellers ikke ville 

være økonomisk attraktive pga. det lave antal patienter. 

Målet er at få 6 - 7.000 patienter. Status i slutningen af 1. kvartal 2012 var 3.700 patienter (Lundbeck, 

Investor Kit, Half year 2012, s. 36). Hvilket også vurderes sandsynligt i betragtning af de begrænsede 

alternative effektive behandlingsmetoder. Produktet betragtes som en star, da det vurderes at have 

yderligere markedspotentiale, grundet den begrænsede mulighed for alternative behandlingsformer. Da 

der er tale om et orphan drug, er der mulighed for at få forlænget eksklusivitetsperioden, dette anses dog 

som et upside potentiale, da det er meget svært at vurdere sandsynligheden for at dette indtræffer. 

5.3.1.5 Sabril 

Epilepsi er ligesom Huntingtons sygdom en meget sjælden sygdom, Sabril har orphan drug status frem til 

2016 indenfor behandling af Infantile spasmer (IS). Sabril blev lanceret i 2009, der var dog problemer i 

starten med bivirkninger, i form af kritiske skader på synet på ca. 30 % af patienterne, bortset herfra er 

produktet veltoloreret. Salget er gået kraftigt fremad med en vækst på 22 % fra 2011 til 2012. Der er ca. 

2.500 patienter i USA med infantile spasmer (Lundbeck, Investor Kit, Half year 2012, s. 37). 

Fremtiden anses også for værende positiv, da det ikke kun er patienter med IS der benytter produktet, dog 

anses bivirkningerne, at lægge en naturlig dæmper på salget. 

5.3.1.6 Andre lægemidler 

Denne produktgruppe dækker over en bred vifte af lægemidler, bl.a. det nyligt lancerede lægemiddel som 

f.eks. Onfi. Ældre lægemidler indgår også i denne kategori. Fælles for dem er, at omsætningen ikke er stor 

nok til at få en særskilt post i regnskabet. Denne post forventes at vokse ganske svagt fremadrettet. 
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5.3.1.7 Anden omsætning 

Denne kategori omfatter milepælsbetalinger. Den fremtidige forventning til disse er meget svær at 

estimere, da mange kontrakter omkring samarbejde om lægemidler er hemmeligholdt. Denne post er der 

derfor ingen forventninger til og denne medtages heller ikke i budgettet. 

5.3.2 Pipeline 

Der fokuseres her på lægemidler der står foran snarlig markedsintroduktion. Lægemidler længere tilbage i 

pipelinen er forbundet med en høj usikkerhed dette gælder såvel teknisk usikkerhed, dvs. om de 

gennemfører de kliniske faser, såvel som markedsrisiko, altså hvor meget de forventes at sælge for. Derfor 

vil det være begrænset, hvor meget en analyse at disse produkter vil give af merværdi for estimeringen af 

det fremtidige markedspotentiale. 

5.3.2.1 Selincro 

Lægemidlet er blevet godkendt i USA og har fået en positiv anbefaling i forbindelse med godkendelsen i EU. 

Det forventes at lægemidlet også godkendes i EU - en situation hvor lægemidlet ikke godkendes i EU vil 

være en skuffelse. Selincro har vist gode resultater i de kliniske faser, hvor alkoholforbruget kan reduceres 

med 60 % ved en behandlingsperiode på 6 måneder (Lundbeck, Pressemeddelelse 22.4.2013). 

Topsalgsestimatet er af Lundbeck selv vurderet til 2 til 2,5 mia. kr., dog er der stor uenighed i markedet 

omkring dette, hvor der forventes en omsætning på 560 til 1.400 mio. kr.(Munksgaard). 

5.3.2.2 Brintellix 

Der er modtaget markedsføringstilladelsse fra FDA og der afventes stadig svar fra de europæiske og 

canadiske sundhedsmyndigheder. Produktet forventes at blive markedsført i USA i 2013 og 2014 i Europa. 

Der er her tale om en ny generation af antidepressivt lægemiddel. 

Lundbecks egne forventninger er et topsalg på ca. 5 mia. kr. og en fordobling af dette, såfremt fase IV 

studierne falder positivt ud. Der er dog en del usikkerheder omkring estimatet, hvilket godt kan være både 

meget højere eller lavere (Ritzau). 

Dette produkt anses for at have et kæmpe potentiale, hvilket Lundbecks egne forventninger også indikerer. 

Det forventes, at produktet også bliver godkendt i EU, såfremt det ikke sker, vil det være en kæmpe 

skuffelse, da der også her ligger et kæmpe indtjeningspotentiale. 

5.3.2.3 Abilify once-monthly 

Lægemidlet er godkendt i såvel USA som i EU og forventes lanceret i hhv. 2013 og 2014. Det er dog ikke det 

første antipsykotiske lægemiddel der kun skal tages en gang om måneden. Johnson & Johnson har allerede 

et produkt på markedet. Dog har Abilify vist sig, at have færre bivirkninger, bl.a. i form af reduceret 

vægtstigning. Der er dog et andet produkt på vej fra Alkermes, som pt. er i fase III, det vil dog tidligst være 

på markedet om 2 år. Derved har Lundbeck mulighed for at nå, at få fodfæste på markedet. 

I 2012 var det globale marked fra den orale Abilify på USD 2,8 milliarder. Datamonitor har forventninger om 

et topsalgsestimat i 2021 på USD 532 mio. (Haydock). 
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5.3.3 Markeder 

Lundbeck er først igennem de senere år begyndt at satse mere på markederne i Asien. I forbindelse med 

partnerskaberne i Asien har de introduceret nogle af deres eksisterende produkter på disse markeder. Bl.a. 

indtrædelse på det Japanske og Kinesiske marked anses for at være med store fremtidige potentialer. 

At eksisterende produkter introduceres på disse markeder anses som værende en faktor, der kan medvirke 

til at patentudløbet i USA og Europa de kommende år, ikke slår så hårdt igennem, som det ellers måtte 

forventes at gøre. Dog er markedspotentialet på de nye markeder overhovedet ikke på størrelse med de 

markedsandele, der forventes, at mistes ved patentudløb. 

Produkter som Brintellix, Selincro og Abilify har da også fremtidige muligheder for at blive lanceret på de 

Asiatiske markeder, såfremt introduktionen i Europa og USA er vellykket. Dog vil Lundbeck formentlig se 

tiden an og se hvordan de klarer sig på de amerikanske og europæiske markeder først. Endvidere er det 

også forbundet med omkostninger, at lancere produkterne på flere markeder. Dette skal sammenholdes 

med de mange produktlanceringer, som Lundbeck formentlig vil have i nær fremtid. 

5.3.4 Kapitalberedskab 

Lundbeck befinder sig i en særdeles stærk position økonomisk jf. afsnit ”6. Regnskabsanalyse”. De har et 

stærkt kapitalberedskab i form af likvidbeholdninger og værdipapirer. Kapitalen er dels en del af Lundbecks 

politik, om altid at kunne rejse 1 mia. kr. indenfor 14 dage (Lundbeck, Årsrapport 2012, s. 97). 

Dette giver dem nogle fordele, da de har mulighed for at fortage opkøb af virksomheder eller 

lægemiddelkandidater. Endvidere anses det for værende godt med ekstra likviditet i forbindelse med 

markedsføring af relativt mange nye produkter indenfor en kortere årrække. 

5.4 SWOT 

Til at afslutte den strategiske analyse, anvendes en SWOT, hvorved hovedpunkterne i den strategiske 

analyse fremhæves. 

Interne 

Styrker Svagheder 

 Partnerskaber. 
 Fokuseret på CNS området. 
 Eksponering mod mange markeder. 
 Finansiel styrke, klar til opkøb. 
 Mulighed for at teste nye produkter på 

europæiske og amerikanske markeder før 
det introduceres videre til andre markeder. 

 Fremtidig indtjeningssucces afhænger i høj 
grad af Brintellix. 

 Stor udskiftning i produktporteføljen af 
markedsførte produkter og introduktion af 
mange nye produkter (patentkløft). 

Eksterne 

Muligheder Trusler 

 Samarbejdspartnere 
 Potentiale i nye markeder, specielt i Asien. 
 Øget befolkning, flere patienter. 
 Øgede livsstilssygdomme, i takt med øget 

velstand og længere levetid. 
 Stabilt marked, ikke så 

konjunkturafhængigt. 

 Yderligere sundhedsreformer, offentlige 
reformer. 

 Forværring af økonomien, specielt i EU & 
USA. 

 Brintellix afvises i EU. 
 Introduktion af kopimedicin. 
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 Høje etableringsomkostninger, svært for 
nye konkurrenter at indtræde på markedet. 

Figur 12, SWOT, Kilde: Egen tilvirkning 

Lundbeck går mod en fremtid, der er kendetegnet ved en stor udskiftning i eksisterende produkter. 

Introduktionen af nye produkter vil have stor betydning og en afgørende faktor vil således være, hvor 

hurtigt de nye produkter får fodfæste på markederne. Dette vil have essentiel betydning for Lundbecks 

fremtidige omsætning. En af styrkerne er Lundbecks mange partnerskaber hvorved der kan gennemføres 

en bredere introduktion/markedsføring af produkterne i andre lande, såvel nye produkter, som 

eksisterende. Lundbeck er ekstrem afhængig af en vellykket integration af de nye produkter, for ikke at 

opleve markante fald i omsætningen i fremtiden. Dog vil virksomheden formentlig godt kunne klare nogle 

magre år, da den er polstret til det. 

På den korte bane vil Lundbeck specielt være afhængig af succesen med introduktionen af Brintellix, 

Selincro og Abilify. Samtidig ligger der en stor udfordring i at imødegå den trussel, der ligger fra 

kopimedicinen i forbindelse med, at så relativt mange produkter står foran snarligt patentudløb. 

Den finansielle situation i Lundbeck betegnes som rigtig god, de har finansiel mulighed for at lave 

strategiske opkøb, såfremt muligheden byder sig. Dette kan gavne dem på den lange bane, såfremt de 

finder en virksomhed eller et lægemiddelkandidat der passer ind i deres profil. 

Den globale økonomiske situation har dog også indflydelse på Lundbeck, selvom medicinalindustrien dog 

ikke er så konjunkturfølsomhed som andre industrier.  Det er da også truslen for sundhedsreformer, der 

potentielt udgør den største globaløkonomiske trussel, såfremt krisen forværres. Der er her specielt fokus 

på Europa, da dette er Lundbecks største marked, og den økonomiske krise og de deraf relaterede 

problemerne er stadig store, om end de er blevet forbedret gennem den senere tid.  
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6. Regnskabsanalyse 
For at kunne analysere og vurdere regnskabet fortages en reformulering af balancen og resultatopgørelsen. 

Dermed opdeles resultatopgørelsen og balancen i drift og finansiering, dette gøres for at give et bedre 

indblik i driftsaktiviteten, som er den primære værdiskabende aktivitet. Nøgletallene vil blive beregnet ud 

fra det reformulerede regnskab. 

Den valgte regnskabsanalyse er valgt for perioden 2007 til 2012. Der vil så vildt muligt bruges 

gennemsnitsbalancer mv., da dette vil give et mere retvisende billede. 

6.1 Reformulering af resultatopgørelse 
I omsætningen indregnes alle poster fra den officielle resultatopgørelse, inklusive posten ”anden 

omsætning” som ikke er specificeret. Dog har der tidligere (2009) været medregnet poster fra salg af 

LifeCycle Pharma A/S i omsætningen, dette er der korrigeret for, ligeledes er der omposteret ”ikke-

tilbagevende” omkostninger fra ”Salgs- og distributionsomkostninger”, som i reformuleringen medregnes 

under ”usædvanlige driftsposter”.  Dette er gjort for at give et mere retvisende billede, af hvilke 

omkostninger der er tilknyttet direkte til drift og hvad der hidrører fra usædvanlige driftsposter. 

6.2 Reformulering af balance 
Ved reformulering af balancen, er det knyttet nogle kommentar til forskellige poster, som kunne placeres 

på såvel drift som på finansieringssiden. 

Goodwill, som er et udtryk for forskellen mellem dagsværdien og kostprisen på opkøbte virksomheder, den 

indregnes som et driftsaktiv, da den opkøbte virksomhed er med til at generere omsætning. Der afskrives 

som udgangspunkt ikke på goodwillen, men i stedet testes den for værdiforringelser (Lundbeck, Årsrapport 

2012, s. 73). 

Posten ”Andre rettigheder” og ”Igangværende projekter” under immaterielle aktiver, dækker bl.a. over it-

systemer og anses derfor som tilknyttet driften, da disse betragtes som en nødvendighed i forbindelse med 

driften. 

Kapitalandele i associerede virksomheder, dækker over ejerandelen i CF Pharma Gyógyszergyártó KFT. 

Værdien nedskrives i 2008 til 0, investeringen anses for at have været strategisk, hvilket en ejerandel på 47 

% (2002) også underbygger. 

Finansielle aktiver disponibelt for salg, omfatter bl.a. investeringer i 4 kapitalfonde samt LifeCycle Pharma 

A/S. Investeringerne betragtes som en ikke-strategisk placering og i den forbindelse forsøges de også 

afviklet eller solgt. LifeCycle Pharma A/S har dog tidligere været et datterselskab, men siden børsnoteringen 

i 2006, hvor ejerandelen faldt, betragtes det også som en ikke-strategisk placering. 

Andre tilgodehavender, såvel langfristede som kortfristede aktiver samt andre hensatte forpligtigelser, 

indregnes som driftsaktivitet, da disse bl.a. omfatter valutaterminskontrakter og andre afledte finansielle 

instrumenter og da der ikke er yderligere oplysninger vedr. disse, antages det, at de bruges til at afdække 

driftsmæssig risiko. Ydermere er der også tilgodehavender fra samarbejdspartnere bl.a. Forest Laboratories 

Inc. 
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Udskudt skat, selskabsskat og periodeafgrænsningsposter indregnes som et driftsaktiv, da det ikke har 

været muligt at bestemme eller opdele disse to poster i en finansierings- og en driftsdel. 

Periodeafgrænsningsposter vedr. forudbetalinger af it, forsikring, marketing mv. 

6.3 Rentabilitetsanalyse 
Analysen af rentabiliteten, tager udgangspunkt i DuPont-pyramiden, hvor der tages udgangspunkt i 

egenkapitalens forretning (ROE), hvorefter der er tre analyseniveauer, der alle sammen tager udgangspunkt 

i de overliggende analyseniveauer, som vist på Figur 13. 

 

Figur 13, DuPont Pyramiden, Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra (Sørensen, 2012, s. 210) 

6.3.1 Egenkapitalens forretning (ROE) 

Egenkapitalens forretning udtrykker hvor meget ejerne (aktionærerne) har fået den bogførte egenkapital 

forrentet med. Altså den værdiskabelse som aktionærerne har fået i det pågældende år. Nøgletallet er 

defineret som totalindkomsten sat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. 

    
             

      
 

Som det ses aflæses i Tabel 7 på side 42, stiger ROE frem til 2010, hvorefter den falder kraftigt de seneste 2 

år og ender på 8,27 % i 2012. For at analysere årsagen til faldet nærmere, er det nødvendigt at 

dekomponere ROE. Egenkapitalens forrentning er opbygget som vist nedenfor. Hensigten er at ROE opdeles 

i drift og finansiering, for at kunne analysere de enkelte elementer individuelt. 

                          

               

                                   

6.3.2 Dekomponering, Niveau 1 

Driftsdelen er afkast på den investerede kapital (ROIC) og er defineret som: 

Niveau 2 

Niveau 1 

Niveau 3 

ROE 

ROIC 

OG 

EBITDA-
margin 

Omk. 
drivere 

AOH 

Ind. oms. 
hast. 

FGEAR 

SPREAD 

Ind. netto 
låneomk. 
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ROIC udtrykker således hvilket afkast der er opnået i forhold til den gennemsnitlige investerede kapital, dvs. 

såvel egenkapital som fremmedkapital. 

Finansieringsdelen består ydermere af den finansielle gearing (FGEAR) og lånerenten (r) og er defineret 

som: 

      
                                           

                             
      

                           

                              
 

Den finansielle gering er således et udtryk for, hvor meget gæld der er i forhold til egenkapitalen, således vil 

en gearing på 1 svare til, at der er lige meget egenkapital og nettogæld tilstede i virksomheden. Renten er 

udtryk for hvad det koster virksomheden at låne. 

Tabel 6, Nøgletal niveau 1, Kilde: Egne beregninger 

 2008 2009 2010 2011 2012 

ROIC 27,51 % 24,14 % 28,26 % 22,94 % 10,26 % 

FGEAR -0,262 -0,046 0,049 -0,107 -0,157 

SPREAD 28,60 % 62,29 % 17,84 % 28,57 % 12,65 % 

r -1,10 % -38,15 % 10,42 % -5,63 % -2,39 % 

 

Som det er beregnet i Tabel 6, ligger ROIC nogenlunde stabil fra 2008 til 2010, hvorefter den bliver 

reduceret kraftig. 

Den finansielle gearing er negativ, undtagen i 2010. At den finansielle gearing er negativ, betyder at 

Lundbeck har nettofinansielle aktiver (NFA) i stedet for forpligtigelser (NFF). Dermed er der faktisk 

investeret flere penge i virksomheden end der er brug for. Hvilket betyder at den overskydende likviditet er 

placeret på indlånskonti og i værdipapirer. 

For at kunne vurdere, om denne kapitalstruktur er fordelagtigt for Lundbeck, analyseres SPREADET10, 

såfremt SPREAD er positivt, vil det være en fordel at geare virksomhed, da det derved er muligt at låne 

penge billigere end det afkast, der kan opnås ved at investere dem i virksomheden. Her er der dog tale om 

en negativ gearing i Lundbeck, på nær i 2010, den negative gearing gør derved, at finansieringsdelen 

påvirker ROE negativt i alle årene på nær 2010, hvor der er en lille positiv virkning. 

Årsagen til at Lundbecks rente er negativ, skyldes at de ikke har nogen nettogæld, på nær 2010, men de har 

stadig renteudgifter, hvilket skyldes, at de betaler en langt højere rente på deres gæld end hvad de 

modtager af afkast på deres indestående. Dette er alt andet lige en dårlig forretning, såfremt der 

udelukkende kigges på det regnskabsmæssige – ud fra denne betragtning bør Lundbeck skære ned på 

kapitalen, for at opnå et bedre afkast på ROE. Dog kan der være nogle fordele ved at have ekstra kapital til 

rådighed, som opvejer ulempen i form af lavere ROE. I den interne analyse blev der belyst nogle fordele ved 

                                                           
10

 SPREAD er forskellen mellem ROIC og r. 
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at have denne ekstra kapital til rådighed, bl.a. indenfor opkøbsaktivitet. Det er dog svært at beregne 

værdien af denne mulighed. Det bør dog have indflydelse på det langsigtede afkast Lundbeck genererer, da 

bl.a. denne opkøbsaktivitet, også er med til at generere det fremtidige afkast. 

Tabel 7, Egenkapitalens forrentning (ROE), Kilde: Egen tilvirkning 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Drift 27,51 % 24,14 % 28,26 % 22,94 % 10,26 % 

Finansiering -7,49 % -2,88 % 0,88 % -3,06 % -1,99 % 

ROE (Samlet) 20,01 % 21,26 % 29,14 % 19,88 % 8,27 % 

 

Som opstillet i Tabel 7, kan det aflæses i hvor høj grad hhv. finansierings- og driftsdelen påvirker ROE. Her 

ses det tydeligt, at ROE kun i meget lille grad påvirkes positivt i 2010, af det positive SPREAD. Derimod 

påvirkes ROE særdeles fra finansieringsdelen, specielt i 2008 har været et år hvor finansieringsaktiviten har 

været påvirket negativt. Dog vurderes en reduktion på knap 2 % i 2012, som en relativt stor reduktion af 

afkastet, dette i høj grad, når den samlede ROE ligger på niveauet på lidt over 8 %. 

6.3.3 Dekomponering, niveau 2 

For at analysere ROIC nærmere splittes denne op i overskudsgrad (OG) og omsætningshastighed (AOH) og 

er defineret således: 

   
                   

          
        

          

       
 

Overskudsgraden måler hvor meget 1 krones omsætning bliver til i driftsoverskud efter skat (DO). 

Overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed er beregnes i Tabel 8. 

Relationen mellem ROIC, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed er: 

            

Tabel 8, Overskudsgrad og AOH, Kilde: Egen tilvirkning 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Overskudsgrad (OG) 12,81 % 13,79 % 20,01 % 15,29 % 7,59 % 

Omsætningshastighed (AOH)             2,148              1,751              1,413              1,500              1,352  

1/AOH             0,466              0,571              0,708              0,667              0,740  

 

Som det kan aflæses i Tabel 8 topper overskudsgraden i 2010, hvorefter den reduceres drastisk frem til 

2012. Umiddelbart kan det kun konstateres, at den er faldende over perioden. 

Aktivernes omsætningshastighed (AOH) udtrykker salget pr. krone investeret i nettodriftsaktiver. Dog kan 

dette tal være lidt svært at forholde sig til, hvorfor den inverse AOH analyseres. Den inverse AOH udtrykker 

hvor meget kapital, der er bundet i nettodriftsaktiver, for at genere en krones salg. Tendensen her er stort 

set stigende igennem hele perioden, dog med et lille fald fra 2010 til 2011, hvorefter den igen stiger. 

Dermed binder Lundbeck mere kapital i deres driftsaktiver for at generere den samme omsætning. 
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Generelt er medicinalbranchen kendetegnet som en kapitaltung branche, med høje overskudsgrader, som 

nævnt tidligere i den strategiske analyse. 

Der kan her kun konstateres, at overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed er reduceret 

væsentligt over perioden. For at kunne finde årsagerne hertil, er det nødvendigt at analysere tallene 

yderligere, dette gøres ved at dekomponere tallene yderligere. 

6.3.4 Dekomponering, niveau 3 

For at analysers nærmere på overskudsgraden er det nødvendigt, at den dekomponeres, således at det vil 

være muligt, at se på de enkelte elementer fra omsætningen og helt ned til overskudsgraden. Tabel 9 viser 

de enkelte elementer - som summerer til den samlede overskudsgrad. 

Tabel 9, Dekomponering af overskudsgraden, Kilde: egne beregning, inspiration fra (Sørensen, 2012, s. 223) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Driftsomkostninger -70,46% -73,54% -70,25% -71,09% -79,29% 

EBITDA-margin 29,54% 26,46% 29,75% 28,91% 20,71% 

Afskrivninger -9,19% -6,39% -7,02% -7,72% -6,00% 

EBIT-margin 20,34% 20,07% 22,74% 21,20% 14,71% 

Skat på EBIT -5,95% -5,46% -4,95% -6,34% -4,27% 

NOPAT-margin 14,39% 14,61% 17,79% 14,85% 10,44% 

Usædvanlige driftsposter, efter skat -1,59% -0,82% 2,22% 0,44% -2,85% 

Samlet OG 12,81% 13,79% 20,01% 15,29% 7,59% 

 

Det mest iøjnefaldende er EBITDA-marginen, som falder ca. 10 % over perioden, grundet en stigning i 

driftsomkostningerne. Det er dog nødvendigt at analysere dybere, for at se hvad dette øgede 

omkostningsniveau skyldes. 

Såfremt der kigges videre på afskrivninger, skat og usædvanlige driftsposter, ligger de alle på forholdsvist 

stabile niveauer, dog falder både afskrivninger og skat gennem perioden. Der analyseres ikke yderligere på 

disse tal, men i stedet fokuseres på driftsomkostningerne. 

For at analysere driftsomkostningerne yderligere opstilles en common-size-analyse, hvor 

driftsomkostningerne opsplittes i forskellige kategorier, hvorved udviklingen i de enkelte kategorier kan 

følges, med henblik på at kunne finde omkostninger, der har udviklet sig hurtigere end andre. 

Tabel 10, Common-size-analyse, omkostninger, Kilde: egen tilvirkning 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning 100,00 117,72 127,59 138,33 127,91 

Produktionsomkostninger 100,00 127,48 140,77 156,93 163,66 

Salgs- og distributionsomkostninger 100,00 116,50 126,24 169,56 177,87 

Administrationsomkostninger 100,00 114,19 116,80 97,33 100,00 

Forsknings- og udviklingsomkostninger 100,00 131,96 123,90 121,67 120,99 
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Som beregnet i Tabel 10, er det produktionsomkostninger samt salgs- og distributionsomkostningerne der 

stiger hurtigere end omsætningen, hvorimod administrationsomkostningerne bliver holdt på samme 

niveau, dog med lidt afvigelser i perioden. Forsknings- og udviklingsomkostninger stiger over perioden, dog 

ikke helt i samme takt som nettoomsætningen. 

En af de generelle årsager til de stigende produktionsomkostninger, skyldes bl.a. øgede omkostninger til 

royalties, derudover etablerede Lundbeck også produktionsfaciliteter i Kina i 2012, hvilket også må 

forventes at være forbundet med ekstra omkostninger (f.eks. i forbindelse med at produktionen bliver 

”kørt ind”). 

Nogle af årsagerne til den kraftige stigning i salgs- og distributionsomkostninger, skyldes at Lundbeck har 

investeret meget i at få fodfæste på nye markeder, bl.a. det japanske marked med introduktionen af 

Lexapro i 2012. Derudover opkøbte Lundbeck i 2009 Ovation, hvorved de fik kommerciel tilstedeværelse i 

USA. Der er fortaget kraftige investeringer, for netop at få deres eget salgs- og distributionsnetværk, på det 

amerikanske marked. (Lundbeck, Årsrapport 2009, s. 5). 

Det andet element i forrige underafsnit der krævede yderligere analyse var aktivernes 

omsætningshastighed. AOH opdeles i mindre segmenter, for at se hvorledes de påvirker den samlede 

omsætningshastighed. Som vist på Figur 14, er det de immaterielle driftsaktiver der påvirker den samlede 

omsætningshastighed (den prikkede linje). Den kapital der er bundet i de andre driftsaktiver, er stort set 

uændret eller faldende igennem perioden. 

 

Figur 14, Inverse omsætningshastigheder, Kilde: Egen tilvirkning 
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Den markante stigning i immaterielle driftsaktiver, skyldes det tidligere nævnte opkøb af Ovation 

Pharmaceuticals Inc. i 2009, værdien består af produktrettigheder og goodwill. Efterfølgende har Lundbeck 

købt yderligere produktrettigheder fra bl.a. samarbejdspartnere. Denne stigning i immaterielle aktiver 

skulle helst på sigt bidrage til forretningen, bl.a. ved introduktion af nye lægemidler. 

6.4 Delkonklusion, rentabilitetsanalyse 
Egenkapitalens forrentning har generelt været faldende over perioden og er faldet fra 20,01 % til 8,27 %. 

Nedgangen skyldes faldende ROIC, samtidig med at Lundbeck har haft et positivt SPREAD ogsamtidig med 

at de har haft nettofinansielle aktiver, hvilket ligeledes påvirker ROE negativt. Finansieringsstrukturen har 

således reduceret ROE med 1,99 % i 2012. 

Årsagen til den faldende ROIC skal findes i både faldende overskudsgrader samtidig med en lavere 

omsætningshastighed (AOH). Overskudsgraden er primært påvirket af højere driftsomkostninger, som 

bunder i, at produktionsomkostningerne og salgs- og distributionsomkostningerne er vokset hurtigere end 

omsætningsvæksten. Hvilket bl.a. skyldes investering i nye markeder samt nye produktionsfaciliteter i Kina. 

Her ud over er aktivernes omsætningshastighed faldende, den primære årsag er opkøbet af Ovation 

Pharmaceuticals Inc. I 2009. Dette har betydet en væsentlig stigning i kapitalbindingen i immaterielle 

produktrettigheder og goodwill, Investeringerne har endvidere fortsat de efterfølgende år, hvor der har 

været yderligere opkøb. 

På alle væsentlige nøgletal har Lundbeck oplevet tilbagegang og det kan konstateres, at virksomheden 

dermed er blevet mindre rentabel i den analyserede periode. Lundbeck tjener dog stadig penge og har 

store likvide beholdninger og ingen nettogæld. 

For at kunne vurdere om resultatet er tilfredsstillende, skal det sammenlignes med afkastkravet til 

egenkapitalen. Dette afkastkrav er i 2012 beregnet til 9,18 % jf. afsnit ”8.7 WACC”. WACC benyttes, da 

kapitalstrukturen kun består af egenkapital, eftersom der regnes med nettobalancer. Derved leverede 

Lundbeck i 2012 ikke en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen, set i forhold til markedsværdien af 

egenkapitalen 31.12.2012. Såfremt der skeles til historiske tal, har Lundbeck leveret et væsentlig højere 

resultat i tidligere år. En forretning af egenkapitalen, der er lavere end afkastkravet, er normalt ikke 

acceptabelt, da investorerne så bør se sig om efter andre investeringsmuligheder, med henblik på at opnå 

et bedre afkast - der står mål med risikoen. Dog kan der forekomme udsving enkelte år, som det formodes 

er tilfældet her ved Lundbeck. Det forventes således, at den langsigtede ROE vil være højere end 

afkastkravet, hvorved det godt kan accepteres, at ROE er lavere i en periode. 

Det forventes, at man ser effekten af de investeringer Lundbeck har fortaget i de seneste år, i de fremtidige 

regnskaber. Dette forventes bl.a. i form af introduktion af nye lægemidler samt en bedre tilstedeværelse på 

nordamerikanske og asiatiske markeder.  
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7. Budgettering 
De fremtidige forventninger til regnskabet opstilles i dette afsnit og tager udgangspunkt i den strategiske 

analyse og regnskabsanalysen. Det fremtidige budget der benyttes til værdiansættelsen, benytter de 

fremtidige fri cashflows til at bestemme værdien af virksomheden. Budgettet styres ud fra 3 parametre.:  

 Omsætning 

 Overskudsgrad efter skat 

 Aktivernes omsætningshastighed 

Budgetperioden er valgt til 10 år, da Lundbeck står foran mange nye produktintroduktioner i de kommende 

år. Det sidste år i budgetperioden er 2022 og er overgangsåret til terminalperioden. 

7.1 Omsætning 
Omsætningen forventes i fremtiden at være påvirket af en stor udskiftning på produktområdet, i 

forbindelse med patentudløb på Cipralex/Lexapro, som pt. udgør en stor del af Lundbecks omsætning, vil 

dette sætte omsætningen under pres. Dog forventes introduktionen af Cipralex på nye markeder f.eks. 

Canada, Kina og Japan, at medvirke til, at nedgangen i omsætningen ikke bliver så voldsom. 

Introduktionen af nye produkter er normalt omfattet af en af en stille indfasning, dermed vil salget først 

toppe meget senere i perioden. For at kunne estimere salget af produkter i pipelinen, er der taget 

udgangspunkt i det forventede topsalgsestimat. Såfremt der ikke har været muligt, at finde et konkret 

estimat, anvendes mediansalget fra afsnit ”2. Medicinalbranchen”. 

Ved opstillingen af salgskurven er der taget udgangspunkt i en eksisterende undersøgelse, hvor topsalget 

ligger i år 10, og patentudløbet er i år 12, derefter er der 8 år hvor omsætning aftager kraftigt. Salgskurven 

er opstillet på Figur 15. 

 

Figur 15, Faktisk & forventet salgskurve, Kilde: (Grabowski, DiMasi, & Vernon, Returns on Research and Development for 1990s 
New Drug Introductions, 2002, s. 16) 
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Den kraftige reduktion i omsætningen sker som følge af introduktion af generiske lægemidler, hvorved 

Lundbecks produkter ikke længere er nær så attraktive. Dette var også tilfældet ved patentudløb på 

Lexapro, hvor salget faldt med 74 % i 2012 på det amerikanske marked. Undersøgelser viser også at 

blockbuster lægemidler har andre salgskurver end lægemidler der sælger middelmådigt. Det ses ofte, at 

blockbuster lægemidler aftager ekstremt kraftigt efter patentudløb. Dette underbygges yderligere af det 

fald der er observeret på Lexapro (Grabowski, DiMasi, & Vernon, Returns on Research and Development for 

1990s New Drug Introductions, 2002). 

Omsætningen er beregnet på et individuelt niveau for lægemidlerne og er et udtryk for Lundbecks andel af 

omsætningen, såfremt lægemidlet markedsføres sammen med en partner. Lundbecks samarbejdsaftaler 

forventes at kunne bidrage positivt, ved at lægemidlerne kan markedsføres mere effektivt på markederne, 

endvidere kan det markedsføres i flere lande. Specielt med samarbejdspartnere i Japan, Canada og Kina er 

døren åbnet til nye markeder. Dette gør Lundbeck i stand til hurtigere at tjene udviklingsomkostningerne 

ind. Endvidere vil den fremtidige omsætning også være påvirket af disse samarbejdspartnere, da Lundbeck 

kan have flere produkter i deres Pipeline. Omkostningerne deles dermed med partnere, og der opnås en 

højere grad af sikkerhed for en mere stabil udvikling af produkter, da Lundbeck ikke er afhængig af ét 

produkt, men i højere grad af en portefølje af produkter. Dette skulle gerne, i sidste ende, give en mere 

stabil udvikling i omsætningen på sigt. 

I terminalperioden samt det sidste år af budgetperioden er der regnet med en fremtidig vækst på 3,5 %, 

derved forudsættes det, at Lundbecks omsætning vækster i samme takt, som forventningerne til væksten i 

verdensøkonomien (OECD, 2012, s. 55). Endvidere forudsættes, at Lundbeck vil følge verdensøkonomien i 

al evig tid. Såfremt væksten i terminalperioden havde været højere end de 3,5 %, ville Lundbeck teoretisk 

set eje hele verden i fremtiden, hvilket må betegnes som usandsynligt. Der er ikke benyttet en lavere 

vækst, da der er forventninger om stigende befolkning og en stigning i livsstilssygdommene. Derudover 

anses de nye markeder også for at have en positiv indvirkning på omsætningen. 

Fra afsnit ”5.3.3 Markeder” var der også forventning om, at medicinalmarkedet i den nærmeste fremtid 

vokser hurtigere end verdensøkonomien. Dette sammenholdt med forventningerne fra afsnit ”5. Strategisk 

analyse” hvor en øget befolkningstilvækst, flere livsstilssygdomme, øget velstand i vækstlande, som i højere 

grad får råd til bedre behandling - alle er faktorer der taler for, at medicinalbranchen stadig har et stort 

vækstpotentiale. 

Ud fra de opstillede kriterier er omsætningen opstillet i Tabel 11. Som det er beregnet, vil der i fremtiden 

være et kraftigt fald i omsætningen, hvorefter omsætningen stiger igen. Dette er et udtryk for den 

patentkløft Lundbeck vil møde i forbindelse med patentudløb på eksisterende produkter og lancering af 

nye produkter. Til sammenligning forventer Lundbeck selv en omsætning mellem 14,1-14,7 mia. kr. i 2013 

og 14 mia. i 2014. Dog forventer jeg et kraftigere fald i omsætningen i 2014 grundet patentkløftet og en 

langsom introduktion af nye lægemidler.  
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Tabel 11, Omsætningsudvikling i budgetperioden 
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Cipralex/Lexapro, samlet 100 - 6103 4134 3729 3326 3261 3203 2144 1024 536 

- Europa 100 - 3289 1316 822 329 164 0 0 0 0 

- Int. Markeder, Canada 100 - 1145 1185 1226 1269 1314 1360 1407 563 352 

- Int. Markeder, Japan 100 - 282 325 368 412 420 433 173 108 43 

- Int. Markeder, Rest 100 - 1187 1229 1272 1316 1362 1410 564 352 141 

- USA 100 - 200 80 40 0 0 0 0 0 0 

Ebixa 100 - 2890 1156 722 289 144 0 0 0 0 

Azilect 100 - 1250 1288 515 322 129 64 0 0 0 

Xenazine 100 - 1222 1260 504 315 126 63 0 0 0 

Sabril 100 - 420 429 442 177 111 44 22 0 0 

Andre lægemidler 100 - 1957 1761 1585 1426 1284 1155 1040 936 842 

Selincro 100 950 50 173 223 297 380 504 661 876 942 

Brintellix 100 3000 157 548 704 939 1200 1591 2087 2765 2974 

Abilify once-monthly 100 2644 138 483 621 828 1058 1403 1839 2437 2621 

Lu AE58054 
64 

 2644 0 0 0 0 177 310 399 531 679 

IV carbamazepin 64 2644 0 177 310 399 531 679 900 1181 1565 

Zicronapin 64 2644 0 0 177 310 399 531 679 900 1181 

Brexpiprazol 64 2644 0 0 177 310 399 531 679 900 1181 

Desmoteplase 64 2644 0 0 177 310 399 531 679 900 1181 

Tedatioxetin 36 2644 

    
96 239 430 621 717 

Omsætning i alt 
  14185 11410 9887 9248 9692 10850 11560 13072 14418 

 

7.2 Overskudsgrad 
I regnskabsanalysen blev det fremvist, at overskudsgraden (NOPAT-margin) historisk set har været under 

pres, hvilket skyldes øgede omkostninger i forbindelse med investering i salg og distribution. I forbindelse 

med introduktion af mange nye produkter, indenfor en forholdsvis kort årrække forventes det, at 

overskudsgraden vil komme under yderligere pres. Dette sammenholdt med en forventning om en nedgang 

i omsætningen, som forventes yderligere at presse overskudsgraden. 

Dog forventes det, at overskudsgraden på sigt stiger og slutter på 15 %, hvilket er lidt højere end niveauet i 

2008, 2009 og 2011, men stadig under niveauet fra 2010 på 17,79 %. Den fremtidige overskudsgrad 

udtrykker således en forventning om, at Lundbeck kommer til at tjene mere på deres produkter i 

forbindelse med, at en stor del af deres produktportefølje er udskiftet. Ligeledes forventes det heller ikke, 

at der kommer et ”hul” i pipelinen i fremtiden, det forventes således at fremtidige produkter lanceres mere 

regelmæssigt/kontinuerligt i stedet for meget koncentreret, som er tilfældet i de kommende år. 
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7.3 Aktivernes omsætningshastighed 
Aktivernes omsætningshastighed vurderes ligeledes at falde, da det stadigvæk antages, at kapitalbindingen 

i specielt immaterielle aktiver forventes at bibeholdes. Hvorved en reduceret omsætning formindsker 

aktivernes omsætningshastighed. 

AOH forventes dog at stige i den sidste del af perioden, i takt med at omsætningen stiger og stabiliserer sig 

på 1,35. Stigningen skyldes en forventning om, at omsætningen vokser hurtigere end nettodriftsaktiverne 

(NDA). Dermed forventes det, at Lundbeck i fremtiden bliver bedre til at udnytte deres kapital. AOH vil i år 

2020 og frem være på samme niveau som i 2012, dog med et dyk undervejs i budgetperioden. 

7.4 Opsamling 
Ud fra ovenstående forudsætninger er det fremtidige budget opstillet i Tabel 12, nedenfor. 

Tabel 12, Fremtidigt budget. 

DKK mio. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TP 

  Regnskab Budget TP 

OG (efter SKAT) % 14,81 10,44 8,00 6,00 6,00 7,00 8,00 9,50 11,00 12,00 14,00 15,00 15,00 

Samlet nettoomsætning 16007 14802 14185 11410 9887 9248 9692 10850 11560 13072 14418 14923 15445 

DO (efter SKAT) 2378   1135 685 593 647 775 1031 1272 1569 2019 2238 2317 

AOH (ultimo tal) 1,50 1,35 1,35 1,00 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,35 1,35 1,35 1,35 

Nettodriftsaktiver (NDA) 10670 11223 10508 11410 10986 9248 8811 9041 8892 9683 10680 11054 11441 

Årlig tilvækst (∆NDA)   553 -715 902 -424 -1738 -437 231 -149 791 997 374 387 

FCF = DO-∆NDA 
 

992 1850 -218 1017 2385 1213 800 1421 778 1022 1865 1930 
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8. Værdiansættelsesparametre 
I forbindelse med den senere værdiansættelse er det nødvendigt, at bestemme 

værdiansættelsesparametre, som de forventede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) og 

kapitalstrukturen. I værdiansættelsen holdes førnævnte parametre konstante i fremtiden, dette vil dog i 

praksis ikke være tilfældet, da såvel som WACC og kapitalstruktur reelt vil svinge over tid. I beregningerne 

antages de dog for værende konstante, niveauet skal således i højere grad afspejle gennemsnittet. 

8.1 Kapitalstruktur 
Da kapitalstrukturen har indflydelse på såvel lånerenten som egenkapitalforrentningen og der i gennem de 

gennemsnitlige kapitalomkostninger. Dette, pga. en højere gearing, medfører højere risiko på såvel 

fremmedkapitalen, som på egenkapitalen. Derved vil markedet forlange en øget risikopræmie, lånegiverne 

vil forlange en højere rente og aktionærerne et større afkast. 

Kapitalstrukturen udregnes på markedsværdier af hhv. gæld og egenkapital. Gælden og egenkapitalen i det 

reformulerede regnskab består af de bogførte værdier, herefter ønskes det at fastsætte markedsværdierne 

af gælden og egenkapitalen. Ved gennemgang af regnskabet findes markedsværdien af ”prioritetsgælden”, 

som er opgjort i noterne. De resterende finansielle forpligtigelser består af ”medarbejderobligationer og 

anden gæld” samt ”bankgæld”. Den bogførte værdi antages at være retvisende, det antages at 

”bankgælden” er variabel forrentet og dermed kan indfries til kurs 100. Det har ikke været muligt, at finde 

information om ”medarbejderobligationer og anden gæld”, dog har posten en meget begrænset værdi i det 

samlede resultat, hvorved en eventuel afvigelse vil have en mindre betydning. 

Markedsværdien af egenkapitalen beregnes ud fra lukkekursen på DKK 82,9 pr. aktie d. 28. december 2012, 

som er den sidste børsdag i 2012. Derved er markedsværdien af egenkapitalen højere end den bogførte 

værdi. 

Tabel 13, Historiske kapitalstruktur målt på markedsværdier, Kilde: Egen tilvirkning 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Egenkapital (markedsværdi)           21.648            18.580            20.787            21.179            16.257  

Gæld (markedsværdi)             1.977              3.535              2.022              2.073              2.053  

Gældsandel 8 % 16 % 9 % 9 % 11 % 

Egenkapitalandel 92 % 84 % 91 % 91 % 89 % 

Lukkekurs           110,00              94,75            106,00            108,00              82,90  

Antal aktier             196,8              196,1              196,1              196,1              196,1  

 

I Tabel 13, kan aflæses den historiske kapitalstruktur. Kapitalstrukturen har været forholdsvis stabil 

igennem perioden og er domineret af en stor egenkapital. Denne kapitalstruktur passer meget godt med 

den normale kapitalstruktur i sektoren, som kan aflæses i Tabel 14. 

Tabel 14, Gældsandele på sektorer, Kilde: (Damodaran, New York University) 

 EK andel ”E/(D+E)” 

Biotek (Biotechnology) 86,27 % 
Medicinalvirksomheder (Drug) 87,11 % 
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Lundbecks fremtidige kapitalstruktur vurderes at forblive på det nuværende niveau, hvilket anses for 

realistisk, da Lundbeck dermed fortsat vil leve op til deres krav, om at være investment grade rated og være 

i stand til at rejse 1 mia. kr. indenfor 14 dage. Lundbeck havde ultimo 2012 ca. 3,8 mia. kr. i likvider og 

værdipapirer hvilket betyder, at de mere end lever op til kravet. 

Lundbecks fremtidige kapitalstruktur forventes på baggrund heraf, at være sammensat af 89 % egenkapital 

og 11 % fremmedkapital, hvilket er på det nuværende niveau og det samme som gennemsnittet af de 

sidste 5 år.

 

Figur 16, Taget kapitalstruktur, Kilde: Egen tilvirkning 

8.2 Risikofri rente, rf 
Det nuværende renteniveau er historisk set meget lavt, derved vil det give problemer, at antage, at den 

fremtidige risikofrie rente vil forblive på det nuværende niveau i al evig fremtid. Derved vil det heller ikke 

være retvisende, at bruge den nuværende lave rente til at værdiansætte Lundbeck med, da det derved vil 

forudsætte, at renten forbliver på samme niveau for at værdiansættelsen holder. 

For at estimere den fremtidige rente, benyttes et gennemsnit af renteniveauet fra 2002 til 2011, her 

benyttes de seneste offentliggjorte renter fra Nationalbanken, baseret på et samlet gennemsnit af 

statsobligationer med 10 års løbetid og realkreditobligationer med 10 års løbetid. Årsagen til at der ikke 

kun benyttes statsobligationer skyldes dels, at statsobligationer bliver anset som sikker havn for 

udenlandske investorer, dels at Danmark har oplevet massiv efterspørgsel på specielt statsobligationer 

(Nationalbanken). 

For at kompensere for denne skævvridning anvendes også realkreditobligationer med 10 års løbetid. 

Derved bliver den samlede risikofrie rente på 4,1 % (Nationalbank), der anvendes som den langsigtede 

risikofrie rente, beregninger kan ses i ”Bilag 1”. 

8.3 Lånerente, rFK 
For at kunne beregne Lundbecks historiske rente, er de ”finansielle udgifter” delt op i ”renter” og ”andet, 

kurstab, nedskrivninger mv.” Herefter kan den historiske lånerente beregnes ud fra ultimo og primo 

balancer, derved fås en indikation af Lundbecks reelle lånerente. Dog er den ikke 100 % retvisende, da 

gælden i perioden mellem primo og ultimo kan have været meget større eller mindre end hhv. ultimo og 

primo balancerne. 

Tabel 15, Gennemsnitlig lånerente for Lundbeck, Kilde: Egen tilvirkning 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Beregnet lånerente 6,01 % 5,07 % 4,04 % 4,53 % 4,44 % 

Egenkapital 
89% 

Fremmedkapital 
11% 
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At renten har været faldende igennem perioden er fint i overensstemmelse med den generelle tendens på 

rentemarkederne. 

Lånerenten er sammensat af den risikofrie rente plus et risikotillæg. Dette risikotillæg kan bestemmes ved 

at observere, hvilke risikopræmier der er i markedet. På Figur 17 er vist kreditspread for amerikanske 

obligationer. Lundbecks finansielle politik er et ønske om at være investment grade rated, hvilket er fra 

AAA til BBB. 

 

Figur 17, Kreditspread fra US obligationer, Kilde: (Damodaran, New York University) 

Dog er Lundbecks ønske om at være investment grade rated, ikke implicit en garanti for, at de er det. 

Derfor er det nødvendigt at kigge nærmere på rentedækningsgraden, som er beregnet på baggrund af 2012 

regnskabet.: 

                  
                   

                 
 
       

  
      

Derved vil Lundbeck umiddelbart ud fra denne betragtning have et kredittillæg på 0,4 %. Dog tyder de 

historiske tal på et lidt højere kreditspænd, hvorfor der anvendes et gennemsnit på 1,2 %, dette er også i 

tråd med undersøgelser fra Standard & Poor’s, hvor investment grade har et kreditspread på mellem 1 til 

1,5 % (S&P). 

Derved bliver den samlede lånerente 5,3 % p.a. 

8.4 Beta, β 
Beta udtrykker risikoen på en aktie eller portefølje i forhold til et benchmark, f.eks. et markedsindeks. Der 

er således flere forskellige måder at beregne/estimere beta på, hvilket også tydeligt ses ved forskellige 

udbydere. Der er således fundet beta værdier mellem 0,33 (MorningStar) og 0,61 (Prime Terminals). 
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Denne beta virker umiddelbart til at være i den lave ende, hvorved beta estimeres på grundlag af en anden 

metode - det vælges derfor, at benytte en beta på sektorniveau. Da Lundbeck anses som en blanding af en 

medicinal- og en biotekvirksomhed, vil det være relevant, at se på forskellen af betaværdierne for disse 

sektorer. 

Tabel 16, Ugearet beta på sektorniveau, Kilde: (Damodaran, New York University) 

 Ugearet Beta (β) 

Biotek (Biotechnology) 1,07 
Medicinalvirksomheder (Drug) 0,94 
Gennemsnit 1,005 

 

Fra Tabel 16 anvendes en ugearet beta på 1,005. Denne beta skal så omregnes til en gearet beta, da 

Lundbecks kapitalstruktur indeholder fremmedkapital. Beta for 2012 kan derved beregnes efter følgende 

formel.: 

         
  

  
                  

     

      
               

Den nye beta er under antagelse af, at beta på gælden er 0, dermed er der ingen risiko på gælden, der 

relaterer sig til markedsafkastet (Petersen & Plenborg, 2011, s. 318). 

8.5 Risikopræmie på egenkapital, rm 
Prisen på risiko, har varieret gennem tiden. På Figur 18, ses de gennemsnitlige markedsrisikopræmier. I 

denne rapport antages markedsrisikopræmien at være konstant over hele perioden. Der anvendes et 

gennemsnit fra 2002 til 2009, hvor præmien har været ca. 4,5 % pr. år. De lavere risikopræmier fra 1998 til 

2001 anses for, at have været et skift i markedspræmien, ovenpå dot.com krisen (PwC, 2010). 
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Figur 18, Vægtet gennemsnitlig markedsrisikopræmie, Kilde: (PwC, 2010) 

Risikopræmien er den merpris der skal tillægges den risikofrie rente for at finde markedsrenten rm. Derved 

vil markedsrenten, med de tidligere nævnte forudsætninger være 8,6 %. 

8.6 CAPM 
Til at bestemme Lundbecks egenkapitalomkostninger benyttes CAPM formel (Brealey, Myers, & Allen, 

2008, s. 246), som er opstillet herunder.: 

                                          

Derved findes, at afkastkravet til egenkapitalen i 2012 var 9,05 %. 

8.7 WACC 
De gennemsnitlige kapitalomkostninger kan nu bestemmes ud fra følgende formel (Brealey, Myers, & Allen, 

2008, s. 488): 

               
  

  
     

  

  
            

     

            
      

      

            
 

           

Hvor T er skattesatsen, WACC beregnes dermed til 8,48 %, dette er afkastkravet til den investerede kapital i 

2012. Det er også WACC der benyttes til at tilbagediskontere de fremtidige cashflows i værdiansættelsen. 

At WACC er lavere end afkastkravet på egenkapitalen, skyldes at værdien af skatteskjoldet stiger i takt med 

at gældsandelen øges. 
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9. Værdiansættelse, DCF 
Ved anvendelse af de i rapporten tidligere estimerede parametre opstilles en DCF analyse, hvor Lundbeck 

værdiansættes ud fra det fremtidige frie cashflow (FCF), som er beregnet på baggrund af ”omsætning” x 

”overskudsgrad” minus tilvæksten i nettodriftsaktiver. Beregning fremgår i Tabel 17 og er også vedlagt på 

CD-ROM. 

Tabel 17, Beregning af det fremtidige frie cashflow, Kilde: Egen tilvirkning 

DKK mio. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TP 

  Regnskab Budget TP 

OG (efter SKAT) 
10,44% 8,00% 6,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,50% 11,00% 12,00% 14,00% 15,00% 15,00% 

Omsætning 
14.802 14.185 11.410 9.887 8.849 9.692 10.850 11.560 13.072 14.418 14.923 15.445 

DO (efter SKAT) 
1.545 1.135 685 593 619 775 1.031 1.272 1.569 2.019 2.238 2.317 

AOH (ultimo tal) 
1,35 1,35 1 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,35 1,35 1,35 1,35 

Nettodriftsaktiver (NDA) 
11.223 10.508 11.410 10.986 8.849 8.811 9.041 8.892 9.683 10.680 11.054 11.441 

Årlig tilvækst (∆NDA) 
553 -715 902 -424 -2.136 -39 231 -149 791 997 374 387 

FCF = DO-∆NDA 
992 1.850 -218 1.017 2.756 814 800 1.421 778 1.022 1.865 1.930 

 

Nutidsværdien af budgetperioden samt terminalværdien er derefter opgjort, som det kan aflæses i Tabel 

18. Enterprise Value er værdien af Lundbeck på gældfri basis. Normalt trækkes gælden fra denne post for at 

finde værdien af egenkapitalen (Equity Value), dog er Lundbeck i den situation at de ikke har 

”nettofinansielle forpligtigelser”, men i stedet ”nettofinansielle aktiver”, hvorved værdien tillægges 

Enterprise Value. Der er i beregningen blevet anvendt en WACC på 8,49 %, hvilket er Lundbecks fremtidige 

WACC, og er beregnet på baggrund af den fremtidige kapitalstruktur ”Target Kapitalstruktur”. 

Lundbecks aktiekapital eksklusive beholdning af egne aktier pr. 31.12.2012 var ca. 196,1 mio..  Årsagen til 

at beholdningen af egne aktier fratrækkes den samlede aktiekapital, skyldes at aktionærerne i forbindelse 

med ejerandelen i virksomheden også derigennem ejer en del af Lundbecks beholdning af egne aktier. 

Tabel 18, Beregning af aktiekurs, Kilde: Egen tilvirkning 

 DCF 

PV, Budgetperiode      7.860  

PV, Terminalværdi    17.112  

Enterprise Value    24.972  

NFA      1.975  

Equity Value    26.947  

Antal aktier          196  

Aktiekurs    137,39  

 

Aktiekursen beregnes dermed til DKK 137, mod en lukkekurs på DKK 101,80 d. 31. marts 2013. Det giver 

umiddelbart anledning til at konkludere, at aktien er undervurderet - og derved vil der være et fremtidigt 

potentiale i aktien. Da værdiansættelsen ønskes yderligere underbygget, for at give et bedre grundlag for 
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vurderingen, udarbejdes der to yderligere scenarier -, et hvor det går godt - og et hvor der går dårligt. 

Endvidere fortages en følsomhedsanalyse, hvor der ændres på udvalgte parametre, for at vurdere deres 

indvirkning på aktiekursen. 

9.1 Best Case 
I et best case scenarie, tages der udgangspunkt i, at Lundbecks pipeline udvikler sig bedre end forventet. 

Det udmønter sig i, at Brintellix lever op til Ulf Wiinbergs best case scenarie og rammer et topsalg på 10 

mia. kr. 

Derudover forventes det, at et af produkterne der er i fase II, opnår blockbuster status, dvs. genererer et 

salg på over 1 milliard USD pr. år. Hvilket ca. svarer til ca. 6 mia. kr. Overskudsgrader og 

omsætningshastigheder ventes/forudsættes at forblive uændrede. 

Et scenarie hvor et produkt opnår blockbuster status, anses for realistisk, da Lundbeck tidligere har haft 

produkter med denne status, f.eks. Lexapro/Cipralex, som generede et salg på knap DKK 8,5 milliard i 2011. 

Dog anses dette for at være et best case scenarie, hvorfor det også kun medtages i scenariet, hvor det går 

bedre end forventet. 

Best Case aktiekursen beregnes til DKK 183 pr. aktie. 

9.2 Worst Case 
Ligeledes opstilles et scenarie, hvor det går dårligere end forventet, hermed antages at, salget reduceres 

kraftigt, da 2 produkter i pipelinen fejler. Ligeledes reduceres overskudsgraden kraftigt og væksten i 

terminalperioden falder med 1 % 

Ligesom ovenstående - best case scenarie, kan et worst case scenarie også være en mulighed. Som tidligere 

omtalt, er der jo til stadighed en relativ stor risiko for, at projekter i de senere faser fejler. Dog er produkter 

i pipelinen allerede risikovægtet, så en situation, hvor yderligere 2 produkter slår fejl vil selvfølgelig ramme 

Lundbeck ekstra hårdt. 

Worst Case aktiekursen beregnes til DKK 89 pr. aktie. 

9.3 Følsomhedsanalyse 
I følsomhedsanalysen vil udvalgte parametre ændres med plus/minus 25 %, for at se indvirkningen på 

aktiekursen. Parametrene ændres én ad gangen, hvorved kursudsving vil registreres.  

Da Værdiansættelsen bygger på estimerede parametre er følsomhedsanalysens formål, at klarlægge hvilke 

parametre, der giver størst udslag. Hvor de mest følsomme parametre kan analyseres yderligere, for at få 

en bedre forståelse for, hvordan de mere specifikt, har en indvirkning på værdiansættelsen. På Figur 19 er 

opstillet et tornadodiagram, hvor kursudsving kan aflæses ved ændringen af udvalgte parametre. 
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Figur 19, Tornadodiagram over kursudsving ved ændring af udvalgte parametre med +/- 25 %, Kilde: Egen tilvirkning 

Som det kan aflæses i tornadodiagrammet på Figur 19, er WACC den største udslagsgiver, specielt på 

”upsiden”. Overskudsgraden har også en stor indflydelse på den samlede aktiekurs, primært såfremt den er 

faldende. At en faldende overskudsgrad har indflydelse på aktiekursen virker også meget logisk, da 

Lundbeck vil tjene mindre på deres produkter, hvorved de fremtidige frie cashflows vil reduceres og 

dermed bliver værdien af Lundbeck reduceret. 

Ændringer i WACC har størst indflydelse på aktiekursen, men da WACC er opbygget af mange 

underliggende faktorer, f.eks. risikofri rente, beta, markedspræmie mv. kan der være mange årsager til at 

værdiansættelsen er så følsom overfor WACC. Der undersøges yderligere, hvor værdiændringen har størst 

indflydelse, dvs. hhv. budgetperioden eller terminalperioden. 

Værdiændringerne skyldes primært ændring af værdien i terminalperioden, som det kan aflæses i Tabel 19. 

Årsagen hertil skal findes i metoden hvorpå værdien af terminalperioden findes, hvor Gordons vækstmodel 

benyttes (Christensen & Pedersen, 2009, s. 183), derved vil værdien af terminalperioden stige kraftigt, 

såfremt forskellen på WACC og den fremtidige vækstrate (g) er lille. Hvilket er tilfældet når WACC falder 

kraftigt. 
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Tabel 19, Værdi ved ændring af WACC, Kilde: Egen tilvirkning 

 WACC + 25 % WACC – standard WACC – 25 % 

Værdi af budgetperiode 7.149 (41,95 %) 7.860 (31,48 %) 8.687 (19,32 %) 

Terminalværdi 9.891 (58,05 %) 17.112 (68,52 %) 36.281 (80,68 %) 

 

Såfremt der analyseres nærmere på WACC i forhold til gældsstrukturen i Lundbeck, så vil den fremtidige 

aktiekurs og WACC forløbe, som vist i Tabel 20. I analysen holdes lånerenten konstant, det anses dog for 

usandsynligt, at lånerenten vil forblive på samme niveau, da en øget gældssætning, medfører øget risiko og 

derved et højere risikotillæg, i form af en højere lånerente. 

Tabel 20, Kapitalstruktur, Kilde: Egen tilvirkning 

Fremmedkapital 0 % 11 % 20 % 40 % 50 % 60 % 80 % 

Egenkapital 100 % 89 % 80 % 60 % 50 % 40 % 20 % 

WACC 9,05 % 8,49 % 8,04 % 7,02 % 6,51 % 6,01 % 4,99 % 

Aktiekurs 124 137 151 194 228 274 463 

 

Ved øget gældssætning falder WACC, i tråd med Modigliani & Miller proposition II, samtidig med at 

værdien af virksomheden stiger, i tråd med Modigliani & Miller proposition I. 

WACC har afgørende indflydelse på værdien den samlede værdi af Lundbeck, specielt terminalværdien er 

meget følsom overfor ændringer.  
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10. Værdiansættelse, Realoption 
Dette afsnit vil implementere teorien om realoptioner fra afsnit ”3. Teori om realoptioner” på Lundbecks 

pipeline, med henblik på, at identificere realoptioner og værdiansætte dem. 

Dette gøres ved i første omgang at identificere realoptionerne, for dernæst at værdiansætte dem. Ved 

værdiansættelse af realoptioner ønskes, at finde den merværdi fleksiblitet skaber, i forbindelse med 

forsknings- og udviklingsprojekter. Det vil således være en merværdi, der skal tillægges den beregnende 

aktiekurs fra forrige afsnit. 

10.1 Step 1, Identifikation af realoptioner 
For at kunne implementere realoptionstilgangen på Lundbeck, ønskes at identificere de projekter som 

potentielt kunne indeholde realoptioner. Det vil her være oplagt, at tage udgangspunkt i Lundbecks 

pipeline, hvor forsikrings- og udviklingsprojekterne er til stede. Realoptionselementet består i den 

fleksibilitet, der er i disse projekter. Fleksibiliteten kommer i form af muligheden for, at skrotte et projekt 

undervejs. Overvejelsen om skrotning af et projekt sker, såfremt der ikke opnås tilfredsstillende resultater 

og når den forventede indtjening et projekt forventes at kunne genere - ikke opvejer de forventede 

fremtidige udgifter. På denne baggrund vil det være økonomisk fordelagtigt, at droppe projektet (option to 

abandon), for der at spare fremtidige udgifter. 

Helt generelt skelnes der mellem teknisk risiko og markeds risiko, teknisk risiko er hvorvidt projektet 

gennemfører en given fase og kan gå videre til den næste fase. Denne usikkerhed behøves nødvendigvis 

ikke modelleret gennem en realoptionstilgang, men kan modelleres gennem en DCF analyse ved at vægte 

de respektive udgifter og indtægter med sandsynligheden for at de opstår. Dog kan en DCF analyse, som 

tidligere nævnt, ikke tage højde for, såfremt forudsætningerne ændres undervejs. De forudsætninger der 

kunne ændres i løbet af forsknings- og udviklingsfasen kunne være det forventede markedspotentiale, altså 

hvor stort et salg lægemiddelkandidaten forventer at kunne indbringe. Denne usikkerhed forventes at blive 

mindre i takt med tiden går og projektet gennemgår flere test i de respektive faser. Der vil i den forbindelse 

opnås større viden omkring lægemiddelkandidatet, dvs. hvor effektivt det er, hvordan det klarer sig i 

forhold til allerede markedsførte produkter etc. I forbindelse med at denne viden opnås, vil der kunne gives 

et mere kvalificeret bud på det fremtidige markedspotentiale, end det oprindelige bud. Dette sammenholdt 

med den betragtning om, at jo længere en tidshorisont der er, til markedsføring af et produkt, jo større 

sandsynlighed vil der alt andet lige være for, at en konkurrent kommer i forkøbet med et produkt til 

behandling af samme sygdomme/symptomer. 

Det er dog ikke hele Lundbecks pipeline der er lige godt beskrevet. I årsregnskaberne er det kun 

senfaseprojekterne der er medtaget, generelt er der ikke meget information omkring antallet af projekter i 

de tidligere faser. Her tænkes specielt på prækliniske, klinisk fase I og tidligere stadier. Det er umiddelbart 

svært at sige, hvor mange projekter Lundbeck arbejder med i de tidligere stadier. Dog er det oplagt, at se 

på nogle af de senfaseprojekter Lundbeck har i deres pipeline. Der udvælges to projekter i pipelinen, med 

henblik på at værdiansætte disse projekter. Der vælges et produkt der lige er startet på fase III og et 

produkt der er startet på fase I, disse to produkter er hhv.: 

 Lu AE58054, Til behandling af Alzheimers, projektet er i fase III 

 Lu AF11167, Til behandling af neurologiske og psykiske lidelser i mennesker, projektet er i fase I.  
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Der kan også være andre realoptioner i Lundbeck, f.eks. i forbindelse med produktionsfaciliteter, disse 

bearbejdes dog ikke nærmere i nærværende projekt. 

I den videre værdiansættelse tages der udgangspunkt i Lu AE58054, fase I projektet, resultaterne 

sammenlignes med fase III projektet, for at se på eventuelle forskelle. 

10.2 Step 2, Projekt inputs 
For at kunne beregne værdien af at forlade et projekt før tid ”option to abandon” er det nødvendigt, at 

estimere inputs, der skal benyttes i den senere vurdering. De inputs der ønskes bestemt er: 

Risikofri rente, den risikofrie rente blev bestemt i forbindelse med værdiansættelsen, dog var denne 

risikofrie rente et udtryk for den langvarige risikofrie rente. Da de projekter der skal værdiansættes har 

løbetider på hhv. ca. 5 år og 10 år, vælges det at benyttes en 5 årig og 10 årig SWAP rente. 

De fuldende satser kan aflæses i Tabel 21. 

Tabel 21, SWAP referencerente fixing, Kilde: (Finansrådet) 

 5 År 10 År 

Rente i % 0,95 1,71 
 

Volatiliteten, bestemmer risikoen på det underliggende aktiv, dvs. risikoen på det forventede fremtidige 

cashflow. En volatilitet på 0 er således et udtryk for en risikofri investering, jo højere volatilitet desto større 

risiko er der tilknyttet projektet. Volatiliteten på medicinalprojekter er typisk mellem 20 % og 50 %, hvor 50 

% volatilitet typisk er meget risikobetonede projekter. Der anvendes en volatilitet på 40 %, som er et 

estimat fra (Bogdan & Villiger, 2010, s. 103). Årsagen til den, forholdsvist høje volatilitet, skyldes det 

forholdsvist usikre markedspotentiale, som underbygges af udtalelser fra CEO Ulf Wiinberg fra Lundbeck, 

hvor han påpeger, at det ofte er meget svært at estimere fremtidige salgspotentiale for et 

lægemiddelkandidat. 

Alternativt kan volatiliteten bestemmes med et skøn fra ledelsens side. Denne mulighed har ikke været 

tilstede, hvorfor det tidligere nævnte kvalificerede bud anvendes. 

Profitmargin, der anvendes en profitmargin på 69 %, som er beregnet fra Lundbecks tidligere regnskab og 

fremgår på ”Bilag 5”, denne profitmargin tager således kun højde for ”produktionsomkostninger” og 

”administrationsomkostninger”. ”Forsknings- og udviklingsomkostninger” samt ”Salgs- og distribution” 

modelleres i selve værdiansættelsen. Da dette er omkostninger der kan undgås såfremt et produkt 

droppes.  

Lanceringsomkostninger, er anslået til 1.547 mio. Hvilket bunder i beregninger på baggrund af en rapport 

fra Grabowski, DiMasi & Vernon. Beregningerne kan ses på ”Bilag 4” og tager udgangspunkt i det materiale, 

der er publiceret i rapporten. Lanceringsomkostninger er også omtalt i afsnit ”2.3 Udviklingsomkostninger 

og succesrater”. 
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10.3 Step 3, Underliggende aktiv 
Efter realoptionen er blevet identificeret, skal det underliggende aktiv vælges. Det underliggende aktiv skal 

simulere værdien af projektet i fremtiden. Der tages udgangspunkt i det fremtidige markedspotentiale 

hvilket skal ganges med overskudsgraden. 

10.3.1 Værdiansættelse af det underliggende aktiv 

Til at værdiansætte det fremtidige markedspotentiale anvendes en statisk DCF model. I DCF modellen tages 

der således ikke højde for udgifter, der er i forbindelse med projektet, der korrigeres ligeledes heller ikke 

for teknisk risiko, da dette først gøres senere i beregningerne. Derved er det kun det fremtidige 

markedspotentiale der beregnes. På Figur 20 er illustreret konceptet bag det fremtidige markedspotentiale. 

 

 

Ved beregning af det fremtidige markedspotentiale, tilbagediskonteres det forventede overskud, som er 

udregnet som ”omsætning x profitmargin”. Det fremtidige markedspotentiale tilbagediskonteres med 

WACC, for at kompensere for markedsrisikoen. 

Til at beregne den forventede fremtidige omsætning anvendes topsalgsestimatet og salgskurven fra 

budgetteringsafsnittet. Ligesom tidligere tages der udgangspunkt i, at lægemidlet er på markedet i 20 år, 

hvoraf de første 12 år er under patentbeskyttelse. I ”Bilag 4” ses beregninger for nutidsværdien af det 

fremtidige salg og tallet kan aflæses i Tabel 22. 

Tabel 22, Nutidsværdi af Salg, Kilde: Egen tilvirkning, se beregninger i Bilag 4 

 Fase III projekt Fase I projekt 

Nutidsværdi af salg 5.506 3.974 
 

Nutidsværdien af salget for fase III projektet er en del højere end for fase I projektet hvilket skyldes, at 

indtjeningen for fase I projektet ligger længere ud i fremtiden og derfor diskonteres disses cashflows 

hårdere. 

Lundbecks fremtidige WACC på 8,49 %, som blev fundet i Værdiansættelsen (se Tabel 20) benyttes også her 

som diskonteringsrente, når det fremtidige salg skal beregnes. 

Selvom der fra afsnit ”2.4 Marked” blev konkluderet, at det fremtidige farmaceutiske marked forventes at 

vokse, er denne vækst ikke indregnet i dette afsnit. Årsagen skyldes, at selvom markedet vokser over tid, 

har det nødvendigvis ikke direkte indflydelse på netop vores produkt, da der er mange andre faktorer der 

kan påvirke salgspotentialet af vores produkt. Væksten kunne f.eks. drives af ulande, der efterspørger mere 

Salg, År 1 Salg, År 2 Salg, År 3 

Forskning of udvikling Markedsført 

t=0 

Figur 20, DCF koncept til værdiansættelse af fremtidige markedspotentiale, egen tilvirkning 
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basalt medicin, hvorved Lundbecks medicin, alt andet lige, vil falde udenfor kategorien. Endvidere kan der 

også komme flere forskellige lægemidler på markedet, hvorved Lundbecks andel pr. lægemiddel forbliver 

stabil. Der er mange faktorer, der kan påvirke salgspotentialet, hvorfor det vil give et mere sløret billede at 

blande vækst ind i det. Vækst vil skabe en positiv drift, som i teorien ville gøre produktet rentabelt, såfremt 

markedsføring udskydes længe nok. 

10.4 Step 4, Binomialmodel 
Næste step er at modellere binomialmodellen. Der tages udgangspunkt i det underliggende aktivs 

udvikling, som er opstillet i Tabel 23. ”u” og ”d” er beregnet fra formlen i afsnit ”3. Teori om realoptioner” 

og kan ligeledes aflæses i Tabel 23. 

Tabel 23, Underliggende aktiv Lu AE58054, fase III projekt, Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det forventede markedspotentiale vil dermed være imellem DKK 93.149 mio. og 325 mio., hvilket 

umiddelbart kan opfattes, som et stort spænd. Det skal bemærkes, at sandsynligheden for at ”lande” i et af 

yderpunkterne er meget minimale, hvilket kan ses i Tabel 24, hvor sandsynligheden for at lande i hhv. det 

bedste og værst tænkelige scenarie er hhv. 0,03 % og 0,31 %. Yderscenarierne skal så enten symbolisere, at 

produktet bliver en blockbuster eller bliver en totalt fiasko - og derfor ikke vil blive lanceret pga. at det ikke 

forventes, at kunne tjene nogle penge på det. Det kunne f.eks. være en konkurrent, der kommer på 

markedet med et produkt, der er bedre på samtlige områder, hvorved det bliver svært at finde patienter 

der ønsker at bruge Lundbecks lægemiddel. 
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Tabel 24, Sandsynlighed for udfald, fase III projekt, Kilde: Egen tilvirkning 

 

10.5 Step 5, Værdiansættelse 
De to projekter vil nu værdiansættes, for at kunne estimere deres værdi og senere sammenligne og 

kommentere eventuelle forskelle. Det er i denne fase, der justeres for den tekniske risiko, ved at gange 

sandsynligheden på de forventede cashflows, når de tilbagediskonteres. 

10.5.1 Fase III projekt, Lu AE58054 

Til værdiansættelsen af optionen til at forlade projektet opstilles et nyt træ, hvor der regnes fra højre mod 

venstre. Som det fremgår i Tabel 25, er værdien af optionen til at forlade projektet beregnet til DKK 46 mio. 

Tabel 25, Værdiansættelse af Lu AE58054, fase III projekt, Kilde: Egen tilvirkning, se regneark på vedlagt CD-ROM 

 

For at se på hvornår projektet bør skrottes, opstilles endnu et træ. I Tabel 26 ses, at det vil være 

fordelagtigt, at forlade projektet i alle de faser, der er markeret med rødt. 
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Tabel 26, Fortsæt eller forlad Lu AE58054, fase III projekt, Kilde: Egen tilvirkning, se regneark på vedlagt CD-ROM 

 

 

Årsagen til at et projektet ikke markedsføres kan være pga. økonomiske årsager, dvs. at omkostningerne 

forbundet med at introducere lægemidlet forventes, at være større end indtjeningspotentialet. Et 

eksempel herpå kunne f.eks. være, at et lægemiddel viser sig, ikke at have den ønskede virkningsgrad, 

selvom virkningsgraden stadig er tilstrækkelig til at få lægemidlet godkendt. Det kunne også være et 

scenarie hvor en konkurrent kommer på banen med et lægemiddel, der har en bedre virkningsgrad, 

hvorved Lundbecks lægemiddel kun vil blive benyttet i specielle tilfælde, f.eks. på personer der er 

overfølsomme overfor konkurrentens lægemiddel. 

Som tabellen også viser, vil det kun være i sjældne tilfælde, at et projekt forkastes så sent i forløbet pga. 

økonomiske årsager. Sandsynligheden på 1,3 % bevidner også dette. Årsagen hertil skal findes i, at en stor 

del af udgifterne i forbindelse med forskning og udvikling af medicinkandidaten allerede er afholdt, derved 

vil der være relativt små udgifter forbundet med at lancere produktet i forhold til det forventede 

markedspotentiale. 

10.5.2 Fase I projekt, Lu AF11167 

Fase I projektet har længere løbetid, end fase III projektet, der er på næste side opstillet en oversigt over 

værdiansættelsen og hvornår projektet bør forlades og hvornår det bør fortsættes. I Tabel 27 og Tabel 28 

er opstillet hhv. værdien af projektet og beslutningsoversigt, for hvornår projektet bør fortsættes eller 

forlades.



Tabel 27, værdiansættelse af Lu AF11167, fase I projekt, Kilde: Egen tilvirkning, se regneark på vedlagt CD-ROM 

 
Tabel 28, Fortsæt eller forlad Lu AF11167, fase I projekt, Kilde: Egen tilvirkning, se regneark på vedlagt CD-ROM 



 

 

Som det fremgår af Tabel 27 er værdien af at have muligheden for at forlade fase I projektet før tid, 

beregnet til DKK 78 mio. 

10. 6 Step 6, Følsomhedsanalyse 
Ligesom ved værdiansættelsen med DCF analysen, ønskes det her at analysere virkningen ved ændringer af 

udvalgte parametre, for at afdække hvilken betydning, det vil have på den endelige pris på optionen. De 

parametre der analyseres nærmere på er: 

 Underliggende aktiv, der justeres her på det forventede salgspotentiale. 

 Volatilitet, risikoen på projektet. 

 Risikofri rente. 

 Omkostninger, dette omfatter alle omkostninger i hele udviklingsfasen 

Som det kan aflæses på Figur 21 og Figur 22, har volatiliteten klart den største indflydelse på optionens 

værdi. At volatiliteten har stor betydning for værdien af optionen, er i tråd med optionsteorien, da højere 

volatilitet medfører en højere pris, hvilket skyldes muligheden for at udnytte de ekstreme tilfælde. I dette 

tilfælde er det de situationer hvor markedspotentialet er meget lille, hvor det vil være mest 

hensigtsmæssigt økonomisk at skrotte projektet og spare de fremtidige udgifter. Værdien af optionen i fase 

III projektet, bliver også mere end fordoblet ved en stigning i volatiliteten, dette er en voldsom stigning på 

ændringen af et enkelt parameter. 

 

Figur 21, Torsionsdiagram Lu AE58054, fase III projekt, ændring af input med +/- 25 % 
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Markedsføringsomkostningerne er den faktor der har næst mest indflydelse på værdien af optionen, hvilket 

skyldes det forholdsvist høje niveau, i forhold til f.eks. udviklingsomkostningerne, som faktisk ikke betyder 

noget, med de nuværende værdier de har. 

Det underliggende aktiv har også en relativ stor indflydelse, hvilket skyldes, at værdien ved at forlade 

projektet primært drives af markedsføringsomkostningerne. Markedsføringsomkostningerne udgør dog en 

større del, såfremt salgspotentialet bliver mindre og vice versa. 

Den risikofrie rente har nærmest ingen indflydelse, dette skyldes dels rentens lave niveau hvorved en 25 % 

ændring ikke har den store indflydelse på renten. 

 
Figur 22, Torsionsdiagram Lu AF11167, fase I projekt, ændring af input med +/- 25 % 

  

0 20 40 60 80 100 120 140 

Volatilitet 

Markedsføringsomkostninger 

Underliggende aktiv 

Risikofri rente 

Udviklings omkostninger 

Lav Høj 



Værdiansættelse af Lundbeck 2013 
 

Side 68 af 79 
 

10.8 Delkonklusion 
Værdien af at kunne forlade et projekt før tid var hhv. DKK 46 mio. for fase III projektet og 78 mio. for fase I 

projektet. Værdien var meget afhængig af det underliggende aktivs volatilitet, samt 

markedsføringsomkostningerne. 

Værdien kan umiddelbart ikke synes af meget, dog skal det ganges op med antallet af projekter som 

Lundbeck arbejder på, hvorved værdien reelt bliver noget større. Da senfaseprojekterne allerede er kendt, 

kan værdien af disse projekter findes. Der er imidlertid ikke den samme åbenhed omkring andre projekter. 

Det har således ikke været muligt at finde antallet af fase I projekter eller tidlige projekter. Hvorved antallet 

må bero på et skøn. Såfremt det forudsættes, at der er 10 projekter i fase I eller tidligere, så vil værdien af 

fleksibilitet være beregnet som følger: 

Tabel 29, Ekstra værdi pr. aktie 

 Antal Værdi pr. projekt Samlet værdi [DKK mio.] 

Fase III projekter11 6 46 276 
Fase I projekter 10 78 780 
I alt   1.056 
Værdi pr. aktie   5,39 kr. 

 

Derved vil aktieværdien skulle tillægges en yderligere værdi på 5,39 kr. pr. aktie, hvilket er værdien af 

fleksibiliteten. 

Lundbeck aktiekurs vurderes derved til DKK 142. 

 

  

                                                           
11

 Tedatioxetin regnes som et fase III projekt, da det forventes at påbegynde fase III i 2013. 

DCF: 
DKK 137 

 

Realoption: 

DKK 5 

Samlet værdi: 
DKK 142 
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11. Relativ værdiansættelse 
En relativ værdiansættelse bygger grundlæggende på loven om en pris, dvs. to identiske virksomheder skal 

handles til samme pris. Der anvendes typisk prismultiple - som P/E (Price/Earning)12, P/S (Price/Sales)13, P/B 

(Price/Book)14 mv. Nøgletallene beregnes på baggrund af årsregnskaber og observerede børsværdier. De 

beregnede værdier kan nemt sammenlignes på tværs af virksomhederne, hvorved aktier der handles 

relativt billigt i forhold til konkurrenternes nemt kan identificeres. 

Multipel analyse er et nemt alternativt til en fundamentalanalyse, som kræver et stort arbejde, da hele 

virksomheden skal undersøges, hvilket i sidste ende gør fundamentalanalysen dyr at anvende. Ulempen 

ved Multipel analysen er, at den bygger på nøgletal, dermed tages der ikke højde for fremtidsudsigterne og 

virksomheder sammenlignes over en bred vifte. Dog vil det være mest rigtig, at sammenligne virksomheder 

indenfor samme branche, da dette alt andet lige, vil gøre sammenligningsgrundlaget mere rigtigt. 

I Tabel 30, er opstillet et sammenligningsgrundlag for andre virksomheden indenfor medicinalbranchen. 

Gennemsnits- og mediantallene er kun beregnet på baggrund af konkurrenternes tal. Lundbecks aktiekurs 

kan således bestemmes med baggrund i disse tal, hvorved en aktiekurs kan findes. 

Tabel 30, Prismultiple for sammenlignelige virksomheder med Lundbeck, Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra (Sørensen, 
2012, s. 31) 

 Netto 
omsætning 

Netto indtægt Bogført værdi 
af EK 

Markedsv
ærdi 

Markedsværdi 
DKK mio. 

 P/S   P/E   P/B  

Lundbeck                        
14.802  

                               
1.107  

                          
13.198  

                
16.257  

                          
16.257  

        
1,10  

   
14,69  

    
1,23  

 
        

Pfizer [USD mio.]                        
58.986  

                             
14.570  

                          
81.678  

              
188.301  

                    
1.086.702  

        
3,19  

   
12,92  

    
2,31  

GlaxoSmithKline 
[GBP mio] 

                       
26.431  

                               
4.744  

                             
6.747  

                
65.575  

                        
573.875  

        
2,48  

   
13,82  

    
9,72  

Forest Laboratories 
[USD mio] 

                         
4.526  

                                   
979  

                             
5.677  

                   
9.678  

                          
55.854  

        
2,14  

     
9,89  

    
1,70  

Eli Lilly & Company 
[USD mio] 

                       
22.603  

                               
4.089  

                          
14.774  

                
55.105  

                        
318.016  

        
2,44  

   
13,48  

    
3,73  

Genmab [DKK mio.]                              
485  

                                 
-111  

                                
383  

                   
3.494  

                            
3.494  

        
7,21  

 -
31,35  

    
9,12  

Novo Nordisk [DKK 
mio] 

                       
49.834  

                             
21.447  

                          
40.632  

              
505.604  

                        
505.604  

      
10,15  

   
23,57  

 
12,44  

Otsuka [USD mio.]                        
14.048  

                               
1.121  

                          
14.877  

                
38.190  

                        
220.400  

        
2,72  

   
34,07  

    
2,57  

Gennemsnit                   
4,33  

   
10,91  

    
5,94  

Median                   
2,72  

   
13,48  

    
3,73  

 

De beregnede gennemsnit og mediantal kan nu anvendes på Lundbeck for at finde en relativ pris på 

Lundbeck, dettes gøres ved at gange P/S med omsætningen, derved prisfastsættes Lundbeck ud fra, hvor 

meget de konkurrence virksomheder koster, målt i forhold til omsætningen. 

                                                           
12

 Pris i forhold til indtjeningen, dvs. årets resultat. 
13

 Pris i forhold til omsætningen 
14

 Markedsværdien af virksomheden i forhold til den bogførte, benævnes K/I på dansk. 
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På Tabel 31, er opstillet beregningerne, hvorved det findes, at Lundbecks kurs bør ligger i intervallet 177 – 

262 kr. pr. aktier, i forhold til en relativ værdiansættelse. 

Tabel 31, Multipel værdiansættelse af Lundbeck, Kilde: egen tilvirkning, med inspiration fra (Sørensen, 2012, s. 31) 

Gennemsnit 

 Gennemsnit Lundbeck Værdi af Lundbeck Aktiekurs 

Nettoomsætning 4,33 14.802,00 64.120,00 326,98 

Netto indtægt 10,91 1.107,00 12.082,64 61,61 

Bogført værdi 5,94 13.198,00 78.410,28 399,85 

Gennemsnit     51.537,64 262,81 

Median 

Nettoomsætning 2,72 14.802,00 40.240,13 205,20 

Netto indtægt 13,48 1.107,00 14.919,82 76,08 

Bogført værdi 3,73 13.198,00 49.227,02 251,03 

Gennemsnit     34.795,66 177,44 

 

Denne pris kan sammenlignes med de 142 kroner, som er aktiekursen beregnet i fundamentalanalysen. 

Derved er Lundbeck også relativt undervurderet, såfremt der anvendes multipler til at værdiansætte 

virksomheden. 
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12. Konklusion 
Lundbeck er inde i fase, hvor der nu og i fremtiden, sker en stor produktomvæltning, da mange 

eksisterende produkter står foran et patentudløb - eller allerede er udløbet. Samtidig skal mange nye 

produkter introduceres på markederne. Dette giver en stor usikkerhed, da det fremtidige salgspotentiale 

ofte er meget svært at forudsige. 

Historisk set er rentabiliteten blevet forværret over perioden 2008 til 2012 og der har været tilbagegang på 

stort set alle nøgletal, hvilket er et dårligt tegn. Dog er Lundbeck ikke i en finansiel krise, da de har en lav 

gældsandel og et stort kapitalberedskab. Derudover er der gennem de seneste år blevet investeret kraftigt i 

at udbygge deres ”salgs- og distributionsnetværk”, hvorved Lundbeck i fremtiden har en stærkere profil på 

specielt det amerikanske marked. 

Partnerskaber er også blevet en stor del af Lundbecks forretningsmodel. Lundbeck har et bredt samarbejde 

med mange forskellige partnere. Samarbejdet kan starte helt fra udviklingsfasen og strække sig igennem 

hele lægemidlets levetid. Disse partnerskaber anses for værende en essentiel del af Lundbeck, da de derved 

deler risikoen ved udvikling af lægemidler med andre, og derved kan Lundbeck have flere projekter i deres 

pipeline uden at forøge den investerede kapital. 

I værdiansættelsen blev der beregnet en aktiekurs på 142 kroner. Hvilket set i forhold til den nuværende 

aktiekurs på 111,40 d. 10.5.2013 indikerer at Lundbeck pt. er undervurderet. Dog viste ”Worst case” 

scenariet, at såfremt pipelinefejlraten overstiger de statistiske fejlrater, så er der en stor ”Downside” på 

aktien modsat viste ”upsiden” også, at der er mulighed for en stor ”upside”, såfremt nogle af produkterne i 

pipelinen bliver til ”blockbustere”. 

Fleksibiliteten i udviklingsprojekterne viste sig også, at have indflydelse på den endelige aktiekurs, her var 

merprisen dog relativt lille og en merpris i størrelsesordenen 5 kr. pr. aktie vil ikke være afgørende for, om 

den blev anbefalet til et køb eller ej. Dog anses realoptionstilgangen alligevel for at være en pæn 

værdiforøgelse alene på baggrund af fleksibilitet. Det skal her indskydes, at der var en del usikkerhed 

omkring estimatet, da Lundbecks pipeline ikke kendes for fase I projekter og tidligere stadier, hvorved 

estimatet beror på et skøn. Derudover viste følsomhedsanalysen også, at værdien var meget afhængig af 

volatiliteten og markedsføringsomkostningerne.  

Realoptioner kunne dog bidrage med værdifuld information, i form af en bedre forståelse af, hvorfor 

projekter ikke udelukkende droppes pga. at lægemidlet ikke forventes at kunne blive godkendt, men også 

såfremt det økonomiske potentiale ikke overstiger de forventede omkostninger. 

Kritikken ved at anvende realoptioner er dog imidlertid, at hvis det forventede markedspotentiale er meget 

usikkert - selv lige før et lægemiddel skal markedsføres - så er de forudsætninger omkring estimering af 

markedspotentialet, realoptionerne fremfører også meget usikre og derved vil den reelle værdi være 

tvivlsom. 

Det vurderes på baggrund af denne rapport, at Lundbeck vil være et godt aktiekøb med en fair værdi på 

142 kr., det vurderes, at Lundbeck på sigt kan skabe merværdi for aktionærerne. 
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Bilag 1 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gennem

snit 

Obligationsrente - Statsobligationer (Stående lån), 
løbetid 10 år 

5,1 4,3 4,3 3,4 3,8 4,3 4,3 3,6 2,9 2,7 3,9 

Obligationsrente - Realkreditobligationer 
(Annuitetslån), løbetid 10 år 

5,2 4,1 3,9 3,6 4,5 4,8 5,1 4,2 3,7 3,4 4,2 

Gennemsnit           4,1 
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Bilag 3 
    Underliggende aktiv Lu AE58054, fase III projekt, egen beregninger 

Tid (år) 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Omsætning  276 483 621 828 1.058 1.402 1.839 2.437 2.621 2.644 2.598 2.529 1.724 1.242 989 805 644 506 414 322 

Diskontering   0,61 0,57 0,52 0,48 0,44 0,41 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,2 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 

 NPV CF  5.506 169 273 323 397 468 572 692 845 837 779 705 633 398 264 194 145 107 78 59 42 

 

    Underliggende aktiv Lu AF11167, fase I projekt, egne beregninger 

Tid (år) 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Omsætning  276 483 621 828 1.058 1.402 1.839 2.437 2.621 2.644 2.598 2.529 1.724 1.242 989 805 644 506 414 322 

Diskontering 0,44 0,41 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,2 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,1 0,09 

 NPV CF  3.974 122 197 233 287 338 413 499 610 604 562 509 457 287 190 140 105 77 56 42 30 
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Bilag 4 

 

NPV på 525 mio. USD er fra (Grabowski, DiMasi, & Vernon, Returns on Research and Development for 1990s New Drug Introductions, 2002, s. 20). 

Diskonteringsrenten er 10,5 %, som stammer fra rapporten. Topsalgsestimatet er 458 mio. USD 

Bilag 5 
Beregning af profitmargin. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoomsætning           
11.572  

          
13.623  

          
14.765  

          
16.007  

          
14.802  

Produktionsomkostninger             
1.918  

            
2.445  

            
2.700  

            
3.010  

            
3.139  

Administrationsomkostninger             
1.571  

            
1.794  

            
1.835  

            
1.529  

            
1.571  

Overskudsgrad 65% 70% 69% 69% 72% 

 

       
                  

      
      


