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Executive	  summary	  

The pharmaceutical industry has been associated with high margins and vast profits for a long 

period of time. This is shown in the stock prices for the pharmaceutical companies as they have 

previously outperformed the S&P 500 index. However, the industry was recently caught in the 

middle of the presidential election, with both candidates promising to lower the price on medicine. 

The thesis investigates changing market conditions by focusing on pharmaceutical products in the 

development phase. The main objective of the thesis is thus to investigate which valuation models 

that are most suitable for valuation of pharmaceutical products in the development phase. This 

investigation is based on a case study of Bavarian Nordic’s product MVA-BN RSV, which is a 

product currently in development phase II.  

 

The thesis examines three valuation methods: DCF, ENPV and real options. The aim is to assess the 

performances of the models by evaluating them based on their user- and value attributes. The 

theoretic findings reveal superior performance of real options relative to the capital based valuation 

methods. The key advantage of the real option model is the capturing of strategic flexibility by 

including a volatility estimate in which the market movements for the underlying asset are reflected. 

In the valuation, the DCF model is used solely for the purpose of estimating the value of the 

commercial phase. The DCF model creates the foundation for the ENPV and the real option model 

to estimate the value of MVA-BN RSV including the development phase. The ENPV model 

captures the technical risk related to the probability of the project failing one of the phases. 

However, the ENPV model does not capture the strategic flexibility. The real option model on the 

other hand, captures the value of strategic flexibility. However, MVA-BN RSV is so deep in the 

money that the strategic flexibility has no value. Since the project has no value related to strategic 

flexibility, the ENPV model is preferred due to its complying with the theoretic assumptions. The 

real option model has some limitations complying with realistic assumptions. To further investigate 

the performance of the different models, a worst case scenario analysis was performed. The result 

reveals that the real option model captures the value of strategic flexibility, whereas the ENPV 

model underestimates the true value of MVA-BN RSV. Despite the differences in the worst case 

scenario, the thesis states that since investment decisions are more dependant on technical risk than 

market risk, the ENPV model meet the value criteria to a sufficient extent. Combined with the 

excellent user attributes, the thesis concludes that ENPV is the preferred model to use. 
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1. Introduktion  
1.1 Baggrund og motivation 
I løbet af det seneste år er der i takt med det amerikanske præsidentvalg, blevet skabt et stort 

prispres på medicinalprodukter, der sælges på det amerikanske marked. Medicinalbranchen har 

længe været karakteriseret ved høje overskudgrader, hvor mulighederne for prisreguleringer har 

været et omdiskuteret emne. Medicinalindustriens gunstige vilkår er afspejlet ved, at 

medicinalindustrien tidligere har outperformet S&P 500 indekset i stor stil. 

Da det amerikanske marked udgør størstedelen af mange medicinalvirksomheders salgsbase, vil det 

være interessant at undersøge hvordan prisen sammen med andre vigtige value drivers forventes at 

udvikle sig i fremtiden, og hvilken indvirkning dette vil have på forskningsprojekter i 

udviklingsfasen. Prispresset kommer fra en kombination af hårdere konkurrence og nye produkter. 

Endnu vigtigere er det, at de amerikanske indkøbsorganisationer er blevet store, stærke og hårde i 

forhandlingerne. Dette har resulteret i, at der forlanges store rabatter på medicinalvirksomhedernes 

produkter. 

	  

Graf	  	  1:	  Indeks	  udvikling	  	  
	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning (data fra Bloomberg) 
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Den seneste tids pres på medicinalindustrien har derfor gjort det yderst relevant, at se på hvordan 

medicinalselskabernes udviklingsprojekter bliver påvirket af den usikkerhed, der afstedkommer af 

ændrede markedsforhold. Samtidig vil det være væsentligt, at undersøge hvorvidt 

beslutningsgrundlaget for en investering bliver påvirket af markedsændringer, eller om de 

fremtidige investeringer udelukkende afhænger af at projektet bliver godkendt i de indledende faser. 

Da udviklingsprojekter adskiller sig fra almindelige virksomhedsværdiansættelser, vil der i 

afhandlingen blive anvendt flere forskellige værdiansættelsesmetoder. Dette er relevant, da der 

undervejs i udviklingsfasen kan opstå uforudsete hændelser, som kan medføre forkastelse af 

forskningsprojektet. De pågældende valg under udviklingsfasen betegnes strategisk fleksibilitet. 

Den strategiske fleksibilitet indeholder en værdi, der bør inddrages i værdiansættelser for at opnå en 

retvisende værdi. På baggrund heraf vil det være interessant, at teste de forskellige 

værdiansættelsesmetoders styrker, svagheder og anvendelighed til at værdiansætte 

medicinalprodukter i udviklingsfasen. Dette spørgsmål er relevant, da prispresset potentielt kan 

skabe en fundamental forandring af medicinalindustrien og kan påvirke investeringsbeslutningerne. 

Ud over det aktuelle prispres er forskningsprojekter i medicinalindustrien karakteriseret ved 

langstrakte faseopdelte udviklingsprocesser, hvilket medfører en høj grad af usikkerhed. Et præcist 

værdiestimat kan derfor være udfordrende at estimere, men vil være afgørende for at vide, om et 

projekt skal igangsættes eller forkastes. 
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1.2 Problemformulering  
På baggrund af ovenstående motivation  vil  afhandlingen undersøge, hvorledes medicinalprodukter 

i udviklingsfasen bør værdiansættes med udgangspunkt i et relevant case studie. Afhandlingen vil 

på baggrund heraf besvare følgende problemformulering:  

Hvilke modeller er bedst egnet til at vurdere værdien af medicinalprodukter i udviklingsfasen? – 

med udgangspunkt i en værdiansættelse af Bavarian Nordics produkt MVA-BN RSV. 

For at besvare problemstillingen tilfredsstillende vil afhandlingen undersøge og besvare følgende 

problemstillinger: 

• Hvorledes forløber den generelle udviklingsfase  og kommercielle livscyklus for 

medicinalprodukter?  

• Hvilke karakteristika har MVA-BN RSV?  

• Hvilke værdiansættelsesmodeller kan anvendes til medicinalprodukter i udviklingsfasen og 

hvad karakteriserer en god model?  

• Hvilke interne og eksterne faktorer har indflydelse på udviklingen og værdien af MVA-BN 

RSV?  

• Hvorledes påvirkes MVA-BN RSV værdi ved ændringer i forskellige forudsætninger?  

• Hvilke af de gennemgåede modeller, er bedst egnet til at vurdere værdien af MVA-BN 

RSV? 

 

1.3 Målgruppe 
Afhandlingens formål er, at belyse hvilke værdiansættelsesmodeller der er bedst egnet til brug for 

medicinalprodukter i udviklingsfasen. Afhandlingen vil derfor have særlig relevans for de aktører, 

som skal foretage investeringsbeslutninger undervejs i udviklingsfasen. Beslutningstagerne vil 

primært omfatte projektledere, investorer, bestyrelse og ledelse. Derudover vil afhandlingen også 

have relevans for aktieanalytikere. Mange medicinalselskabers værdi er i høj grad funderet i deres 

udviklingsprojekter, da de fremtidige pengestrømme, et succesfuldt produkt kan generere, vil være 

enorme. Yderligere, vil afhandlingen også have relevans for andre studerende og akademikere, som 

ønsker et bedre kendskab til hvordan medicinalprodukter i udviklingsfasen bør værdiansættes. 
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Afhandlingens målgruppe forventes på baggrund heraf, at have en finansiel forståelse og et vist 

kendskab til finansiel værdiansættelse. 

 

1.4 Struktur 
Afhandlingens opbygning er baseret på Blooms taksonomi. Dvs. der startes ud med det simple og 

det kendte, hvorefter horisonten udvides til det komplekse og ukendte. I første del af afhandlingen 

gennemgås udviklingsfaserne for medicinalprodukter. Her vil der blive gennemgået de generelle 

faser et medicinalprodukt skal passere, før det kan nå en kommerciel fase. Afsnittet vil herefter 

belyse i hvilken del af udviklingsfasen MVA-BN RSV befinder sig i, og hvordan MVA-BN RSV 

har performet i de indledende faser. Det vil også blive belyst, hvordan den typiske kommercielle 

livscyklus forløber for nye medicinalprodukter. Formålet med afsnit 2 er, at opnå tilstrækkelig 

viden til at danne realistiske forudsætninger for produktets fremtid, samt at skabe en forståelse for 

hvilke forhold værdiansættelsesmodellerne skal kunne tage højde for. I afsnit 3 vil 

værdiansættelsesmodellernes teoretiske fundering blive gennemgået. Denne behandling vil danne 

grundlag for afhandlingens analyser. Der vil i forlængelse heraf blive fastlagt en begrebsramme, 

som har til formål at opstille kriterier for, hvornår en værdiansættelses model performer godt. 

Begrebsrammen vil blive anvendt som grundlag for at vurdere værdiansættelsesmodellerne i det 

pågældende casestudie.   

Efter afsnit 3 vil der blive foretaget en strategisk analyse, som har til formål at belyse hvilke 

eksterne og interne faktorer, der forventes at have indflydelse på værdien af  MVA-BN RSV. Den 

strategiske analyse vil herefter danne grundlag for værdiansættelsen. Den faktiske værdiansættelse 

af MVA-BN RSV finder sted i afsnit 5, hvor de underliggende parametre vil blive gennemgået og 

estimeret. Der vil desuden blive foretaget en følsomhedsanalyse på de mest væsentlige parametre, 

som har til formål at udvide beslutningsgrundlaget for investeringscasen. Yderligere vil der i afsnit 

5, blive udarbejdet et worst case scenarie, som har til formål at udvide modellernes anvendelighed 

under andre scenarier. I afsnit 6 vil der på baggrund af analysen blive diskuteret hvorledes de 

gennemgåede modeller egner sig til værdiansættelse af forskningsprojekter under udvikling. 

Diskussionen vil her tage udgangspunkt i de gennemarbejdede analyser, og vurdere de enkelte 

modeller i henhold til den opstillede begrebsramme. Afslutningsvis vil afsnit 7 opsummere 

analysernes hovedpointer i en sammenfattende konklusion. Hovedpointer vil herefter perspektiveres 

til andre relevante sammenhænge.  Afhandlingens overordnede struktur fremgår af figur 1.  
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Figur 1: Struktur 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

1.5 Metode 
Følgende afsnit vil tage udgangspunkt i afhandlingens metodologi, og de overvejelser der ligger til 

grund for valg af metode. Der vil desuden blive foretaget en kritisk vurdering af valgte kilder og 

metoder, for at give et bedre overblik over hvordan disse skal håndteres.  

 

1.5.1 Metodevalg 

Gennemgående for afhandlingen er den videnskabsteoretiske tilgang til metoden, opbygningen og 

rationalet. Der tilstræbes en objektiv tilgang i afhandlingen for at opnå et så retvisende billede som 

muligt. Der indgår dog subjektive antagelser, hvor objektiv sandhed ikke har været muligt. 

Metodologien i afhandlingen vil dermed afspejle epistemologien, som er karakteriseret ved tilstræbt 

objektivet med subjektive antagelser (Heldbjerg, 1997, s. 26). Når der skal drages videnskabelige 

konklusioner og produceres ny viden, kan dette gøres ud fra to metoder: den induktive og deduktive 
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metode (Andersen, 2003, s. 39). Den deduktive metode tager udgangspunkt i teorien og de generelle 

antagelser om virkeligheden og forsøger efterfølgende at teste antagelsen på konkrete 

observationer. I modsætning til den deduktive metode tager den induktive metode udgangspunkt i 

empirien i den konkrete situation, og forsøger herefter at udlede en generel viden om teorien 

(Andersen, 2003, s. 39).  Da afhandlingen vil værdiansætte medicinalprodukter i udviklingsfasen ud 

fra kendte værdiansættelsesteorier, vil den deduktive metode derfor gøre sig gældende. Eftersom 

afhandlingens værdiansættelsesmodeller og analyser også vil kunne bruges til værdiansættelse af 

andre medicinal produkter, vil den induktive metode derfor også indtræffe. Afhandlingen vil på 

baggrund heraf, tage udgangspunkt i både den deduktive og induktive metode. 

 

1.5.2 Undersøgelsesdesign  

Undersøgelsesdesignet er betegnelse for den måde, hvorpå problemstillingen udforskes og 

undersøges nærmere (Andersen, 2003, s. 139). Til besvarelse af problemformuleringen vil 

afhandlingens undersøgelsesdesign tage udgangspunkt i casestudiet, eksterne kilder og 

selvindsamlet data. Casestudiet vil omhandle Bavarian Nordics medicinalprodukt MVA-BN RSV, 

og vil være karakteriseret som et enkelt casestudie. Casestudie er en ofte anvendt metode inden for 

samfundsvidenskaberne, og særligt indenfor erhvervsøkonomi og virksomhedsstudier. Formålet 

med casestudiet er, at give en praktisk og konkret illustration af specifikke problemstillinger inden 

for erhvervsøkonomien (Rendtorff, 2007, s. 242). Aktuelt er casestudiet blevet en metode til 

praktisk demonstration af teori, og en metode der går ud på at konkretisere viden igennem praktiske 

studier af enkelte tilfælde (Rendtorff, 2007, s. 243). I denne afhandling vil casestudiet praktisk 

illustrere, hvilke teoretiske værdiansættelsesmodeller der er bedst egnet til værdiansættelse af 

medicinalprodukter i udviklingsfasen. Derudover forsøger afhandlingen gennem casestudiet samt 

pålidelige informationskilder, at udlede en overordnet model som kan anvendes til værdiansættelse 

af projekter med lignende karakteristika. Ifølge Rendtorff (2007) er det muligt at generalisere ud fra 

enkelte casestudier under den forudsætning, at casestudiet er nøje udvalgt og genererer viden ud fra 

en induktiv tilgang (Rendtorff, 2007, s. 250). Eftersom afhandlingen tager udgangspunkt i den 

induktive metode, og har udvalgt et medicinalprodukt i udviklingsfasen, vurderes det at casestudiet 

opfylder disse kriterier. Den producerede viden vil på baggrund heraf kunne omsættes til 

værdiansættelser af andre medicinalprodukter i udviklingsfasen og andre projekter med lignende 

karakteristika.  
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1.5.3 Dataindsamling 

Afhandlingens analyser tager udgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data af både primær 

og sekundær karakter. Den sekundære data består af datamateriale bearbejdet af eksterne parter, 

hvorimod den primære data er defineret som selvindsamlet data (Andersen, 2003, s. 195). Den 

primære data kommer til udtryk igennem et delvist struktureret interview og mailkorrespondance. 

For at opnå tilstrækkeligt med information, er interviewpersonen blevet udvalgt på baggrund af 

rolle og ekspertise i forhold til investeringer i medicinalprodukter samt viden om det pågældende 

casestudie. Som følge heraf, er der blevet foretaget et delvist struktureret  interview med Rolf Sass 

Sørensen. Rolf Sass Sørensen er Vice President i Bavarian Nordics Investor Relations afdeling og 

har en længerevarende fortid som Healthcare Analyst i Nordea Markets. Det vurderes på baggrund 

heraf, at kontakten er ideel til at få afdækket de pågældende forhold i casestudiet, og det generelle 

udviklingsforløb for medicinalprodukter. Den sekundære data udgør data fra finansielle databaser, 

udgivelser og artikler fra anerkendte forskere og institutioner. Som eksempel hertil kan nævnes: 

Bloomberg, Datastream, Torreya Partners EY, WHO og Professor Pablo Fernández Lopéz. Den 

sekundære datatype kan opdeles i registerdata og forskningsdata. Forskningsdata er data indsamlet 

af andre forskere, hvorimod registerdata er data, som etableres i forbindelse med registrering og 

styring (Andersen, 2003, s. 205). Eksempler på anvendt registerdata er historiske 

statsobligationsrenter, populationsudvikling, vaccinepriser, sandsynlighedsestimater m.m.  

Forskningsdata stammer primært fra en undersøgelse foretaget af professor Pablo Fernández Lopéz 

fra NYU Stern.  

 

1.6 Litteratur og kildekritik 

Til afhandlingens teoretiske del er der anvendt store mængder forskellig litteratur, som kan opdeles 

i både teoretisk og praktisk litteratur. Af teoretisk litteratur er der primært taget udgangspunkt i 

følgende forfattere: Brealey et al. (2013), Koller et. al (2010) og  Petersen & Plenborg, (2012). De 

teoretiske kilder har alle opnået stor anerkendelse, og anses derfor som værende troværdige kilder 

til værdiansættelse. Af praktisk litteratur er der anvendt Mun (2006) og Willgers et. al (2008), som i 

høj grad argumenterer for brugen af realoptioner og ENPV i praksis. De valgte kilder vurderes at 

supplere hinanden godt, og har bidraget med en bedre forståelse af de pågældende 

værdiansættelsesmodellers muligheder og begrænsninger. Det strukturerede interview med Rolf 

Sass Sørensen, bidrager som nævnt med viden og en dybere forståelse af selve casestudiet. Det må 

dog pointeres at Rolf Sass Sørensen arbejder for Bavarian Nordic, og grundet hans position vil have 
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en biased holdning til selskabet og værdien af selskabets projekter. Kilden må derfor betegnes som 

subjektiv, selvom objektivitet er tilstræbt. Oplysninger fra Rolf Sass Sørensen vil derfor i størst 

mulig grad blive suppleret med sekundære kilder, for at opnå et mere nuanceret og objektiv 

vurdering. Ligeledes er de 4 seneste årsregnskaber fra Bavarian Nordic anvendt som supplement. 

Troværdigheden af disse rapporter er stor, bl.a. fordi de er gennemarbejdet af en statsautoriseret 

revisor. Det skal dog stadig holdes for øje, at nogle af betragtningerne kan være subjektive og mere 

positive end virkeligheden tilskynder. For at få fuldt overblik over alle anvendte kilder henvises der 

til litteraturlisten. 

 

1.7 Afgræsning 
For at sikre afhandlingens fokus og dybde, har det været nødvendigt at foretage afgrænsninger 

undervejs. Disse afgrænsninger vil blive uddybet nærmere i dette afsnit.   

 

Tekniske estimater 

Hvorvidt et forskningsprojekt lykkedes i udviklingsfasen kræver en teknisk viden i forhold til det 

pågældende produkt. Da det vurderes at være ude for afhandlingens fokusområde at estimere de 

tekniske sandsynlighedsestimater, vil afhandlingen i stedet tage udgangspunkt i eksterne kilder fra 

medicinalindustrien.  

 

Geografisk fokus 

Eftersom Bavarian Nordic hovedsageligt operere på det amerikanske og europæiske marked, vil 

afhandlingen på baggrund heraf kun fokusere på disse to markeder. Markedet defineres derfor som 

Nordamerika og Europa, og der afgrænses fra yderligere lande, da det anslås, at disse vil have 

minimal betydning.  

 

Skæringsdato 

Selve værdiansættelsen af forskningsprojektet tager udgangspunkt i skæringsdatoen d.  01/04/2017, 

og der vil derfor ikke tages højde for information, som indtræffer efter denne skæringsdato.  
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Regnskabspraksis 

Afhandlingen vil kun i begrænset omfang tage hensyn til regnskabspraksis for sammenligelige 

selskaber. Der vil blive foretaget korrektion og udskillelse, såfremt regnskabspraksis påvirker 

værdien markant. Samtidig antages det, at offentligt tilgængelige regnskaber er korrekte og præcise.  

 

Indtjeningsfordeling 

Da afhandlingen udelukkende fokuserer på et udviklingsprodukt, vil en fordeling af eventuel profit 

til forskellige virksomheder, partnerskaber, joint venture aftaler etc. ikke have relevans. 

Afhandlingen afgrænser sig derfor fra hvordan et eventuelt overskud vil blive fordelt mellem 

samarbejdspartnere, og fokuserer i stedet på projektets værdi ud fra en helhedsbetragtning.  
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2.	  Udvikling	  af	  medicinalprodukter	  	  	  
	  
Dette afsnit vil kort gennemgå de forskellige udviklingsfaser, et medicinalprodukt skal passere før 

det kan blive udbudt på markedet. Afsnittet vil også indeholde en beskrivelse af MVA-BN RSV og 

en forklaring på medicinalprodukters generelle livscyklus. Afsnittet er vigtigt i den forstand, at 

grundlæggende kendskab til udvikling af medicinalprodukter er essentielt igennem resten af 

afhandlingen.  

2.1 Medicinalprodukters udviklingsfaser  
For at et potentielt medicinalprodukt kan blive lanceret på markedet, skal det først bestå et 

præklinisk forsøg efterfulgt af 3 kliniske udviklingsfaser og en endelig markedsgodkendelsesfase. 

De enkelte faser som leder op til lanceringen, er illustreret i figur 2, og vil i det følgende kort blive 

gennemgået. Sandsynlighedsestimaterne stammer fra en rapport fra Biotechnology Innovation 

Organization, som har foretaget en undersøgelser af  succesraterne i 9.985 udviklingsfaser i 

perioden 2006–2015 ultimo. Undersøgelsen inkluderede 7.455 forskellige medicinalprodukter på 

tværs af 1.033 store og små virksomheder (Amplion, Biomedtracker and BIO, 2016 s. 9). 

Omkostninger og varigheden er estimeret af konsulenthuset Avance Biosciences, og tager 

udgangspunkt i 200 børsnoterede virksomheder og deres medicinalprodukter i udviklingsfasen fra 

perioden 2003–2009 (Opler, Garrett & Langer, 2014, s. 51). Det må formodes, at der forud for 

udviklingsfasen er gennemgået en proces, hvor der er foretaget grundforskning og undersøgelser af 

eksempelvis medicinsk behov og markedspotentiale. Grundet afhandlingens fokus på̊ 

medicinalprodukter i udviklingsfasen, vil disse forudgående faser ikke blive behandlet yderligere. 

Det vurderes derfor, at medicinalprodukters reale udviklingsfase starter ved de prækliniske forsøg. 

 
Figur 2: Gennemsnitlig udviklingsfase 
	  

	  
Kilde: Egen tilvirkning (data fra Biotechnology Innovation Organization (BIO) og  Avance Biosciences) 
 

Varighed	 	Sandsynlighed	 Omkostning	
(mdr) for	succes (DKK	mio)

Præklinisk	fase N/A N/A N/A
Fase	I 12 63,2% 35
Fase	II 26 30,7% 84
Fase	III 34 58,1% 475
Markedsgodkendelse 12 85,0% 21

Akkumuleret 84 9,6% 614

Fase
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Prækliniske forsøg: Når et potentielt medicinalprodukt er udvalgt, skal produktets sikkerhed testes 

på dyr, før det bliver testet på mennesker. Dette sker alt sammen ved prækliniske forsøg, som er 

designet til at undersøge medicinalproduktets effekt og virkning på levende organismer. 

Sikkerheden af det nye stof undersøges ved en række såkaldte toksikologiske undersøgelser, som 

sammensætter den optimale dosis og behandlingsvarighed. Den prækliniske undersøgelse er 

nødvendig for at se, om lægemidlet er sikkert for mennesker, eller om det forårsager farlig 

toksicitet. Er produktet tilstrækkeligt sikkert godkendes det, og den kliniske fase I kan herefter 

påbegyndes. (Menneskerogmedicin.dk, 2010). 

 

Klinisk fase I: Fase I er den første fase, hvor lægemidlet bliver testet på mennesker. I Fase I 

gennemføres der indledende test på en lille gruppe af raske frivillige (ofte 20-80 personer), som er 

designet til at evaluere sikkerhed, dosisinterval og bivirkninger. Hovedformålet med denne fase er 

at undersøge, hvordan stoffet og de tidligere prækliniske forsøg tolereres hos mennesker. 

Sandsynligheden for at et gennemsnitlig medicinalproduktet godkendes i denne fase og videreføres 

til fase II er jf. figur 2 estimeret til 63,2%. 

 

Klinisk fase II: I fase II undersøges stoffets virkning på selve sygdommen, og de bivirkninger som 

måtte forekomme i fase I. Derudover indhentes der viden omkring sammenhængen mellem virkning 

og dosis. Forsøgende anvender en større ”testgruppe” på typisk 50-500 personer 

(Menneskerogmedicin.dk, 2010) Sandsynligheden for at et medicinalprodukt går videre fra denne 

fase er noget lavere, og er jf. figur 2 estimeret til 30,7%. 

 

Klinisk fase III: I fase III dokumenteres det, hvorvidt lægemidlet er sikkert og effektivt i forhold til 

den eksisterende behandling der findes på markedet og i forhold til placebo. Det betyder at et nyt 

produkt, som minimum skal være lige så godt som et eksisterende produkt for at blive godkendt. 

Derudover skal det dokumenteres, at den valgte dosis er den rette, og der skal indsamles 

information til udarbejdelse af indlægsseddel og instruktioner om korrekt anvendelse af lægemidlet. 

Gruppen af medvirkende patienter udgør ofte et større antal på op til 10.000 i disse forsøg. 

Derudover skal forsøgene ikke blot gennemføres i et land, men i flere forskellige lande. På 

baggrund heraf er den kliniske fase III som regel også den mest omkostningstunge og langvarige 

del af den samlede kliniske forskningsproces (Menneskerogmedicin.dk, 2010). Jf. figur 2 har det 
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gennemsnitlige medicinalprodukt en forskningsperiode på 34 måneder, og tilknyttede 

forskningsomkostninger på 476 mio. DKK  i denne fase.  

 

Markedsgodkendelse: Selvom lægemidlet i sidste ende når igennem alle 3 kliniske faser, skal det 

stadig endeligt godkendes af myndighederne, inden det kan markedsføres. I USA er det Food and 

Drug Administration (FDA), der skal godkende produktet. I Europa er det European Medicines 

Agency, som tager sig af markedsgodkendelsen. Mange lande har også̊ deres egne 

godkendelsesprocedurer, og er ikke underlagt et fælles agency, som de fleste lande i Europa er 

(Phrma, 2016). For at produktet kan godkendes, skal alle oplysninger vedrørende effektivitet, 

toksikologi, proces, bivirkninger m.m. samles og indsendes til myndighederne. Samtidig skal der 

føres en målrettet markedsføring, strategi og prisforhandlinger med leverandører/distributører skal 

igangsættes (Blau et al., 2004, s. 230). Som det fremgår af figur 2, er der 85% sandsynlighed for at 

et standard medicinalprodukt bliver godkendt i denne fase. Kigger man på den akkumulerede 

sandsynlighed for at et medicinalprodukt i fase I bliver lanceret, er sandsynligheden kun beskedne 

9,6% for et standard medicinal produkt.  

Selvom et medicinalprodukt er blevet markedsgodkendt, skal der stadig foretages flere 

undersøgelser, som har til formål at teste eventuelle langsigtede effekter og bivirkninger af 

lægemidlet. Dette påfører medicinalselskaberne ekstra udviklingsomkostninger i den kommercielle 

fase (Menneskerogmedicin.dk, 2010). 

2.2 Medicinalproduktets livscyklus 
Når et medicinalprodukt er blevet markedsgodkendt kan det efterfølgende lanceres, og dermed 

påbegyndes den kommercielle fase. Nyudviklede patenterede produkter vil som regel følge en 

bestemt livscyklus. I graf 2 fremgår den gennemsnitlige salgskurve for dette forløb. 
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Graf 2: Salgskurve for et nyt medicinalprodukt  

	  

	  
Kilde: Egen tilvirkning (data fra Villiger & Bogdan (2010)) 

  

Som grafen viser, vil et nyt medicinalprodukt opnå 100% salgs penetration i år 11, hvorefter salget 

vil befinde sig i en nedgangsfase. Nedgangsfasen skal ses som et resultat af patentudløb og nye 

indtrængere. Årsagen til at kurven ikke falder til 0 når patentet udløber, skyldes at faste brugere af 

produktet først skifter over tid. Jf. grafen vil et gennemsnitligt produkt opnå en kommerciel fase på 

22 år, før det tages ud af produktion. Det skal dog bemærkes, at produktets levetid i høj grad 

afhænger af produktets konkurrencedygtige evner og andre nye spillere. Graf 2 skal derfor blot ses 

som den gennemsnitlige livscyklus for nye produkter. 

 

2.3 Casestudie: MVA-BN RSV 

Som tidligere nævnt vil afhandlingen vurdere hvilke modeller, der er bedst egnet til værdiansættelse 

af forskningsprojekter med udgangspunkt i Bavarian Nordics produkt: MVA-BN RSV. For at 

vurdere modellerne og værdien af MVA-BN RSV, er det derfor nødvendigt at redegøre for hvilke 

karakteristika, som gør sig gældende for produktet. Følgende afsnit vil give en kort beskrivelse af 

disse. 
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2.3.1 Respiratorisk syncytial virus  

MVA-BN RSV er et biologisk medicinalprodukt udviklet til behandling af respiratorisk syncytial 

virus (RSV). RSV er både navnet på sygdommen og den virus som er den hyppigste årsag til 

luftvejsinfektioner blandt ældre og småbørn. Samtidig er RSV den hyppigst udløsende årsag til 

lungebetændelse og astmatisk bronkitis hos småbørn (Bavarian-nordic.com, 2015). De fleste børn 

smittes før de når 1 års alderen, og næsten alle når at få infektionen inden de bliver 2 år. RSV 

infektionen minder på mange områder om influenza og er hvert år ansvarlig for et tilsvarende antal 

dødsfald og hospitalsindlæggelser hos børn i alderen op til 15 år, samt i den ældre del af 

befolkningen. Ifølge tal fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), rammes omkring 64 millioner 

mennesker årligt verden over af RSV – hvoraf 160.000 tilgår døden (Bavarian-nordic.com, 2015). I 

modsætning til influenza som mange lande vaccinerer imod, er der ingen godkendte vacciner mod 

RSV, hvorfor dette anses for at være et stort udækket medicinsk behov med et enormt 

markedspotentiale (Bavarian-nordic.com, 2015). 

 

2.3.2 MVA-BN RSV 

Der findes kun to undertyper af RSV; A og B. Typerne kan være til stede enten samtidig eller 

skiftevis. Bavarian Nordic har udviklet en bredspektret RSV vaccinekandidat; MVA-BN RSV, som 

skal beskytte mod begge RSV undertyper. Vaccinen er specielt designet til at påvirke alle 5 

forskellige RSV proteiner, hvilket sikrer en bred immunrespons mod begge RSV undertyper (A & 

B) (Årsrapport, 2016, s. 28). MVA-BN RSV har vist positive resultater, og er blevet godkendt i det 

indledende prækliniske forsøg og i den kliniske fase I. Resultaterne fra fase I forsøget har vist, at 

Bavarian Nordics vaccinekandidat fremkalder et bredt og vedvarende immunrespons mod RSV, 

som går ind og rammer de 5 forskellige RSV proteiner. Forsøget viste også, at forsøgspersonerne 

fik et markant forstærket antistof og et beskyttende såkaldt T-cellerespons mod virussen efter 

vaccinationen (Business.dk, 2016). Det er endnu ikke lykkedes nogle konkurrenter at inkorporere 

samtlige 5 RSV proteiner i én vaccine. Det betyder, at konkurrenternes vaccine ikke vil være i stand 

til at afdække begge RSV undertyper. Dette gør MVA-BN RSV mere effektivt og differentieret i 

forhold til de andre RSV vaccinekandidater.  

For at have eneret på deres RSV vaccinekandidat har Bavarian Nordic fået patenteret MVA-BN 

RSV. Patentrettigheden blev søgt allerede ved forskningens begyndelse (Interview, Rolf Sass 

Sørensen), som startede tilbage i 2009 ved de prækliniske forsøg (Bavarian Nordic, årsrapport 

2009, s. 23). 
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MVA-BN RSV er kendetegnet ved at være et biologisk produkt. Det betyder, at der ikke findes en 

”simpel” kemisk formel for MVA-BN RSVs sammensætning. Endnu vigtigere er det, at biologiske 

produkter er væsentlig sværere at kopiere end kemiske produkter. Derfor skal et eventuelt kopi 

produkt af MVA-BN RSV gennemgå både fase II og fase III, for at kunne blive markedsgodkendt 

(Interview, Rolf Sass Sørensen). Når proceduren er skruet sammen på en sådan måde gør det, at 

konkurrenter ikke vil have mulighed for at kopiere MVA-BN RSV direkte efter patentudløb. Hvis 

MVA-BN RSV bliver markedsgodkendt, vil Bavarian Nordic ikke selv være i stand til at føre 

MVA-BN RSV på markedet, da deres salgsstyrke ikke er stor nok til at dække en international 

efterspørgsel. Derfor har Bavarian Nordic allerede nu planer om at indgå distributions samarbejde 

med et af de store Pharma selskaber, hvis deres RSV vaccine bliver godkendt (Interview, Rolf Sass 

Sørensen).  

For overblikkets skyld er der nedenfor opstillet en tidslinje for MVA-BN RSV. Her fremgår hidtil 

opnåede resultater og de næste skridt i udviklingsforløbet.  
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Figur 3: Udviklingsforløb MVA-BN RSV. 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning (data fra årsrapporter, mailkorrespondance (Rolf Sass Sørensen) og tidskrifter) 
 

2.4 Opsummering  
For at et forskningsprojekt kan lanceres, skal det først passere en præklinisk fase samt 3 kliniske 

udviklingsfaser og en endelig markedsgodkendelsesfase. Sandsynligheden for at et standard 

medicinalprodukt i fase I opnår den endelige markedsgodkendelse, udgør kun  9,6%. Den 

kommercielle levetid for et medicinalprodukt, afhænger primært af patentrettigheder, samt af andre 

konkurrencedygtige produkter på markedet. Den typiske nedgangsfase efter patentudløb udgør som 

regel 10 år for et gennemsnitligt produkt.  

MVA-BN RSV befinder sig i øjeblikket i fase II af udviklingsforløbet. Allerede nu står det klart, at 

MVA-BN RSV adskiller sig fra sine konkurrenter, ved i teorien at have en fuld dækning mod RSV. 

Selvom MVA-BN RSV har vist gode resultater i de indledende forsøg, er der stadig langt vej til 

markedsgodkendelsesfasen.  

Faser &&&&Dato &&&&Resultater

Præklinisk)forsøg N/A MVA3BN)RSV)sendes)til)præklinisk)forsøg

godkendt)✔ 01/08/15 MVA3BN)RSV)har)vist)sig)at)kunne)fremkalde)et)balanceret)humoralt)og)cellulært)
immunrespons,)uden)tegn)på)øget)sygdom.)Ydermere)har)vaccinekandidaten)vist)sig)at)
være)særdeles)effektiv

Fase)I N/A MVA3BN)RSV)sendes)til)klinisk)Fase)I

godkendt)✔ 01/06/16 De)første)forsøg)i)mennesker)med)RSV))viser)særdeles)lovende)resultater.)Samtlige)
deltagere)udviklede)immunrespons)efter)injektion)med)vaccinen)og)der)var)ingen)
uventede)eller)alvorlige)bivirkninger

)))Fase)II)� 01/10/16 MVA3BN)RSV)sendes)til)klinisk)Fase)II.))Der)forventes)top)resultater)fra)det)indlende)studie)
i)medio)2017,)hvorefter)et)efterfølgende)fase)IIb)studie)vil)blive)inviet)i)slutningen)af)2017)

)godkendt 31/12/18 Der)forventes)data)i)medio)2018,)hvorefter)det)forventes)at)tage))6)måneder)at)vurdere)
data

Fase)III 31/12/18 Stort)pH)3)studie)startes)med)20325000)patienter)

)godkendt 30/06/21 Der)forventes))data)2)år)efter)Fase)III)studiet.)Det)forventes)derudover)at)tage)6)måneder)
at)vurdere)data

NDA 30/06/21 Det)forventes)at)Bavarian)Nordic)søger)new$drug$approval(NDA))straks)efter)fase)III)
studiet)er)godkendt

)Markedsgodkendt 31/12/21 Det)forventes)at)Bavarian)Nordic)får)et)''Fast$track$review'')som)sikrer)at)det)maks.)tager)
6)måneder)for)at)få)vurderet)produktet
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3. Teoriafsnit  
Det følgende teoriafsnit vil belyse 3 udvalgte værdiansættelsesmodeller. De 3 modeller der vil blive 

anvendt i opgaven er DCF modellen, ENPV modellen og realoptionsmodellen. Først vil teorien for 

DCF modelen blive gennemgået, da både ENPV og realoptioner tager udgangspunkt i den 

grundlæggende teori bag DCF modellen. 

Til sidst i teoriafsnittet, vil værdikriterierne for en god værdiansættelses model blive defineret. 

Kriterierne vil senere blive anvendt til at undersøge modellernes performance i det pågældende 

casestudie.   

 

3.1 Kapitalværdibaseret værdiansættelsesmodeller 
De kapitalværdibaserede værdiansættelsesmetoder ser overordnet på virksomhedens forventede 

fremtidige indtægter og udgifter, derfor er de generelt lette at kommunikere og bredt accepteret i 

praksis. Det følgende afsnit vil sætte fokus på DCF modellen og efterfølgende ENPV modellen. Der 

vil også blive kommenteret på de to modellers anvendelighed ved forskningsprojekter.   

 

3.1.1 Discounted cash flow model  

Discounted cash flow (DCF) er den mest populære og mest udbredte kapitalbaserede 

værdiansættelses model. Modellen tager udgangspunkt i en virksomheds eller et projekts fremtidige 

forventede pengestrømme, som tilbagediskonteres til nutidsværdier. DCF modellen anses for at 

være simpel i sin opbygning, men er tidskrævende at producere. Derudover kan modelles inputs 

være udfordrende at estimere tilstrækkeligt præcist (Petersen & Plenborg, 2012, s. 216-217) 

 

Opbygning 

For at estimere  nutidsværdien af et projekt kræver DCF modellen følgende fire inputs: 

• Initial Investering 

• Tidshorisont  

• Frie Cash Flows (FCF) 

• Diskonteringsrenten (WACC) 

 

De to første inputs; initial investering og tidshorisont, er oftest kendt på forhånd og dermed  simple 

at estimere. De to sidstnævnte; FCF og diskonteringsrenten er derimod tilknyttet en større 
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usikkerhed, hvilket gør disse inputs mere vanskelige at estimere. Det frie cash flow  findes ved at 

estimere driftsoverskuddet før renter og skatter (EBIT), som herefter fratrækkes skattebetalingen, 

hvorefter der tillægges afskrivninger, fratrækkes investeringer i anlægsaktiver og korrigeres for 

ændringerne i arbejdskapital. På denne måde afdækker det frie cash flow de pengestrømme fra 

driften, der er tilgængeligt for virksomhedsejere og långivere. (Petersen & Plenborg, 2012, s. 51). 

De frie cash flows tilbagediskonteres herefter med diskonteringsrenten, som er et udtryk for 

investorernes afkastkrav. Som det fremgår af formel 1, findes nutidsværdien af et projekt ved at 

tilbagediskontere de estimerede pengestrømme med afkastkravet, hvorefter de tilbagediskonterede 

pengestrømme fratrækkes initial investeringen.  
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Kilde: Brealey et al. (2013) 

	  

Risikobetragtning  

WACC er et udtryk for den offeromkostning, der er ved at investere i et selskab, og den 

kompensation som investor vil have til gengæld for at investere (Koller et al., 2010, s. 113-114). 

WACC er som udgangspunkt ikke den mest korrekte diskonteringsfaktor, hvis forskningsprojektet 

er mere eller mindre risikabelt end en virksomheds eksisterende forretningsområder. I sådan et 

tilfælde bør projektet evalueres ud fra den offeromkostning, som er tilknyttet en potentiel 

investering i projektet. Selv om et forskningsprojekts afkastkrav afhænger af den projektspecifikke 

risiko, kan der dog være gode grunde til at estimere selskabets overordnede WACC. Først og 

fremmes kan de fleste projekter behandles som gennemsnitlig risiko, der hverken er mere eller 

mindre risikable end gennemsnittet af virksomhedens øvrige aktiver. For det andet kan WACC 

være et godt udgangspunkt for beregning af diskonteringsfaktoren for usædvanligt risikofyldte eller 

sikre projekter (Brealey et al., 2013, s. 219-220).  
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WACC justerer de frie cash flows i forhold til tidsværdien af penge, som kommer til udtryk i renten 

samt den tilknyttede risiko. Modellen opdeler risikoen i de to komponenter: systematisk og 

usystematisk risiko. Den systematiske risiko også kendt som markedsrisikoen, er den risiko som 

påvirker alle selskaber og som ikke kan bortdiversificeres. Den usystematiske risiko er derimod 

virksomhedsspecifik, og kan bortdiversificeres ved at eje aktier i forskellige selskaber og industrier 

(Brealey et al., 2013, s. 174)  

Som det fremgår af formel 2, beregner WACC de gennemsnitlige vægtede kapitalomkostninger 

med udgangspunkt i kapitalstrukturen, egenkapitalomkostninger og låneomkostningen samt 

skatteskjoldet fra gældsfinansiering. Kapitalstrukturen og egenkapitalomkostningen anses oftest 

som de mest komplekse inputs at estimere for projekter og virksomheder, og vil på baggrund heraf 

kort blive gennemgået i det følgende afsnit.   

 

Formel 2: WACC 
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Kilde:	  Koller	  et	  al.	  (2010)	  
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Kapitalstruktur 

Der findes forskellige metoder til at fastlægge kapitalstrukturen. En måde at bestemme 

kapitalstrukturen er ved, at se på forholdet mellem markedsværdien af egenkapitalen og 

markedsværdien af nettogælden. Denne metode ville være oplagt, da Bavarian Nordic er en 

børsnoteret virksomhed, hvormed markedsværdien af egenkapitalen kan findes som antallet af 

udestående aktier gange aktiekurs. Andelen af gæld og egenkapital skal altid opgøres i 

markedsværdier og ikke bogførte værdier, da bogførte værdier har en tendens til at underestimere 

værdien af egenkapitalen og dermed andelen af egenkapital (Brealey et al., 2013, s. 222). Ulempen 

ved denne metode er, at den nuværende kapitalstruktur ikke altid reflekterer det forventede niveau 

for selskabets fremtid (Koller et al., 2010, s. 266). Den nuværende kapitalstruktur kan eksempelvis 

være påvirket af kortsigtede udsving i aktiekursen, som endnu ikke er blevet rebalanceret af 

ledelsen. Anvendelse af den nuværende kapitalstruktur vil derfor medføre, at et evt. skatteskjold 

bliver over- eller underestimeret afhængigt af udsvingets udfald. Som alternativ metode anbefaler 

Koller (2010), at der anvendes en tilsigtet kapitalstruktur for selskabet. Mange selskaber er allerede 

tæt på deres tilsigtede kapitalstruktur, og hvis ikke dette er tilfældet, skal det besluttes hvor hurtigt 

det forventes, at selskabet vil være i stand til at opnå denne. Hvis det forventes at rebalanceringen 

først sker over en længerevarende periode, anbefaler Koller at der bruges en forskellig WACC for 

hvert år, som dermed afspejler kapitalstrukturen på det givne tidspunkt (Koller, et al., 2010, s. 266). 

	  

Egenkapitalomkostning 

Når man skal estimere WACC’en, er man også nødt til at estimere egenkapitalomkostningen. 

Egenkapitalomkostningen kan estimeres ved brug af capital asset pricing model (CAPM), som er 

den mest anvendte metode blandt virksomheder (Brealey et al., 2013, s. 222). Som det fremgår af 

formel 3, beskriver CAPM det forventede afkast som en investor kræver for, at investere i det 

pågældende aktiv. Jf. formel 3 afhænger det forventede afkast af de 3 inputs;  risikofrie rente, 

aktivets betaværdi og markedsrisikopræmie.  
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Formel	  3:	  CAPM	  
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I CAPM er den risikofrie rente og markedsrisikopræmien fælles for alle aktiver; kun betaværdierne 

varierer på tværs af aktiver.  

Betaværdien betegnes også som den systematiske eller virksomhedsspecifikke risiko, og udtrykker 

kovariansen mellem et pågældende aktivs afkast og markedsporteføljens afkast.  Hvis et aktivs 

betaværdi er større end 1, vil det betyde at afkastet på det pågældende aktiv vil have større 

volatilitet i forhold til markedet, hvilket vil medføre en større systematisk risiko for investorerne.   

	  
Jo større betaværdien er, jo større afkastkrav vil investorerne derfor alt andet lige kræve, som 

kompensation for den øgede risiko, der er ved at investere. Betaværdier bliver normalt estimeret ud 

fra aktivers historiske afkast og korrelationen med markedsporteføljens afkast (Petersen & 

Plenborg, 2012, s. 251). Hvis et projekt eller selskab ikke modsvarer risikoprofilen på selskabets 

resterende aktiver, skal den projektspecifikke betaværdi estimeres, hvilket kan gøres ved brug af 

pure play metoden.  

Pure play metoden, tager udgangspunkt i sammenlignelige virksomheder eller projekter (Peer-

gruppe), der er specialiseret i en tilsvarende kerneaktivitet (Brealey et al., 2013, s. 226). Ved brug af 

denne metode kan den projektspecifikke risiko estimeres, ved at estimere peer-gruppens 

gennemsnitlige aktivbeta. Aktivbeta, som også benævnes den ugearede beta, repræsenterer den 

projektspecifikke risiko ved 100% egenkapitalfinansiering. Herefter kan den gearede betaværdi 

estimeres, ved at justere den gennemsnitlige aktivbeta ift. det  pågældende projekts kapitalstruktur 

(Brealey et al., 2013, s. 226-227). 

 

Hvis projektet i stedet anses for værende en del af selskabet overordnede kerneaktivitet med samme 

gennemsnitlige risikoprofil, vil selskabets betaværdi være et godt udgangspunkt til estimering af 
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egenkapitalomkostningen. En anden forudsætning for at anvende selskabets betaværdi er, at denne 

også repræsenterer det samme gearingsniveau, som det pågældende projekts finansieringsform. 

Hvis ikke dette er tilfældet, skal den ugearede betaværdi estimeres og herefter tilpasses projektets 

pågældende kapitalstruktur. I modsætning til den ugearede beta afspejler den gearede beta, den 

kombinerede effekt af drifts- og finansieringsrisiko (Higgins, 2012, s. 335).  

Under antagelsen om fast gældsforhold kan den ugearede betaværdi findes via formel 4: 

	  

Formel	  4:	  Ugearet	  beta	  
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Kilde: Miller & Modigliani citeret i Higgens (2012), hvor der antages fast d/e niveau 

 

Udover den projektspecifikke betaværdi skal markedsrisikopræmien bestemmes, for at 

egenkapitalomkostningen kan estimeres. Markedsrisikopræmien udtrykker forskellen mellem 

markedets afkast og den risikofrie rente, og kan estimeres ved brug af 2 de metoder:  

• Ex-post  

• Ex-ante 

Ex-post metoden bestemmer risikopræmien ud fra antagelsen om, at markedsporteføljens historiske 

risikopræmie er en fornuftig indikator for markedsporteføljens fremtidige afkast.  Ex-ante metoden 

forsøger i modsætning til Ex-post metoden, at udlede risikopræmien for markedsporteføljen på 

baggrund af forudsigelser omkring den fremtidige indtjening. Overordnet set er der stor uvished 

omkring, hvilken metode der er mest retvisende til estimering af markedsrisikopræmien (Petersen & 

Plenborg, 2012, s. 263). Ud fra en konsolidering af de forskellige metoder har Koller fundet frem 

til, at risikopræmien generelt befinder sig i intervallet 4,5%-5,5% (Koller et al., 2010, s. 242). 

 

Den risikofrie rente, som er det sidste led i CAPM formlen, er bestemt som det forventede afkast på̊ 

en portefølje, som ingen kovarians har med markedet, dette svarer til en betaværdi på 0 (Petersen & 

Plenborg, 2012, s. 249). Til beregning af den risikofrie rente anbefaler Koller, at der anvendes 

statsobligationer for udviklede lande. Ifølge Koller er den tyske 10-årige statsobligation den bedste 

indikator for den risikofrie rente for europæiske virksomheder, da denne obligation er den mest 
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likvide og har lavere kreditrisiko end andre europæiske lande.  Yderligere anbefaler Koller, at der 

anvendes statsobligationsrenter med den samme valuta som selskabets cash flow generes i. På 

denne måde tages der højde for, at inflationen bliver modelleret konsekvent mellem cash flow og 

diskonteringsrenten (Koller et al., 2010, s. 241).  

 

Anvendelse til forskningsprojekter 

En af ulemperne ved DCF modellen er, at modellen ikke tager højde for strategisk fleksibilitet. Med 

strategisk fleksibilitet forstås, at en projektleder eller investor kan reagere på nye hændelser eller ny 

information ved at justere deres planer og strategier.  

For eksempel vil et forskningsprojekt risikere at blive opgivet eller nedprioriteret, hvis det leverer 

dårlige resultater i de tidlige faser. Omvendt kan projektet udvides, hvis det viser sig at være en stor 

succes i de enkelte faser. Disse fleksible ændringer kan antage mange forskellige former, og hver 

form kan have en betydelig indvirkning på værdien af projektet. En statisk DCF tilgang baseret på 

en enkelt cash flow projektion, eller endda flere cash flow scenarier, vil ikke være i stand til at 

indregne, hvad denne indvirkning er (Koller et al., 2010, s. 679). Derfor vil DCF modellen 

underestimere værdien af et forskningsprojekt, da modellen overser værdien, som ligger i at kunne 

foretage alternative beslutninger undervejs i udviklingsfasen.  

 

3.1.2 Expected net present value model 

Expected net present value modellen herefter (ENPV), er en anden kapitalbaseret 

værdiansættelsesmodel, og kan bedst beskrives som en kombination af DCF modellen og et 

beslutningstræ. I modsætning til DCF modellen tager ENPV højde for den usikkerhed, som 

forskningsprojekter står overfor i udviklingsfasen. Denne usikkerhed kommer til udtryk ved, at et 

forskningsprojekt enten kan lykkes eller fejle i de enkelte udviklingsfaser, som hver især er 

tilknyttet en sandsynlighed for fejl og succes. Denne usikkerhed betegnes også teknisk risiko 

(Willigers & Hansen, 2008, s. 523). 

 
Modellens opbygning 

Som vist i figur 4 opstiller ENPV modellen udviklingsfasen i 2 forskellige scenarier: succes og fejl, 

som hver især er tilknyttet en sandsynlighed (p). Hvis et forskningsprojekt fejler i en af de enkelte 

faser, vil projektet miste sin værdi og blive forkastet. Hvis projektet derimod lykkes i samtlige 
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udviklingsfaser, vil projektet kunne generere en værdi tilsvarende DCF værdien for den 

kommercielle fase (Willigers & Hansen, 2008, s. 523).  

 

Figur 4: ENPV model illustreret ved forskningsprojekter 

	  

	  
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Willigers & Hansen (2008) 

 

Et forskningsprojekt kan dog også risikere at have flere succesudfald end det typiske 

beslutningstræ. Nogle forskningsprojekter er karakteriseret ved at kunne bruges til behandling af 

flere forskellige sygdomme. Alt afhængigt af forskningsresultaterne i de tidlige stadier, vil et 

produkt potentielt kunne anvendes til behandling af andre sygdomme end først kalkuleret. Dette vil 

skabe nye muligheder og nye DCF værdier for det pågældende forskningsprojekt. Hvis det er 

tilfældet vil der skulle beregnes en DCF værdi for hver af de nye potentielle behandlinger. 

Beslutningstræet skal efterfølgende udvides med nye sandsynlighedsestimater og nye DCF værdier, 

som afspejler den kommercielle fase for disse behandlingsområder.  

 

Risikobetragtning 

Som nævnt tager ENPV modellen udgangspunkt I DCF værdien. På denne måde inddrager ENPV 

modellen også den systematiske og usystematiske risiko, som er tilknyttet den kommercielle fase, 

og som udtrykkes i WACC’en. I modsætning til DCF modellen tager ENPV modellen højde for de 

tekniske risici i udviklingsfasen. Den tekniske risiko kommer til udtryk via 

sandsynlighedsestimaterne for succes og fiasko. Da de tekniske risici afspejles i 
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sandsynlighedsestimaterne for succes og fejl, skal de genererede cash flows i udviklingsfasen blot 

tilbagediskonteres med den risikofrie rente, for at opnå nutidsværdien af forskningsprojektet 

(Willigers & Hansen, 2008, s. 522). Ligesom med DCF modellen forholder ENPV modellen sig 

passivt til ny markedsinformation, og forudsætter på baggrund heraf at investeringerne udelukkende 

afhænger af de tekniske risici i udviklingsfasen. Den systematiske risiko bliver som følge heraf ikke 

inddraget i udviklingsfasen. Det skal dog bemærkes, at den tekniske risiko også kan havde 

komponenter af systematisk risiko (Willigers & Hansen, 2008, s. 523). Jf. afsnit 2.1 afhænger 

sandsynligheden for at et produkt bliver godkendt, også af hvorvidt et forskningsprojekt viser sig at 

være mere effektivt end eksisterende behandlingsformer. Det må derfor formodes, at den tekniske 

risiko vil stige i takt med at andre effektive produkter bliver markedsgodkendt. Da ENPV modellen 

ikke tager højde for ændrede markedsforhold, vil modellen underestimere værdien af projektet, hvis 

de ændrede forhold spiller en afgørende rolle for de fremtidige investeringsbeslutninger.  

 

Anvendelse til forskningsprojekter 

ENPV modellen er simpel og intuitiv, så længe der findes anvendelige og pålidelige 

sandsynlighedsestimater og når der forinden er foretaget en DCF beregning for det pågældende 

forskningsprojekt. I modsætning til DCF modellen inddrager ENPV modellen de tekniske risici, 

som er tilknyttet udviklingsfasen. Som det blev beskrevet i casestudiet, er der stor usikkerhed 

omkring hvorvidt et forskningsprojekt nogensinde rammer markedet, og at samtlige investeringer i 

udviklingsfasen dermed bliver realiseret. Det er derfor afgørende at en model opfanger den tekniske 

risiko, for at opnå en pålidelig værdi af projektet. Ligesom med DCF modellen, er en af 

svaghederne ved ENPV-modellen, at den ikke tager højde for ændrede markedsforhold og de 

strategiske muligheder, som måtte opstå som følge heraf. Modellen antager at driveren for at 

foretage investeringer i forskningsprojekter, udelukkende afhænger af hvorvidt et 

forskningsprodukt lykkes i sine forsøg, og ikke hvorvidt det er mere eller mindre værd når det først 

rammer markedet (Koller et al., 2010, s. 695). Under denne antagelse vil ENPV være en effektiv 

model, da modellen opfanger værdien af fleksibilitet som vedrører muligheden for at undgå 

fremtidige investeringer, ved at opgive et forskningsprojekt som har svigtet rent teknisk (Willigers 

& Hansen, 2008, s. 524). Hvis det derimod antages at markedsforholdene spiller en stor rolle for 

hvorvidt der skal foretages yderligere investeringer, vil ENPV modellen underestimere værdien af 

forskningsprojektet. Modellen opfanger ikke værdien der afspejles i, at have muligheden for at 
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kunne foretage løbende ændringer, når ny information om ændrede markedsforhold bliver 

tilgængelige.  

 

3.2 Realoptioner 
Da de kapitalværdibaserede modeller nu er blevet gennemgået, kan de realoptionsbaserede modeller 

belyses. Afsnittet vil afdække udviklingen af realoptioner ved at drage paralleller til den finansielle 

options teori. Derefter vil de forskellige typer af realoptioner og modeller blive analyseret. 

Afslutningsvis vil en dybdegående analyse afdække hvordan realoptioner anvendes. 

 

3.2.1 Realoption værdiansættelses model 

I det forrige afsnit blev DCF og ENPV modellen gennemgået med henblik på deres anvendelse til 

udviklingsprojekter. Som gennemgået, lider begge modeller af mangler ift. at tage højde for den 

strategiske fleksibilitet og muligheden en dygtig ledelse har for at influere projektets værdi. Dette 

vil føre til at DCF og ENPV modellerne vil undervurdere den reelle værdi af et projekt, da de ikke 

er specielt velegnede til at inddrage lange tidsperioder med meget usikkerhed.  

I dette afsnit vil den teoretiske ramme for realoptioner blive gennemgået og analyseret. Afsnittet har 

til formål at afdække teorien bag realoptioner og opbygningen af værdiansættelsesmodeller med et 

indeholdt realoptionselement.  

 

Fundamentale opbygning  

Realoptionsteorien tager udgangspunkt i optionsteorien udviklet af Black & Scholes og Merton. I 

1973 udviklede de en metode til at værdiansætte finansielle optioner af typen europæiske optioner. 

Teorien bag finansielle optioner har været kendt i lang tid, men det var først i 90’erne, at 

virksomhederne egentligt begyndte at interessere sig for realoptioner i deres strategiske planlægning 

og til beregning af projektspecifikke værdier (Mun, 2005, s. 89).  Helt grundlæggende for brugen af 

realoptioner er ideen; at et aktiv besidder potentialet for en stor upside, og ved hjælp af realoptioner 

minimeres downsiden. Dette er tilsvarende til almindelige finansielle optioner, hvor en ikke udøvet 

option vil have en værdi på nul, og tabet dermed er begrænset til initial investeringen i den 

finansielle option. Realoptioner er funderet på tanken om at ledelsen har en aktiv tilgang til deres 

investering og kan tage beslutninger undervejs, alt efter hvordan markedsforhold etc. udvikler sig. 

Dette udmønter sig i at flere forskere har debatteret, hvorvidt realoptioner kan forbinde finansiering 
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og strategi og dermed danne bund for en mere informeret investeringsbeslutningsproces for både 

ledere og analytikere (Andersen, 2006, s. 138).    

 
Finansielle optioner 

Den helt store forskel på finansielle optioner og realoptioner er at finansielle optioner handles frit på 

markedet, hvorimod realoptioner mere skal ses som en investeringsstrategi en virksomhed kan 

anvende. Ud over dette udspringer finansielle optioner af et underliggende aktiv, der handles på de 

finansielle markeder. Dette kunne fx være aktier, obligationer, valutaer eller råvarer. Realoptioner 

handles ikke frit, og er kun tilgængelige for dén virksomhed der ejer eller har retten til det 

underliggende aktiv. Begge typer optioner er afhængige af udviklingen i deres respektive 

underliggende aktiv. En købt finansiel option giver eksempelvis retten, til at købe eller sælge det 

underliggende aktiv til en aftalt pris indenfor en bestemt tidsperiode, alt efter om der er tale om en 

call option (Køb) eller en put option (Salg). Det er vigtigt at understrege, at her er tale om retten. En 

køber af en finansiel option er dermed ikke forpligtet til at købe det underliggende aktiv, men vil 

kun gøre det hvis dette er økonomisk fordelagtigt.  

Finansielle optioners værdi udregnes som forskellen i værdien mellem det underliggende aktiv og 

exerciseprisen for optionen. Dette kan skrives på følgende formel for en call option: 

 

Formel 5: Finansiel optionsværdi for en call option  

	  

𝑆 − 𝑋, ℎ𝑣𝑖𝑠  𝑆 > 𝑋	  

0, ℎ𝑣𝑖𝑠  𝑆 ≤ 𝑋	  

	  
Kilde: Mun (2006), s. 87 

	  

𝑋 = 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑠𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛	  

𝑆 = 𝑉æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛  𝑎𝑓 det𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣	  

	  

	  

Formlen understreger at ejeren af call optionen kun vil exercise optionen, hvis det underliggende 

aktiv har en højere værdi end call optionens exercisepris. Hvis det underliggende aktivs værdi er 

lavere end exerciseprisen, vil  optionen ikke blive udnyttet og dermed have en værdi på nul. Dette 

begrænser downside, da det kun er den initiale investering for et erhverve sig optioenen, der vil 

være tabt. Nedenfor er vist payoff grid for europæiske put- og call optioner, der viser hvornår en 

option har værdi. Samtidig viser grided at, call optionen har et ubegrænset upside potentiale:  
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Figur 5: Payoff grid for europæisk call 

	  

	  
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Mun (2006), s. 111 

	  

Optioner kommer i mange forskellige former og typer, men de mest almindelige typer af optioner er 

europæiske og amerikanske. Europæiske optioner kan kun blive udnyttet på ét bestemt tidspunkt, 

specificeret ved udløbet på den fastsatte tidshorisont. Amerikanske optioner kan blive udnyttet på et 

hvilket som helst tidspunkt indenfor den afgrænsede tidsperiode. Imellem europæiske og 

amerikanske optioner findes Bermudaoptioner, som kan udnyttes på flere fastsatte tidspunkter 

indenfor den afgrænsede tidsramme. Udover de mest kendte optioner findes der en lang række mere 

specielle optioner, såsom eksotiske optioner og asiatiske optioner. I opgaven vil der blive afgrænset 

fra alle optionstyper undtaget de europæiske og amerikanske, da det er denne type der anvendes i 

realoptionsmodeller. 

 

Realoptioner 

Realoptioner udspringer af finansielle optioner, og tankegangen bag finansielle optioner ligger 

derfor til grund for realoptioner. Dette gør sig bemærket ved, at realoptioner på samme måde som 

finansielle optioner giver retten men ikke pligten til, at foretage en investering. Dette er især 

væsentligt når der kigges på projekter i udviklingsfasen. Her kan realoptioner være en afgørende 

faktor der tager højde for ændrede markedsforhold, og tilbyder ledelsen en strategisk fleksibilitet 

der kan være yderst værdifuld.  

Dette afsnit vil belyse de forskellige typer af realoptioner, deres input og de teoretiske opbygninger 

af realoptionsmodeller.  

Exercisepris	 Exercisepris	
Pris	på	det		

underliggende	ak4v	
Pris	på	det		

underliggende	ak4v	

Call	værdi	 Put	værdi	
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Forskellige realoptioner 

Finansielle optioner kan som beskrevet i forrige afsnit komme i mange forskellige dimensioner. Det 

samme gør sig gældende for realoptioner, da der findes flere forskellige realoptioner med 

forskellige karakteristika. I det følgende afsnit vil de forskellige typer af realoptioner blive 

beskrevet. Afsnittet tager udgangspunkt i Jonathan Muns ”Real Option Analysis” (2006) og Villiger 

& Bogdans ”Valuation in Life Sciences” (2010) og deres definitioner af de forskellige typer 

realoptioner.  

 

Optionen til at ekspandere 

Optionen giver mulighed for at udvide et projekt med eksempelvis nye forretningsområder eller 

skalaen på selve projektet, når underliggende forudsætninger ændre sig ift. først antaget. Her kan 

der drages fordel af gunstige vilkår, hvilket kan betyde en øget omsætning og profit. Optionen gør 

en virksomhed i stand til at efterkomme en ændret efterspørgsel, både hvis det er en forøget 

efterspørgsel, eller hvis der er et fald i efterspørgslen. Her kan der være tale om et 

produktionsanlæg, der kan håndtere både store ordre, men samtidig have muligheden for at lukke 

ned for en periode, hvis ordrerne ikke kommer. Optionen er også vigtig ift. vækstmuligheder, da en 

entre på et nyt marked kan afdækkes, hvis der allerede er indgået aftale herom.   

 

Optionen til at forlade 

Ejeren af et projekt har muligheden for at forlade projektet, ved at have solgt retten til aktivet eller 

teknologien til en anden virksomhed. Her vil en kontrakt indeholde en fast pris for aktivet, som 

ejeren kan få, hvis projektet vælges at forlades. Hvis projektet viser sig værdifuldt, vil optionen til 

at sælge aktivet ikke blive indløst, og omkostningen til optionen vil være det eventuelle beløb, der 

er blevet aftalt med modparten da kontrakten blev indgået. Optionen behøver ikke være 

modpartsbaseret, hvis et projekt kan forlades på et givent tidspunkt uden store omkostninger til at 

lukke projektet. Denne type option giver værdi ved, at selskabet kan hente noget af deres 

initialinvestering hjem og dermed begrænse en downside. Jo mere reversibel en option er, desto 

højere er scrapværdien, der kan tilvejebringes ved en sådan option.   

 

Optionen til at indgå kontrakt  

Denne option anvendes på tilsvarende vis som optionen til at ekspandere. Her afdækkes muligheden 

for at få en ekstern part til at et udføre et stykke arbejde. Optionen er gavnlig i situationer hvor et 
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selskab gerne vil sikre, at have en modpart klar til at udføre et stykke arbejde. Optionen vil også 

være anvendelig i situationer hvor en opgave ikke er en del af selskabets normale arbejdsopgaver, 

eller kapaciteten enten er for stor eller lille til at selskabet selv vil påtage sig opgaven. Optionen 

fungerer som et hedge-værktøj, og anvendes i medicinalindustrien i tilfælde hvor et 

medicinalselskab får et andet selskab til at stå for enten forskning og udvikling, eller selve 

produktionen af et lægemiddel.  

 

Optionen til at udskyde/vente  

Optionen skal i bund og grund ses som et trade-off mellem afkast og risiko. Optionen giver mest 

værdi i projekter, hvor der er en høj usikkerhed og ustabile markedsforhold. Her kan det være 

attraktivt at udskyde/vente med en investering indtil enten markedsforholdene er blevet bedre, eller 

der er kommet ny information vedr. usikkerhed om projektets mulige udfald. Optionen har dog den 

ulempe at man i et konkurrencepræget miljø kan miste sin first-mover fordel, og dermed ødelægge 

værdien af et projekt. Ydermere kan omkostninger til at holde projektet i live, mens det er på stand-

by, også gøre optionen uattraktiv. 

 

Optionen til at vælge 

Denne option kombinerer mulighederne i de ovenstående optioner, hvor ejeren får muligheden for 

at vælge imellem enten at udskyde/vente, kontrakte, forlade eller ekspandere. Hvilken option der 

vælges, afhænger af hvilken af de ovenstående optioner, der har den største værdi på 

udøvelsestidspunktet.  

 

Optionen til at skifte 

Denne option kan anvendes i tre sammenhænge. Den første situation hvor optionen vil være 

favorabel, er når det kan være attraktivt at skifte ressourcer i produktionen. Hvis det viser sig at 

være bedre og billigere at producere i et andet materiale, vil en sådan option give muligheden for at 

gøre dette, uden nye investeringer skal foretages. Et andet scenarie hvor optionen vil være 

værdifuld, er i situationer hvor et skift af placering for produktionsfaciliteterne kan være attraktivt. 

Hvis ændrede markedsforhold gør at det pludselig er mere attraktivt at producere i et andet land, vil 

denne option være ideel. Den sidste situation hvor optionen vil skabe værdi, er ved at kunne 

producere et andet produkt på et nuværende produktionsanlæg. Dette er fleksibilitet som kan skabe 

stor værdi, og gøre virksomheden agil i forhold til sin omverden.  



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  31	  
	  

 

Faseopdelt option (Sekventiel option) 

Optionen anvendes i tilfælde, hvor nye beslutninger afhænger af resultatet af tidligere beslutninger. 

Optionen er velegnet til R&D projekter, da en virksomhed vil vurdere udfaldet af hver fase, før det 

besluttes om næste fase skal igangsættes. Optionen skal ses som en ”compound option”, hvor 

selskabet har optionen til at fortsætte et projekt. En fortsættelse skal ses som erhvervelsen af en ny 

option. Optionen er derfor særdeles velegnet for medicinalselskaber.  

 

Da realoptioner ikke på samme måde som finansielle optioner er standardiseret, er det op til den 

enkelte beslutningstager at konstruere en realoptionsmodel, der anvender den/de korrekte 

realoptioner til indregning af værdien af den strategiske fleksibilitet. For MVA-BN RSV vil især 

optionen til at forlade projektet og den faseopdelte option være relevante. Optionen til at forlade 

projektet vil være relevant, da ændrede markedsvilkår kan gøre en investering ugunstig. Den 

faseopdelte option vil være relevant, da MVA-BN RSV er et udviklingsprodukt, hvor resultatet af 

en fase har betydning for den næste.   

 

Input til realoptionsmodeller 

Før en analytisk gennemgang af de forskellige metoder og modeller indenfor realoptionsteorien kan 

foretages, vil de input værdien baserer sig på blive gennemgået.  

Med 5 kendte input er det muligt at estimere værdien af realoptioner. Inputtene er tid, volatilitet, 

exercise pris, værdien af det underlæggende aktiv og den risikofri rente. Disse input er de samme 

input, der bliver brugt til at fastsætte værdien af finansielle optioner. 

 

Værdien af det underliggende aktiv 

Værdien af realoptioner afhænger ligesom værdien af finansielle optioner af et underliggende aktiv, 

og udviklingen i værdien af et underliggende aktiv. For finansielle optioner vil det underliggende 

aktiv være frit handlet, hvorimod det som regel ikke vil være tilfældet for realoptioner. Her kan der 

i stedet tages udgangspunkt i projektets statiske DCF værdi uden indregning af strategisk 

fleksibilitet (Copeland & Antikarov, 2003 s. 219). Dette vil blive uddybet senere i afhandlingen.    
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Optionens løbetid 

Løbetiden er den afgrænsede tidsperiode fra hvornår investeringen i optionen foretages til optionens 

exercise tidspunkt. Løbetiden påvirker optionsværdien kraftigt, og en lang løbetid vil alt andet lige 

betyde en højere optionsværdi for en call option og en lavere optionsværdi for en put option. Dette 

er tilfældet da en længere løbetid vil øge sandsynligheden for både meget positiv udvikling og 

meget negativ udvikling i det underliggende aktiv. Her har det indflydelse, at en call option har 

ubegrænset upside, men fungerer som en hedge mod downside.  

 

Exercise pris 

For realoptioner er exercise prisen lig med investeringen, der skal lægges for at påbegynde et 

projekt. Ved optionens udløb ses der på forskellen mellem værdien af det underliggende aktiv, og 

den omkostning der er ved investering på det givne tidspunkt.  

 

Årlig risikofri rente 

Den risikofri rente der anvendes er den samme risikofri rente, som bliver brugt ved den normale 

CAPM beregning. Her er der tale om renten for en 10-årig statsobligation, i  den valuta som 

afspejler cash flow.  

For realoptioner bruges den risikofri rente til at diskontere de forskellige scenaries cash flow. Den 

risikofri rente anvendes, da cash flowene er justeret for risiko og benævnes: ”certain equivalent cash 

flows”. De risiko justerede cash flows vil blive gennemgået senere i afsnittet. 

 

Årlig volatilitet 

Den årlige volatilitet beregnes som standardafvigelsen på afkastene fra det underliggende aktiv. 

Dette gøres ved enten at se på historiske afkast eller estimere de fremtidige forventede afkast. 

Værdien af realoptioner vil alt andet lige øges, når volatiliteten øges. Dette er igen en effekt af at 

sandsynligheden for en meget positiv udvikling eller meget negativ udvikling i det underliggende 

aktiv øges. Optionen gør at man er hedged mod de meget negative scenarier, men beholder den 

ubegrænsede upside. Derfor vil optionen være mere værdifuld når volatiliteten er høj. 

 

Realoption værdiansættelsesmetoder 

Realoptioner kan værdiansættes vha. flere forskellige instrumenter, metoder og fremgangsmåder. 

Her kan bl.a. nævnes Closed-form equations der bygger på Black-Scholes’ model til udregning af 
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finansielle optioner, Monte Carlo simulationer, partiel differentiering og diverse grid metoder som 

eksempelvis binomialmodellen.  

I dette afsnit vil Black-Scholes modellens begrænsninger blive belyst. Efterfølgende vil en 

dybdegående analyse af binomialmodellen blive foretaget. Der vil blive afgrænset fra de andre 

metoder til værdiansættelse af realoptioner grundet opgavens omfang. 

 

Black-Scholes metoden er den mest kendte, og er særdeles velegnet til prisfastsættelse af finansielle 

optioner. Udformningen og antagelserne bag metoden gør dog, at den ikke er specielt velegnet til 

realoptioner. Modellen er udviklet til at håndtere europæiske optioner, og dermed kan den ikke 

anvendes på faseopdelte optioner, der ”opfører” sig som bermuda-optioner eller amerikanske 

optioner (Willigers & Hansen, 2008, s. 525). Black-Scholes modellen er heller ikke fleksibel, da det 

er en standardiseret model udviklet til finansielle optioner. Dette gør den også mindre velegnet at 

bruge til realoptioner, da disse ofte er tilpasset et enkeltstående projekt, hvormed strukturen vil være 

forskellig fra projekt til projekt. På den positive side skal det nævnes, at modellen har den egenskab, 

at den ud fra inputtene udregner en eksakt værdi, der ikke baserer sig på subjektive input (Willigers 

& Hansen, 2008, s. 525). Metoden er også nem at anvende og opstille, da hele modellen baserer sig 

på standardiserede formler, dette gør imidlertid, at modellen er svær at forklare til 

beslutningstagere, da logikken bag modellen ikke er tydelig for lægmænd (Mun, 2006, s. 127). 

 

Da Black-Scholes modellen lider under væsentlige mangler, vil det følgende afsnit koncentrere sig 

om teorien for binomialmodellen.  

 

Binomialmetoden 

Binomialmetoden bliver anset som den bedste metode til løsning af realoptioner i praksis (Mun, 

2006, s. 110). Samtidig har metoden den fordel at den bygger på en ”gitter” opstilling, der kan 

tilpasses en given tidsperiode, hvilket gør metoden yderst fleksibel (Mun, 2006, s. 127). Dette vil 

især være fordelagtigt for medicinalprodukter i udviklingsfasen, hvor der er tale om flere gensidigt 

afhængige udfald, altså en såkaldt sekventiel option. Binomialmetoden er særdeles velegnet til at 

udregne værdien af sekventielle optioner, da gitteropbygningen både er i stand til at simulere 

udviklingen i det underliggende aktiv og udviklingen i selve optionens værdi. 

Binomialmetoden simulerer udviklingen i det underliggende aktiv, ved at antage at den fremtidige 

værdi kan tage én af to mulige værdier i hver tidsperiode, for hver gren i fordelingen. Da metoden 
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bestemmer værdien for et bestemt tidspunkt, er det en diskret simulering der foretages. Dette vil 

blive anvendt senere i en uddybning af Brownian Motion definition. Værdierne følger enten en up-

retning eller en down-retning. Jo kortere tidsperiode der arbejdes med, jo flere grene vil der være i 

binomialtræet, og udviklingen i det underliggende aktiv vil nærme sig en lognormalfordeling, da 

flere mulige værdier for det underliggende aktiv simuleres (Brealey et al, 2013, s. 545). For at lette 

beregninger i binomialmodellen og få en sammenhængende ”gitter” opstilling anvendes 

rekombinerede grene. Rekombinerede grene vil give det samme resultat som ikke-rekombinerede 

grene så længe der kun anvendes ét underliggende aktiv, og volatiliteten antages at være konstant 

igennem hele perioden (Mun, 2006, s. 127).  

 

Figur 6: Binomialtræernes udvikling 

	  
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Mun (2006), s. 148 

 

Figuren viser udviklingen i det underliggende aktiv i binomialtræet til venstre og den tilsvarende 

udvikling i optionsprisen i binomialtræet til højre. Samtidig kan det ses at der anvendes 

rekombinerede grene, da værdien for det underliggende aktiv i t=0 er 50 og tilsvarende t=2 er 50. 

Dette skyldes sammenhængen mellem up- og down faktoren, som rekombinerede grene tilskynder. 

Down faktoren udregnes som den reciprokke værdi af up-faktoren, og grenene bliver dermed 

rekombinerede. 

Udvikling	i	det	underliggende	ak/v	 Udvikling	i	op/onsprisen	

100	

112,83	

89,42	

125,06	

100	

79,96	

6,56	

12,82	

25,06	

0	

0	

0	

S0	*	up/down	faktor	 Omvendt	induk/on	

t=0	 t=1	 t=2	 t=0	 t=1	 t=2	



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  35	  
	  

Tilmed illustrerer figuren den meget intuitive fremgangsmåde som binomialmetoden anvender. 

Beregningerne til selve modellen vil blive gennemgået i senere afsnit. Først vil de underliggende 

antagelser bag binomialmetoden blive belyst. 

 

Antagelser for binomialfordelingen 

Som tidligere nævnt er en af forudsætningerne for binomialmodellen at det underliggende aktiv for 

én periode kun kan have to mulige udfald; up eller down. Denne forudsætning opstår da det 

underliggende aktiv antages at følge en Brownian Motion udvikling. Brownian Motion er en 

kontinuerlig stokastisk udvikling, som tilskriver, at det underliggende aktiv har tilfældige 

normalfordelte afkast (Mun, 2006, s. 138). Samtidig antages det, at standardafvigelsen og den 

risikofri rente er konstante og kendte i hele tidsperioden. Dette er med til at sikre konstante up- og 

down faktorer. Disse antagelser munder ud i at information kommer løbende over hele modellens 

periode, hvilket gør at modellen opfører sig stabilt uden store udsving (Copeland & Antikarov, 

2003, s. 270). Dette er en svær antagelse at overholde i praksis, da information vil komme i klumper 

på bestemte tidspunkter. For et medicinalprodukt vil afgørende information om en fasegodkendelse 

komme på et bestemt, men ret uforudset tidspunkt. Det samme gør sig gældende for 

markedsændringer, som ikke vil følge et kontinuerligt informations flow.  

 

Da realoptioner er udviklet på baggrund af finansielle optioner, gælder antagelsen om at 

markederne er effektive, og at der ikke eksisterer arbitrage muligheder, også for realoptioner. 

Denne antagelse anvendes når værdien af det underliggende aktiv skal estimeres. Her er en af 

metoderne at replikere en portefølje for det underliggende aktiv, ud fra frit handlede finansielle 

aktiver, der har samme karakteristika som optionens underliggende aktiv. Når dette gøres for 

finansielle optioner er det underliggende aktiv som regel en børsnoteret aktie, og porteføljen 

replikeres ud fra denne, plus den risikofri rente. Realoptioner har ikke på samme måde et 

børsnoteret underliggende aktiv, hvorfor dette ikke kan bruges til replikering af porteføljen. Ved 

realoptioner kan i stedet anvendes et identisk aktiv. Det vil sige et ”fremmed” aktiv, som har 

nøjagtig de samme karakteristika, som realoptionens underliggende aktiv og er perfekt korreleret 

hermed. Dette er svært i praksis, da meget få aktiver er komplet identiske. I stedet kan selve 

projektet bruges som underliggende aktiv, når projektets markedsværdi estimeres uden brug af 

optioner (Copeland & Antikarov, 2003, s. 94).  
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Copeland & Antikarov argumenterer for, at den bedste metode til at finde et projekts markedsværdi 

uden fleksibilitet er ved, at anvende en normal DCF model. DCF modellen antages at give det mest 

retvisende og objektive billede af markedsværdien for projektet ifølge Copeland & Antikarov. 

Metoden er selvfølgelig ikke stærkere end de inputs der bliver anvendt i DCF modellen. Metoden 

kaldes for ”Market Asset Disclaimer” herefter MAD. Ved anvendelse af MAD transfereres DCF 

modellens underliggende antagelse om effektive markeder over til realoptionsdelen, dette gør at 

realoptioner overholder den samme antagelse, som finansielle optioner har om effektive markeder, 

hvilket gør, at den underliggende metode til prisfastsætning af finansielle optioner, kan benyttes på 

realoptioner. Det skal nævnes, at finansielle optioner godt kan have et underliggende aktiv der 

udbetaler dividende, for realoptioner derimod er antagelsen at dividende udbetalinger ikke 

forekommer. Ligeledes antages det, at der ikke er skatter eller transaktionsomkostninger (Mun, 

2006, s. 128).    

 

Udregninger i binomialmodellen 

Når binomialmodeller bruges til udregning af realoptioner, er der mange faktorer der skal holdes for 

øje. Dette afsnit vil afdække faktorerne og forklare udregningerne af optionsværdier baseret på 

binomialtræer.  

 

Uanset hvilken type realoptioner der løses vha. binomialmodellen, er der altid to forskellige 

løsningsmodeller, der kan anvendes (Mun, 2006, s. 127). Modellerne vil komme frem til det samme 

resultat, men vejen dertil er forskellig. Den første model er the market-replicating portfolio (Mun, 

2006, s. 127). Denne metode konstruerer en investering i optionen ved at kombinerer investeringer i 

frit handlede aktier og obligationer, med en investering i det risikofri aktiv (Mun, 2006, s. 128). 

Metoden har de grundlæggende antagelser; at der ikke eksisterer arbitrage muligheder, der er ingen 

transaktionsomkostninger, der er ingen skatter og der er ingen handelsrestriktioner (Mun, 2006, s. 

128). Det må formodes at antagelserne vil være svære at overholde i praksis.  

 

Den mest anvendte metode, og den metode der vil blive anvendt i resten af afhandlingen kaldes for 

the risk-neutral probability approach. Metoden anvender risikoneutrale sandsynligheder til at 

justere cash flows. Dette gør, at i stedet for at diskontere risikofyldte cash-flows med en risikofyldt 

diskonteringsfaktor, kan cash flowene i stedet tilbagediskonteres med den risikofri rente, da der er 

taget højde for risikoen i cash flowene (Mun, 2006, s. 128). Binomialtræet bliver derfor 
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risikojusteret for up- og down bevægelser. Metoden bygger på antagelsen om at alle investorer er 

risikoneutrale. Denne antagelse vil være svær at acceptere i praksis, men Hull (2015) argumenterer 

for, at dette er uden betydning, da man i en risikoneutral verden får den korrekte værdiansættelse 

uanset investorens risikoprofil (Hull, 2015, s. 278-279). De risiko neutrale sandsynligheder er 

udregnet ud fra den risikofri rente, længden af en tidsperiode og up- og down faktorerne. Up 

faktoren er udregnet ud fra standardafvigelsen på det underliggende aktiv, den naturlige logaritme e 

og længden på en tidsperiode. Down faktoren er udregnet ud fra up faktoren.  
 

Formel 6: Risikoneutrale formler for binomialmodellen 
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Kilde: Hull (2015), s. 286-288 

 

Formel 6 viser udregningerne for up- og down faktorerne og for den risikoneutrale sandsynlighed 

for et up scenarie. Ud fra disse formler kan udviklingen i det underliggende aktiv konstrueres, hvor 

værdien af det underliggende aktiv multipliceres med enten up- eller down faktoren for hver 

periode. Udviklingen svarer til udviklingen i binomialtræet for det underliggende aktiv i figur 6.  

Når binomialtræet for det underliggende aktiv er blevet konstrueret ud fra up- og down faktorerne, 

kan nutidsværdien for optionen i hver periode udregnes. Dette er vist i figur 7. 

Figur 7 illustrerer ligeledes hvordan optionsværdierne i sidste tidsperiode udregnes på baggrund af 

udviklingen i det underliggende aktiv. Udregningerne foregår baglæns, hvormed metoden omvendt 

induktion anvendes, det vil sige, at først udregnes optionsværdierne for den sidste periode, hvorefter 

optionsværdierne for perioden før kan udregnes og så fremdeles. 
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Figur 7: Optionsprisens beregning og udvikling 
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Risikobetragtning 

Realoptionsmodellen bygger videre på ENPV modellens forudsætninger, men inddrager et nyt 

perspektiv på risiko. Som gennemgået for ENPV modellen, tager denne højde for den tekniske 

risiko i udviklingsfasen. Det samme gør sig gældende for realoptionsmodellen, og derfor vil dette 

ikke blive gennemgået her. Realoptionsmodellen udvider dette perspektiv ved at inddrage 

ændringer i markedsforhold. Dette sker ved at realoptionsmodellen inddrager volatiliteten for det 

underliggende aktiv, dermed er forudsætningerne for at kunne modellere udviklingen i det 

underliggende aktiv til stede, hvilket giver en ny dimension til værdiansættelsen som ikke fanges af 

ENPV modellen.  

 

Da realoptionsmodellen inddrager volatilitet, er et præcist og valid estimat for volatilitet alt 

afgørende for modellens troværdighed. For finansielle optioner er det relativt nemt at udregne et 

præcist estimat for volatilitet, da det underliggende aktiv som nævnt er frit handlet. For realoptioner 

er det ikke på samme måde lige til. I det følgende afsnit vil de forskellige måder til estimering af 
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volatilitet for realoptioner blive gennemgået. Afsnittet vil hovedsageligt tage udgangspunkt i 

Copeland & Antikarovs definitioner af volatilitet (Copeland & Antikarov, 2003, s. 244-269) 

 

Der er ifølge Copeland & Antikarov (2003) overordnet set 3 måder til estimering af volatilitet. 

Metoderne er ledelsesestimater, Monte Carlo simulering og historisk volatilitet.   

 

Ledelsesestimater 

Metoden tager udgangspunkt i ledelsens egne forventninger til volatiliteten. Estimatet vil basere sig 

på ledelsens forventninger og erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter. Fordelen er, at ledelsen 

vil have et stort kendskab til projektet, men ulempen er at volatiliteten vil blive estimeret ud fra 

subjektive betragtninger. Hvis ledelsen ikke tidligere har iværksat udviklingsprojekter, kan der også 

argumenteres for, at de ikke har nogen baggrund eller forudsætninger for at kunne udtale sig om 

volatiliteten (Copeland & Antikarov, 2003, s. 259 -260). Alt i alt vil denne metode danne grundlag 

for subjektive betragtninger, hvilket er en klar svaghed ved metoden. 

 

Monte Carlo Simulering 

Generelt er simulering en metode hvorpå den virkelige verden forsøges replikeret gennem en række 

tilfældige udfald (Mun, 2006, s. 112). Metoden tager udgangspunkt i det underliggende aktivs 

værdi, i det her tilfælde DCF værdien, og de usikre inputvariable. Volatiliteten i DCF modellens 

inputvariable simuleres ud fra ændringer i DCF projektværdien, hvorefter volatiliteterne fra hver 

enkel variable bliver konsolideret for at estimere en samlet volatilitet for projektet. I Monte Carlo 

simulering tildeles hver usikker inputvariable en fordeling, der passer til usikkerheden for den 

enkelte variable.  

Fordelen ved Monte Carlo simulering er, at der relativt nemt kan estimeres en volatilitet på 

baggrund af DCF værdien og inputvariablene. Samtidig er metoden baseret på fremtidige værdier 

og dermed ikke retrospektiv. Dette er alt andet lige et plus, da en retrospektiv fremgangsmåde vil 

forudsætte at fremtiden kan forecastes på baggrund af fortiden. 

Ulempen ved modellen er, at den er baseret på subjektive inputvariable fra DCF modellen.  

Ligesom ved ledelsesestimater vil disse være udledt ud fra subjektive forventninger. 
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Historisk data 

Hvis det antages, at fremtiden vil se ud som fortiden, kan historisk data benyttes til at estimere 

volatiliteten. Da der ikke findes historisk data for selve projektet, skal der i stedet anvendes data fra 

et sammenligneligt projekt. Dette kan lade sig gøre hvis der findes en børsnoteret virksomhed, der 

har et tilsvarende projekt under udvikling. Det kræver dog, at den børsnoterede virksomhed kun har 

det ene produkt, og at risikoprofilen for de to produkter er identiske. Hvis der ikke findes en 

tilsvarende virksomhed, kan der i stedet anvendes en børsnoteret proxy, i form af de væsentligste 

value drivers. Dette kunne være tilfældet for råvare baserede virksomheder, hvor fx udvikling i 

olieprisen kan anvendes som volatilitetsdriver.  

Fordelen ved denne model er, at den er baseret på objektive observationer fra et børsnoteret aktiv, 

der handles på et effektivt marked. Dermed kommer modellen ud over de subjektive begrænsninger, 

som de andre modeller lider under.  

Ulempen ved modellen er, at antagelsen om at fortiden kan bruges til at forecaste fremtiden er en 

utrolig stærk antagelse. Samtidig vil det i praksis være svært at finde et perfekt korreleret 

børsnoteret aktiv.  

 

For at beregne volatiliteten for et børsnoteret aktiv foreslår Mun (2006), at anvende metoden kaldet: 

”The logarithmic stock price return approach”. Metoden anvender relative logaritmiske afkast til at 

estimere volatiliteten. Denne metode er nem at anvende i praksis og input data på historiske kurser 

er nemme at frembringe gennem finansielle databaser.  

Formlen ser således ud: 

 

Formel 7: The logarithmic stock price returns approach 
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Kilde: Mun, (2006), s. 192. 

 

Mun argumenterer yder mere for, at både fremtidige forventede afkast og historiske afkast kan 

anvendes som estimat for volatiliteten (Mun, 2006, s. 191). Til praktisk anvendelse har Mun 

udarbejdet et eksempel, hvor metoden anvendes (Mun, 2006, s. 192-193). 
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Det skal bemærkes, at der findes en metode mere til at beregne volatiliteten. Metoden tager direkte 

udgangspunkt i Black & Scholes’ optionsteori. Volatiliteten findes ved en implicit beregning i 

Black & Scholes modellen. Her kan et identisk aktiv der er frit handlet på markedet anvendes, hvis 

der findes en handlet option. Ydermere skal prisen for det identiske underliggende aktiv være kendt, 

den risikofri rente, exerciseprisen og optionens løbetid skal også være kendte. Denne metode vil 

relativt let kunne anvendes til at finde volatiliteten. Ulempen er dog at det er svært at finde et aktiv 

med samme risikoprofil, som kan anvendes som proxy (Mun, 2006, s. 191) 

 

Anvendelse til forskningsprojekter 

Realoptionsmodellen er teoretisk overlegen ift. DCF og ENPV modellerne. Realoptionsteorien 

tilføjer et ekstra element til værdiansættelse, da volatilitet bliver anvendt som parameter. I stedet for 

implicit at antage en virksomhed vil holde et projekt passivt, som DCF modellen gør (Brealey et al., 

2013, s. 561), inddrager realoptionsmodellen den fleksibilitet som ændrede markedsforhold 

medfører. Dette giver en mere dynamisk model, der ikke ser verden som statisk. 

Realoptionsmodellen indregner også den tekniske risiko for forskningsprojekter ved at inddrage 

investeringsudgifterne til de forskellige faser. 

Ulempen ved realoptionsmodellerne og ved at inddrage volatilitet er, at modellerne bliver mere 

komplekse både at anvende og kommunikere end de traditionelle kapitalværdibaserede modeller.  

Realoptionsmodellen har ifølge Willigers & Hansen (2008) sin berettigelse med hensyn til 

indregningen af fleksibilitet når (1) omkostningerne til projektet er høje og en stor del af 

omkostningerne kan undgås hvis projektet forlades, (2) værdien af projektet er tæt på 0 og (3) 

projektets tid på markedet er kort (Willigers & Hansen, 2008, s. 531).  

Ud fra de nævnte parametre må det fastslås at realoptioner er ideelle til anvendelse ved 

forskningsprojekter, da de fleste forskningsprojekter har høje omkostninger. Samtidig er mange 

forskningsprojekter faseopdelte, hvorfor en del af udviklingsomkostningerne kan undgås hvis 

projektet forkastes. Punkt nr. 3 opfyldes også fint af de fleste udviklingsprojekter i 

medicinalindustrien, da patentreglerne i mange tilfælde sætter rammen for produktets levetid og 

dermed tid på markedet.  

Alt i alt er realoptionsmodellerne velegnet til forskningsprojekter, da realoptioner tager højde for 

markedsændringer, der er særlig vigtige over en lang tidperiode, som forskningsprojekter strækker 

sig over. Derfor bør realoptionsmodellerne være overlegne ift. DCF og ENPV modellen. 
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3.3 Værdi kriterier  
For at være i stand til at vurdere hvilke af de gennemgåede værdiansættelsesmodeller der er bedst 

egnet til værdiansættelse af forskningsprojekter i udviklingsfasen, vil der i dette afsnit blive listet de 

egenskaber, som karakteriserer en god værdiansættelses model. For at opfylde kravene for en ideel 

værdiansættelsesmodel er der overordnet 2 egenskaber, med 2 underpunkter hver, der bør 

indeholdes i en model (Petersen & Plenborg, 2012, s. 212). Egenskaberne er som følger: 

 

Værdiegenskaber: 

• Præcision  

• Realistiske antagelser 

 

Brugeregenskaber: 

• Brugervenlig 

• Forståeligt output 

 

De to første værdiegenskaber er tæt korreleret og har begge indflydelse på værdien af et projekt. For 

at opnå en præcis værdi er det afgørende, at en model bygger på realistiske antagelser. Hvis et 

forskningsprojekt eksempelvis bygger på urealistiske antagelser vedrørende 

sandsynlighedsestimater for succes og fejl, vil projektets værdi være biased og dermed ubrugeligt 

for ledelsen at træffe beslutninger ud fra. De sidste to egenskaber vedrører modellernes 

brugeregenskaber. Det er her vigtigt at en værdiansættelsesmodel er brugervenlig. Brugervenlighed 

indebærer, at modellen er kendetegnet ved en lav grad af kompleksitet, har nem adgang til data og 

ikke er for tidskrævende at bruge. Endelig bør en ideel værdiansættelsesmodel indeholde et 

forståeligt output. Med dette menes, at modellen bør kunne kommunikeres på en let og forståelig 

måde, så den almene bruger kan forstå outputtet og tankerne bag modellen. Dette er særligt vigtigt i 

situationer hvor modellernes output skal præsenteres for ledelsen og udgøre beslutningsgrundlaget 

bag en investeringsbeslutning. Her er det af afgørende betydning, at ledelsen forstår modellen og de 

tanker som ligger bag. De 4 kriterier er alle vigtige, og med til at opsætte kriterier for hvornår en 

værdiansættelses model er god. De gennemgåede værdiansættelsesmodeller vil blive vurderet ud fra 

hvor i høj grad de opfylder de 2 overordnede værdiegenskaber i det gennemgåede casestudie.  
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3.4 Opsummering 
I det gennemgåede teoriafsnit blev fordele og ulemper ved de forskellige værdiansættelsesmodeller 

beskrevet. Det blev her belyst, at DCF modellen er god til at værdiansætte et forskningsprojekts 

kommercielle værdi. DCF modellen inddrager den usystematiske og systematiske risiko tilknyttet 

den kommercielle fase, hvilket udtrykkes igennem WACC’en. Svagheden ved DCF modellen er, at 

modellen ikke tager højde for den tekniske risiko i udviklingsfasen samt den strategiske 

fleksibilitet. I modsætning til DCF modellen blev den tekniske risiko i udviklingsfasen inddraget i 

ENPV modellen. Her kommer den tekniske risiko til udtryk ved muligheden for at forkaste et 

forskningsprojekt, der har fejlet en fase ved ikke at leve op til kravene. På den måde overlapper 

ENPV modellen realoptionsmodellen, da der teknisk set er tale om en indbygget realoption. 

Overlappet mellem ENPV modellen og realoptionsmodellen stopper dog brat, da den eneste form 

for usikkerhed der bliver fanget af ENPV modellen, er den usikkerhed/mulighed til at forlade et 

projekt der har fejlet teknisk. Ligesom med DCF modellen forholder ENPV modellen sig passivt til 

ændrede markedsforhold, og er derfor ikke i stand til at indregne værdien af den strategiske 

fleksibilitet. I tilfælde hvor ændrede markedsforhold har betydning for de pågældende 

investeringsbeslutninger, vil ENPV modellen som følge heraf underestimere værdien af 

forskningsprojektet. For at inddrage værdien af den strategiske fleksibilitet skal 

realoptionsmodellen anvendes, da den kan skræddersyes til at tage højde for fleksibilitet, der ikke 

nødvendigvis knytter sig til usikkerhed/fleksibilitet omkring fase afgørelserne.  

Hvorledes de forskellige modeller egner sig til værdiansættelse af forskningsprojekter i 

udviklingsfasen, vil blive vurderet ud fra hvor i høj grad modellerne overholder bruger- og 

værdiegenskaberne. Modellerne bør her besidde realistiske antagelser, præcision, brugervenlighed 

og forståeligt output for at overfylde de 2 egenskaber tilstrækkeligt. Hvordan de forskellige 

modeller performer, vil blive diskuteret ud fra det praktiske eksempel senere i afhandlingen. 
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4.	  Strategisk	  analyse	  	  
	  
Et forskningsprojekts værdi afhænger i høj grad af en række eksterne forhold, som relaterer sig til 

det marked produktet opererer på, samt interne forhold som kan have indflydelse på produktets 

værdi. Dette afsnit vil gennemgå de relevante forhold for MVA-BN RSV via en PESTL – analyse 

og Porters Five Forces. Herefter vil analysernes hovedpointer blive opsummeret i en SWOT-

analyse.  

 

4.1 PESTL 
 
I dette afsnit vil der blive foretaget en ekstern analyse af markedet for MVA-BN RSV. Analysen vil 

belyse de eksterne faktorer, som har indflydelse på udviklingen, lanceringen og lønsomheden af 

MVA-BN RSV. De eksterne faktorer der vil blive belyst er Politiske, Økonomiske, Sociokulturelle, 

Teknologiske og Lovgivningsmæssige. I afsnittet vil de politiske - og lovgivningsmæssige faktorer 

blive gennemgået sammen, da de er nært beslægtet.   

De teknologiske faktorer er essentielle for en biotek virksomhed, men da processen fra udvikling af 

ny teknologi til implementering er af længerevarende karakter, vil der blive afgrænset fra dette.  

 

4.1.1 Politiske - & lovgivningsmæssige forhold  

Politiske forhold spiller en enorm rolle for medicinalindustrien. Politikerne udøver deres indflydelse 

gennem lovgivningen, og sætter på den måde rammerne for medicinalindustrien. Det er også de 

offentlige myndigheder, mere præcist sundhedsmyndighederne, der står for godkendelsesprocessen 

af nye lægemidler, og dermed dem der i sidste ende skal give grønt lys til at et nyt produkt kan blive 

lanceret. Dette understreger at de politiske - og lovgivningsmæssige forhold er essentielle at komme 

til bunds i. 

 

De to store markeder for medicinalprodukter er USA og Europa. Som nævnt i afgrænsningen er det 

de to markeder, der vil blive fokuseret på i afhandlingen.  

Europa og USA er to vidt forskellige markeder, med vidt forskellige regler for medicinalindustrien. 

For at forstå de politiske udfordringer og i sidste ende prisfastsættelsen, er det vigtigt at kigge på 

hvem der betaler regningen for lægemidler, og hvad tankegangen i markederne er.  
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USA 

I USA er markedet opbygget på en sådan måde, at når et produkt er godkendt af FDA (Food & 

Drug Administration), kan det sælges til den pris markedet vil give. Der er ikke prisrestriktioner for, 

hvor meget et lægemiddel må koste, og dette gør alt andet lige, at priserne kan sættes ekstremt højt i 

forhold til Europa. Selvom de amerikanske medicinalpriser er høje, vil der dog være en 

begrænsning for, hvor meget Bavarian Nordic kan tage for deres vaccinekandidat. Prisen på 

medicinalprodukter afhænger i høj grad af, hvor stor en omkostning der vil være ved eventuelle 

indlæggelser og andre former for behandlinger, hvilket gælder for både Europa og USA (Interview, 

Rolf Sass Sørensen). Dette medføre at indkøbsorganisationerne i USA og Europa, også vil have en 

vis forhandlingskraft overfor medicinalvirksomhederne.  

 

Tankegangen i USA er, at den nyeste og bedste behandling skal tilbydes (Mortensen, 2017). Det 

betyder, at nye lægemidler har lettere ved at vinde indpas på det amerikanske marked, men det 

betyder også, at der er større konkurrence blandt virksomhederne, da markedet kan blive ændret 

markant hvis en konkurrent lancerer et nyt og bedre produkt. På samme måde er tankegangen, at et 

nyt produkt der har opnået godkendelse vil blive taget hurtigt imod. Det amerikanske system er ikke 

bange for at skifte fra kendte produkter til nye produkter, der viser bedre resultater. Prisdannelsen i 

USA giver medicinalselskaberne et stort incitament til at udvikle nye og forbedrede produkter, da 

der vil være et marked, som vil betale en premium for at få de bedst tilgængelige lægemidler. Dette 

gør konkurrencen hårdere end på det europæiske marked. 

 

I USA er det i høj grad private sundhedsforsikringer, der betaler for lægemidlerne. Her er det den 

enkeltes ansvar at forsikre sig selv. Det betyder, som nævnt ovenfor, at der altid kan tilbydes den 

nyeste behandling, hvis kunden har tegnet en forsikring der muliggør dette. Selvom det er 

sundhedsforsikringer, der i stor grad betaler behandlingerne, betaler brugerne en forsikringspræmie. 

Denne præmie er vokset eksplosivt de seneste år, og derfor accepterer flere og flere private en 

højere selvrisiko. Det betyder, at de selv skal stå for en større egenbetaling end de tidligere skulle 

(Mortensen, 2017). Det gør at flere amerikanere ikke har råd til den nyeste og bedste medicin, 

hvilket kan give problemer ved en introduktion af et nyt dyrt produkt.  
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Europa 

I Europa er det omvendt de offentlige myndigheder i de enkelte lande, der forhandler priserne med 

medicinalselskaberne. Modsat USA er markedet ikke på samme måde opbygget med private 

sundhedsforsikringer, da det for størstedelens vedkommende er det offentlige, der står for 

behandlingen og regningen for behandlingen.  

De offentlige myndigheder har dermed en stor forhandlingskraft, og kan presse priserne langt ned. 

Dette medvirker til at priserne ikke på samme måde, som i USA, bestemmes af de frie 

markedskræfter (Mortensen, 2017). De offentlige myndigheder har altid et stramt budget, og er ikke 

på samme måde tilbøjelig til at købe et nyt lægemiddel, før dets effekt er blevet gennemtestet og har 

vist gode resultater. Dette står i stærkt kontrast til markedet i USA, hvor der som nævnt ovenfor, er 

stor interesse for nye produkter, som har vist gode resultater, men som ikke er så kendte endnu. 

Dermed giver det europæiske marked ikke medicinalindustrien incitament at udvikle nye produkter. 

For det første vil salgspriserne være langt lavere, og for det andet kan der gå lang tid før de 

offentlige myndigheder rundt om i Europa, vil være interesseret i et produkt. Produktet skal som 

nævnt helst være anerkendt, før det bliver interessant for det konservative europæiske marked. 

 

USA's præsidenter 

Både tidligere præsident Obama har haft, og nuværende præsident Trump har, en utrolig stor 

indflydelse på medicinalindustrien. Præsident Obama indførte sundhedsreformen Patient Protection 

and Affordable Care ACT (ACA). Et af initiativerne med planen var at skabe mere konkurrence, 

som ville drive priserne på medicin ned (Obamacare Facts, 2017). Dette står lidt i kontrast til det 

foregående afsnit, der belyste hvordan de frie markedskræfter driver prisen op i jagten på den 

bedste medicin. Det lykkedes dog ikke for præsident Obama, der i stedet har måtte se 

medicinalpriserne stige år efter år (Loftus, 2016). Dette har blandt andet medvirket til højere priser 

for patienterne både direkte og indirekte. Patienterne har for den direkte del måtte betale mere for 

deres medicin, og indirekte har dem, der er forsikret gennem ACA måtte se deres forsikringspræmie 

stige. Dermed kan det påstås, at præsident Obamas initiativ om billig sundhedsforsikring til alle 

amerikanere ikke har haft nogen effekt for medicinalselskabernes indtjening. Dette underbygges 

videre af den generelt stigende omsætning for medicinalselskaberne og de generelt stigende 

aktiekurser for branchen i perioden 2012-2015, jf. graf 1.  
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Præsident Trump 

Præsident Trump er en mere ukendt faktor. Præsident Trump har skabt stor usikkerhed i 

medicinalbranchen, da han bl.a. er gået til valg på, at medicinalpriserne skal ned for amerikanerne. 

Disse udtalelser er indtil videre blevet fulgt op af flere udtalelser, der cementerer at præsident 

Trump vil gå hårdt til medicinalindustrien for at få priserne bragt ned (Ritzau, 2017). Prispresset i 

USA vil spille en stor rolle ift., hvilke produkter der vil være rentable at udvikle. Prispresset i USA 

vil alt andet lige have en negativ effekt på omsætningen for MVA-BA RSV. 

 

Sundhedsmyndighederne 

Sundhedsmyndighederne i de enkelte lande har en utrolig magt, og vil også kunne påvirke 

lønsomheden af MVA-BN RSV. Det er sundhedsmyndighederne der godkender vacciner og 

behandlinger gennem deres faseopdelte program. Som nævnt i afsnit i 2.1 vil et medicinalprodukt 

skulle bestå samtlige faser før der søges om markedsgodkendelse og lancering af produktet, hvorfor 

sundhedsmyndighederne vil have en markant indvirkning på denne proces. 

Det er samtidig også sundhedsmyndighederne, der bestemmer hvilke vacciner der skal indgå i 

vaccinationsprogrammer, og hvilke vacciner der skal tilbydes som sæsonvaccine. Denne indflydelse 

er specielt vigtig, når der ses på MVA-BN RSV, da udbredelsen af vaccinen vil forekomme 

væsentlig lettere, hvis der ligger en anbefaling fra sundhedsmyndighederne i de respektive lande om 

at anvende vaccinen.  

Her bør MVA-BN RSV have en konkurrencemæssig fordel, da MVA-BN RSV, som beskrevet i 

produktgennemgangen, er en vaccine der dækker alle proteinerne fra RSV virussen. Dermed bør 

MVA-BN RSV i teorien være dækkende, uanset hvilken form RSV-virussen muterer til, dette vil 

være et stærkt argument at præsentere for sundhedsmyndigheder, da en 100% dækning betyder, at 

man ikke behøver lave undersøgelser for hvilken type af RSV, der vil være hyppigst forekommende 

i et specifikt år. For at drage en parallel til ”almindelig” influenza går sundhedsmyndighederne 

hvert år ind, og laver undersøgelser om hvilken type influenza der vil ramme i løbet af året, og 

anbefaler vaccination mod denne type til den ældre generation. Med MVA-BN RSV vil der ikke 

være behov for en sådan granskning, da alle typer vil være dækket af en vaccine.  

 
Patentrettigheder 

Patentrettigheder spiller en afgørende rolle for medicinalprodukters kommercielle levetid, hvorfor 

denne faktor vil have en stor indvirkning på forskningsprojektets kommercielle værdi. For at en 

virksomhed har et incitament til at påbegynde forskning og udvikling af et produkt, bliver de nødt 
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til at være garanteret en form for eksklusivitet. Hvis ikke en virksomhed får patenteret deres 

produkt, vil et andet selskab kunne kopiere og sælge deres produkt, uden at have haft 

omkostningerne til forskning og udvikling. Et patent skal dermed sikre virksomheden muligheden 

for, at kunne generere en overnormal profit i den tidsperiode patentet løber. Denne periode er særlig 

kritisk for medicinalindustrien, da selskaberne skal have et produkt, der er rentabelt nok til at dække 

samtlige omkostninger til udviklingsfasen. Indtjening på et patentbeskyttet produkt skal også helst 

være stor nok, til at dække omkostningerne til de forskningsprojekter der ikke bliver godkendt 

(Interview, Rolf Sass Sørensen). Som udgangspunkt er et produkt/ide beskyttet af patentrettigheden 

i 20 år (Menneskerogmedicin.dk, 2010). I særlige tilfælde for medicinalprodukter kan patentet 

forlænges i ekstra 5 år (Menneskerogmedicin.dk, 2010). Et patent er ikke universelt gældende, og 

det samme patent skal derfor søges i alle de lande, som et produkt vil markedsføres i.  

Da patentansøgning for MVA-BN RSV blev foretager i 2009, vil en patentrettighedsperiode på 20 

år medføre, at patentet først udløber i år 2029.  

 

Fast Track status 

Fast Track er en status, nytænkende medicinalprodukter kan opnå. Hvis et medicinalprodukt bliver 

udviklet til et område, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder i forvejen, eller de eksisterende 

behandlingsmuligheder er begrænsede, kan et produkt opnå Fast Track status. Det betyder, at et 

medicinalprodukt vil få fremskyndet sin markedsgodkendelsesfase. Normalt vil denne 

godkendelsesfase tage 12 måneder jf. figur 2. Med Fast Track status vil godkendelsesprocessen kun 

tage 6 måneder, da sundhedsmyndighederne gerne vil have vigtige produkter hurtigere på markedet 

(Interview, Rolf Sass Sørensen). 

 

4.1.2 Økonomiske faktorer 

Det vurderes at økonomiske faktorer såsom valutakurser, inflation og skattesatsen vil have størst 

indflydelse på indtjeningen i den kommercielle fase for MVA-BN RSV. Udviklingen i disse 

faktorer og MVA-BN RSV eksponering overfor disse faktorer, vil derfor blive analyseret i dette 

afsnit. Udviklingen i BNP spiller normalt en stor rolle for forbruget. Dette forholder sig dog 

anderledes, når der ses på medicinalbranchen, da medicin vurderes at være mindre priselastisk. 

Afsnittet afgrænser sig derfor, for udviklingen i BNP på de respektive markeder.   
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Valutakurser  

MVA-BN RSV vil i stor grad blive lanceret og solgt i USA. Her vil udviklingen i USD kursen 

spille en rolle, da USD kursen vil have en direkte indflydelse på omsætningen. Hvis USD kursen 

falder, vil omsætningen blive lavere, og omvendt vil omsætningen være højere hvis kursen stiger. 

På skæringsdatoen (01/04/2017) lå kursen på 6,981 USD/DKK, og har i længere tid fluktueret 

omkring 7 USD/DKK. 

Bavarian Nordic afdækker deres USD eksponering ved at matche deres indgående og udgående 

cash flow i USD. Den overskydende USD eksponering afdækkes enten ved valuta forwards eller 

valuta optioner ud fra en regelmæssig vurdering (Årsrapport 2016, s. 86). På baggrund af 

manglende adgang til Bavarian Nordics finansielle instrumenter ses der bort for Bavarian Nordics 

hedging –strategi, og det forudsættes derfor, at kursen vil ligge på niveau med kursen fra 

skæringsdatoen. I modsætning til USD kursen regnes Euro kursen ift. til den danske krone for at 

være stabil, grundet den danske stats fastkurspolitik overfor euroen. Kursen forventes derfor at ligge 

stabilt henover den kommercielle fase. Der vil heller ikke blive taget højde for sandsynligheden for 

en Black Swan begivenhed, hvor fastkurspolitikken brydes, da dette ligger udenfor afhandlingens 

område.   

 

Skat 

Da skat har en direkte indvirkning på det frie cash flow, vil denne omkostningspost derfor også 

have en stor betydning for værdien af  MVA-BN RSV. Eftersom Bavarian Nordics driftsaktiviteter 

foregår i Danmark, herunder deres udvikling og forventelige produktion af MVA-BN RSV, vil 

Bavarian Nordic derfor være underlagt den danske skattelov. Markedet for MVA-BN RSV er spredt 

på Europa og USA, men MVA-BN RSV forventes som udgangspunkt ikke, at blive produceret i 

udlandet, men derimod eksporteret. Det ses heller ikke som attraktivt, at omplacere driften til USA 

ud fra et skatteteknisk synspunkt, da selskabsskatten her er væsentlig højere end i Danmark. På en 

Stand Alone basis vil det derfor give bedst mening for Bavarian Nordic at producere MVA-BN 

RSV i Danmark, da deres forretning i forvejen har base her, og skattesatsen i USA, der reelt set er 

det eneste alternativ, ikke er attraktiv. Derfor vil den danske selskabsskat danne rammen for 

skattesatsen, der vil have indflydelse på indtjeningen for MVA-BN RSV.  

Udviklingen i den danske selskabsskat har gennem en lang årrække været nedadgående. Den 

generelle tendens i Europa har også været præget af faldende selskabsskatter. I Danmark er der 

gennem de seneste 4 år sket en reduktion af selskabsskatten fra 25% i 2012 til 22% i 2016. Der har 
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været politiske forslag fremme om at sænke skatten yderligere i nær fremtid, men i øjeblikket er der 

ikke konkrete initiativer til at dette vil ske (Skm.dk, 2016). Derfor forventes selskabsskatten i 

fremtiden at forblive konstant på 22%.  

 

Inflation 

Inflationen vil normalt være med til at bestemme den årlige stigning i prisen, der kan tages for et 

produkt. I medicinalindustrien har inflationen dog ikke den helt samme effekt, da prisdannelsen 

sker på anden vis, hvor inflation spiller en mindre rolle. Prisdannelsen sker gennem forhandlinger 

mellem medicinalindustrien, det offentlige og private forsikringsselskaber og deres 

indkøbsorganisationer. Derfor er prisen langt hen ad vejen bestemt af disse aktørers 

forhandlingskraft. Inflationen vil alligevel påvirke udgifterne til lønninger af folk i produktionen, 

administration og salgsstyrken, da disse ellers vil opleve en nedgang i deres realløn, hvis ikke den 

som minimum følger udviklingen i inflationen. Det langsigtede inflationsmål i USA og Europa er 2 

procent årligt (Knoema, 2017 & European Central Bank, 2017) 

 

4.1.3 Sociokulturel 

Sociokulturelle faktorer har en stor betydning for værdien af MVA-BN RSV, da hele ideen med 

vaccinen er at forbedre folks helbred. Målgruppen som skal vaccineres med MVA-BN RSV, er 

hovedsageligt den ældre aldersgruppe ≥65 år og børn under 5 år. Disse to grupper er særligt udsatte, 

da deres immunforsvar ikke er helt så stærkt som den øvrige del af befolkningens. MVA-BN RSV 

vil dog også være relevant for børn op til 15 års alderen, da der som nævnt i produktgennemgangen, 

årligt opstår hospitalsindlæggelser og dødsfald i dette aldersinterval. Derfor vurderes denne gruppe 

også til at være en potentiel målgruppe for MVA-BN RSV. 

 

I dette afsnit vil den demografiske udvikling i USA og Europa blive kortlagt, da det har stor 

betydning for hvordan den potentielle målgruppes størrelse forventes at udvikle sig i fremtiden. 

Efterfølgende vil udviklingen i brugen af vacciner mod sæsoninfluenza blive analyseret. Influenza 

vil være den ideelle sygdom at benchmarke RSV op imod, da RSV og influenza som nævnt har en 

lang række fælles karakteristika. 
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Demografisk udvikling 

Eftersom MVA-BN RSV forventes at blive lanceret i år 2022, vil det være nærliggende at kigge på 

hvordan udviklingen i den potentielle målgruppe, forventes at udvikle sig fra denne periode og 

fremover. Ifølge det uafhængige research center: Pew Reseaech Center, forventes det at 

befolkningsgruppen ≥65 år i USA, vil stige fra 55,9 – 81,1 millioner i perioden 2020-2040 (Pew 

Research Center, 2015). Forecastet for udviklingen i aldersgruppen under 15 år forventes ligeledes 

at stige, men med en noget lavere vækstrate. Det forventes her at aldersgruppen vil stige fra 64,6 – 

70,4 millioner for samme periode (Pew Research Center, 2015). 

 

På det europæiske marked har European Commission aflagt en økonomisk rapport, som blandt 

andet beskriver den forventelige udvikling i den potentielle målgruppe. I følge rapporten forventes 

det, at aldersgruppen ≥65 vil stige fra 105,3 - 124,8 millioner henover perioden 2020-2040. Det 

forventes derudover at aldersgruppen <15 år, vil falde fra 79,7 – 76,6 millioner (European 

Commission, 2015). I følge rapporterne vurderes det at udviklingen bedst kan beskrives ved en årlig 

gennemsnitlig vækstrate, hvorfor denne er bestemt i tabel 1 for perioden 2020 – 2040.  

 

Tabel 1: Demografisk udvikling for aldersgruppen  ≥65 og  <15  

	  

1	  
 
Kilde: Egen tilvirkning  (data fra Pew Research Center og European Commission) 
 

Som det fremgår af tabellen forventes den årlige gennemsnitlige vækstrate for målgruppen <15 år, 

at ligge på 0,43% i USA og -0,20% i Europa. For aldersgruppen  ≥65 år, er vækstraten noget højere 

og er bestemt til 1,88% for USA og 1,48% for Europa.  

Stigningen i aldersgruppen ≥65 skal ses som et resultat af, at folk generelt lever længere. Dette vil 

alt andet lige have en positiv effekt på salget til den potentielle målgruppe for MVA-BN RSV.  
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År 2020 2040 CAGR*
t 0 20
USA
Aldersgruppe1<115 64.644 70.454 0,43%
Aldersgruppe1≥1651 55.939 81.138 1,88%

Europa
Aldersgruppe1<115 79.700 76.600 >0,20%
Aldersgruppe1≥1651 105.300 141.200 1,48%
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Fokus på vaccinationsprogrammer og behandlingsrater 

For at kunne adressere den opnåelige målgruppe, vil det være nødvendigt at kigge på hvor stor en 

andel af den potentielle målgruppe, som forventes at blive behandlet imod RSV. I 2015 blev en 

rapport om udviklingen i brugen af sæsoninfluenzavacciner offentliggjort af IFPMA IVS (the 

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Association Influenza Vaccine 

Supply) (Palache et al., 2015). Rapporten tager udgangspunkt i anvendelsen af influenzavaccine for 

hele befolkningen opdelt på lande og kontinenter, hvor antallet af vacciner kortlægges i perioden 

2004-2013. Grundet de fælles karakteristika med RSV, vurderes det at rapporten kan bruges som et 

benchmark for behandlingsraten for RSV. Det kræver dog, at der kommer det samme fokus på 

RSV, som der er på influenza, hvilket forventes at tage tid. Langt de fleste kender til influenza og 

dermed er der stort fokus på denne sygdom. Det samme kan ikke siges om RSV, da denne ofte 

forveksles med influenza, især af folk udenfor lægeverdenen. Argumentet må dog være at 

sygdommene minder så meget om hinanden, så et øget fokus bør komme på RSV, især når det kan 

forebygges med en vaccine. Rapporten slår fast at målsætningen for USA er, at 90% i gruppen ≥65 

skal vaccineres mod sæsoninfluenza. En anden målsætning er at 70% under 18 år skal vaccineres 

mod sæsoninfluenza.  

 

Rapporten viser at den historiske udvikling i behandlingsraten, overordnet har været  stigende. 

Behandlingsraten for hele befolkningen i USA er gået fra 19,4% - 47,2% i perioden 2004 - 2013 

(Palache et al., 2015). Det skal dog bemærkes en stagnation i udviklingen hvor toppen blev nået i 

2010 med en behandlingsrate på 50,1%. For det europæiske marked har udviklingen set lidt 

anderledes ud. Her har behandlingsraten været stigende i perioden 2004-2009 fra 10 % til 16%, 

hvorefter behandlingsraten er faldet til 11,1% i 2013 (Palache et al., 2015). Rapporten understreger 

at der overordnet har været en stigning i behandlingsraten for hele befolkningen, hvilket viser gode 

takter for det forventelige markedspotentiale.  

 

IFPMA IVS rapporten fokuserer ikke på hvor høj behandlingsraten for den udsatte målgruppe har 

været, hvilket vil være nødvendigt for at kunne adressere det opnåelige marked for RSV. En analyse 

foretaget af Centers for Disease Control and Prevention, har hertil estimeret behandlingsraten i 

USA for de udsatte målgrupper ≥65 år og 6 måneder – 17  år, som ligger sig tæt op ad den udsatte 

målgruppe for RSV. Analysen viste her, at behandlingsraten for  aldersgruppen ≥65 lå på  63,4% og 

59,3% for aldersgruppen 6 måneder – 17 i år 2016 (Center of Disease Control, 2017). Dette er en 
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noget højere behandlingsrate i forhold til den samlede population, hvilket skal ses som et resultat af, 

at denne gruppe er særlig udsat.  

 

For det europæiske marked har ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) sat en 

målsætning om at 75% af befolkningen i den udsatte målgruppe ≥65, skal vaccineres imod 

influenza. I en rapport fra 2012-2013 opgøres det, at behandlingsratens median for den udsatte 

målgruppe ≥65 lå på 44,7% i Europa. Ligeledes fremgår det af rapporten, at kun 3 lande i Europa 

lever op til målsætningen på de 75% (Mereckiene, 2015). I Europa er der ikke lige så høj fokus på 

målgruppen <15 år, hvor kun 8 lande, herunder UK og Østrig, anbefaler vaccinen til raske børn 

(McGuire, Drummond and Keeping, 2015). En analyse som inddrager 11 europæiske lande med og 

uden vaccinationsanbefalinger, har fastslået at behandlingsraten for børn i alderen op til 11 år, 

havde en median på 8,7% for år 2009, hvilket er relativt lavt i forhold til den ældre del af 

befolkningen (Blank, Schwenkglenks & Szucs, 2009). Den lave behandlingsrate skal ses som et 

resultat af, at målgruppen <15 år ikke vurderes at være lige så udsat som den ældre generation, og at 

mange sundhedsmyndigheder derfor ikke anbefaler vaccinen. Behandlingsraterne for de udsatte 

målgrupper vil kunne bruges som benchmark til bestemmelse af det fremtidige opnåelige marked 

for MVA-BN RSV, og skal dermed være med til at understøtte den forventede omsætning for 

MVA-BN RSV. 

 

4.2 Porters Five Forces 
Udover de eksterne faktorer er det også vigtigt at få belyst de interne faktorer, som kan have 

indvirkning på værdien af MVA-BN RSV. Til bestemmelse af disse, vil der i dette afsnit blive 

foretaget en brancheanalyse med Porters Five Forces, der skal bruges til fastlæggelse af 

konkurrenceintensiteten og indtjeningspotentialet for MVA-BN RSV. I et hurtigt skiftende marked 

er det vigtigt at have styr på konkurrenceintensiteten, og udnytte den styrke der ligger i 

konkurrencemæssige fordele. I afsnittet vil konkurrenceintensiteten derfor blive vurderet ud fra 

truslen fra nye indtrængere, truslen fra substituerende produkter, kundernes forhandlingsstyrke og 

leverandørernes forhandlingsstyrke.  

 

4.2.1 Truslen fra nye indtrængere 

Der hersker generelt høje indgangsbarriere i medicinalindustrien. Omkostningerne til R&D er jf. 

figur 2 tårnhøje. Samtidig er der langt fra entre i branchen til der rent faktisk kommer en 
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omsætning, grundet den lange udviklingsfase og godkendelsesfase hos myndighederne. Derfor vil 

det være utroligt svært for et start-up at positionere sig på markedet.  

 

Truslen fra nye indtrængere skal derfor findes blandt de allerede etablerede medicinalselskaber, da 

det er blandt dem kapitalberedskabet, til at gå ind på markedet for RSV, er til stede. Samtidig er det 

også de etablerede medicinalvirksomheder, der er i besiddelse af den know-how der skal til, for at 

kunne udvikle og lancere et ny produkt på markedet. Det vil være økonomisk attraktivt for 

konkurrenter at komme ind på RSV markedet, da der ikke i forvejen findes en vaccination mod 

virussen, og det dermed er muligt at tage 100% af et stort marked.  

 

Den største umiddelbare trussel mod MVA-BN RSV skal findes i en alternativ retning. Når et 

medicinalprodukt skal godkendes på markedet, skal det som nævnt klare sig igennem flere 

forskellige faser. Faserne er bl.a. med til at teste bivirkninger og sikre at produktet ikke er farligt at 

anvende. Bivirkninger behøver ikke kun være negative. Flere gange har et produkt været udviklet 

med henblik på et bestemt formål, hvor det i testene har vist sig ikke at have den ønskede effekt på 

det område man ønskede at behandle, men derimod har der været godartede sideeffekter. Her kan 

der opstå en trussel for MVA-BN RSV, hvis et produkt der ikke er udviklet med henblik på 

behandling af RSV, viser godartede sideeffekter til forebyggelse af netop RSV infektioner 

(Interview, Rolf Sass Sørensen). Dette vil være en gamechanger, og umuligt at gardere sig imod for 

Bavarian Nordic. 

 

Hvis man belyser truslen fra nye indtrængere fra en anden vinkel, vil der fremkomme andre 

spændende dilemmaer. Hvis hypotesen er, at de store medicinalfirmaer vil søge profit hvor den 

eksisterer, kan det undre en, at området for udvikling af RSV vaccine er domineret af relativt små 

selskaber og forskningsprojekter på diverse universiteter i Europa og USA (Bilag 1). Hertil kan der 

være to årsager. Den første årsag er simpelthen, at de store firmaer ikke anser RSV markedet for 

attraktivt, denne årsag virker endvidere en smule svag, da markedet næsten er på størrelse med 

influenzavaccine området. Derfor må der ligge en anden årsag til grund for, hvorfor de store 

medicinalvirksomheder ikke går ind på markedet.  

RSV virussen blev første gang opdaget i 1956, men det var først i 1963, at virussen blev isoleret og 

kunne undersøges ordentligt (Gonzalez, 2017). Dette betyder, at der indtil nu er gået mere end 50 

år, uden der er fundet en vaccine mod RSV. Ud fra dette er det muligt, at de store spillere på 
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markedet ikke tror på at sandsynligheden for at udvikle en effektiv vaccine og få den godkendt, er 

stor nok til, at de vil gå ind på markedet. Hvis en af de mindre spillere får udviklet en vaccine, vil 

de formentlig få brug for at indgå et partnerskab med et af de store medicinalselskaber. Et 

partnerskab vil gøre det lettere for de små selskaber, at få distribueret og solgt deres vaccine, da 

deres egen organisation slet ikke er gearet til den formentlig store efterspørgsel, der vil være på 

produktet. Derfor kan de store selskaber tage sig den frihed ikke at bruge ressourcer på selve 

udviklingen, men i stedet fokusere på salget i samarbejde med det udviklende selskab. En sidste 

mulighed de store selskaber har, er at købe et af de mindre selskaber, der har en lovende pipeline 

indenfor RSV vaccine. De store selskaber har musklerne og kapitalberedskabet til at gennemføre en 

overtagelse. Det skal dog vurderes i den enkelte situation, om en overtagelse vil være det bedste, 

eller om der er mere værdi i ”kun” at indgå et partnerskab og betale det udviklende firma de dertil 

hørende royalties.  

 

Selvom de store spillere indtil nu ikke har været specielt aktive på RSV markedet, er der for nyligt 

sket en udvikling. Her har Sanofi og Astrazeneca indgået et samarbejde om at udvikle en vaccine 

mod RSV. Vaccinen vil dog kun omfatte F proteinet af RSV virussen, og kun være målerettet 

gruppen af børn under 5 år (Thielst, 2017). Derfor er det ikke en direkte konkurrent til MVA-BN 

RSV, men udviklingen viser alligevel at konkurrenceintensiteten i branchen skærpes.  

 

4.2.2 Truslen fra substituerende produkter 

Der findes i øjeblikket ikke nogen godkendt vaccine mod RSV. Til gengæld er der et stort felt af 

medicinalselskaber, der har en RSV vaccine i pipelinen. Jf. bilag 1 er der i øjeblikket 57 produkter 

under udvikling til behandling/vaccination af RSV eller RSV afledte sygdomme. Det er dog meget 

vigtigt at holde for øje, at størstedelen af produkterne er til behandling af RSV afledte sygdomme, 

som fx åndedrætsbesvær.  

 

Der er i øjeblikket ikke nogen produkter under udvikling med præcis de samme egenskaber som 

MVA-BN RSV. Her tænkes der på, at MVA-BN RSV er en langt mere avanceret vaccine der 

dækker alle proteinerne, hvilket ingen af de konkurrerende udviklingsprodukter formår. Alle de 

andre konkurrenter der udvikler RSV vacciner, fokuserer kun på et af proteinerne i RSV, og dermed 

er det ikke vacciner, der vil dække mod alle de former RSV kan antage. Dette giver umiddelbart en 

klar konkurrencemæssig fordel til MVA-BN RSV, da produktet i teorien vil dække 100% mod RSV 
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virussen. Som nævnt i forrige afsnit, er der stadig en trussel i konkurrenternes produkter, selvom 

deres dækning ikke er lige så god som MVA-BN RSV. Hvis en af konkurrenterne når først igennem 

godkendelsesfasen, vil de have hele markedet for sig selv, indtil MVA-BN RSV bliver godkendt. 

Her kan der opstå udfordringer i at skulle ud og erobre markedsandele fra et allerede godkendt 

produkt. Derudover vil der også kunne opstå priskrig, da et inferiørt produkt formentlig blive nødt 

til at presse prisen ned for at forblive interessant. 

På den positive side kan en konkurrent der kommer først på markedet gavne MVA-BN RSV, da 

markedet allerede vil være opmærksom på at der findes RSV vacciner, og at Bavarian Nordic 

efterfølgende lancerer et overlegent produkt. Hvis dette er tilfældet behøver Bavarian Nordic ikke 

selv skabe opmærksomhed om RSV, og det kan være nemt at komme ind på markedet.  

I øjeblikket er situationen den, at MVA-BN RSV er det produkt indenfor RSV vaccine der er længst 

i udviklingsforløbet (Interview, Rolf Sass Sørensen). Det fastslås samtidig af Rolf Sass Sørensen, at 

Bavarian Nordic på nuværende tidspunkt ikke vurderer, at der en reel trussel fra substituerende 

produkter (Interview, Rolf Sass Sørensen). Som nævnt i truslen fra nye indtrængere er den største 

trussel, et helt nyt produkt ingen havde regnet med ville have en virkning mod RSV. 

  

MVA-BN RSV største konkurrent var tidligere Novavax, der havde produktet RSV F Nanoparticle 

i det afgørende fase III studie. Studiet afslørede dog at produktet var uden signifikant virkning, 

hvilket var et kæmpe tilbageslag for Novavax, der måtte se deres aktiekurs dykke med 83% efter 

nyheden ramte markedet 15. september 2016 (Adams, 2017). Novavax har ikke skrinlagt deres 

vaccineprogram, og arbejder stadig videre med udviklingen, dog må det siges at være et stort 

tilbageslag, og derfor ses de ikke længere som en stærkt konkurrent til MVA-BN RSV.  

 

4.2.3 Kundernes forhandlingsstyrke  

Medicinalindustriens slutkunder er i princippet patienterne. Imidlertid er det ikke patienterne der er 

de direkte indkøbere hos medicinalselskaberne. Her er det i USA indkøbsorganisationer og det 

offentlige, der er de primære indkøbere. I Europa er det det offentlige der står for indkøbet af 

receptpligtige medicinalprodukter herunder vacciner. 

 

Indkøbsorganisationerne i USA står for indkøb af medicinalprodukter på vegne af 

forsikringsselskaberne. Som nævnt i PESTL analysen dominerer private sundhedsforsikringer 

markedet i USA, og det er på vegne af disse store forsikringsselskaber, indkøbsorganisationerne 
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forhandler priser på medicinalprodukter. Der er de seneste år sket en kraftig konsolidering af 

indkøbsorganisationerne, hvilket har medført et formindsket antal spillere, men signifikant har øget 

indkøbsorganisationernes forhandlingsstyrke (Mortensen, 2016). Tidligere har priserne kunne 

sættes højere grundet den større spredning af indkøbsorganisationer. Tendensen er i øjeblikket, at 

det amerikanske indkøbsmarked konvergerer mere mod det europæiske, dog uden at priserne bliver 

helt så lave, da det amerikanske marked er mere åbent for ny effektiv medicin, jf. PESTL analysen. 

Dette underbygges endvidere af, at patienterne i USA er dækket af private forsikringer, hvor der 

lettere kan stilles krav fra patienterne. Her er det svære for europæerne at stille krav til det udbud af 

medicinalprodukter det offentlige tilbyder.  

 

I Europa står de offentlige myndigheder i de enkelte lande for indkøbet af medicinalprodukter. 

Derudover samarbejder EU-landene også, som en fælles enhed, om at indkøbe medicin, hvormed de 

kommer til at stå utroligt stærkt (Mortensen, 2017). Som nævnt i PESTL analysen er europæerne 

langt mere konservative og prisbevidste på sundhedsmarkedet end amerikanerne, hvilket gør det 

svært for Bavarian Nordic at forhandle attraktive aftaler på det europæiske marked. Eftersom RSV 

er et helt nyt og uberørt marked, må det dog forventes, at Bavarian Nordic vil have en stærk 

forhandlingsevne når det gælder kredit politikker. Det vurderes at Bavarian Nordic vil være i stand 

til at påvirke betalingsbetingelserne, hvis de som en af de første lancerer en RSV vaccine.   

 

4.2.4 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

Leverandører er her defineret som de virksomheder, der leverer råvarer og materiale til fremstilling 

og R&D af MVA-BN RSV. Oplysninger om leverandører er ikke tilgængelige for MVA-BN RSV. 

Det samme gør sig gældende for den generelle medicinalindustri, hvor oplysninger om leverandører 

af råvare er meget  beskedne.  

 

For alligevel at forstå leverandørernes forhandlingskraft er andenhånds litteratur blevet anvendt i 

form af Bavarian Nordics CSR rapport fra 2015. Her nævnes hvordan Bavarian Nordic fører tilsyn 

med deres leverandører og sørger for at leverandørerne lever op til Bavarian Nordics kvalitetskrav. 

Ud over dette ligger CSR rapporten også vægt på, at leverandørerne skal overholde Bavarian 

Nordics generelle kontraktbestemmelser herunder etiske - og CSR bestemmelser. Bavarian Nordic 

kommer også på revisions besøg hos leverandørerne for at sikre alt går efter bogen. Dette tyder på 

at forhandlingsstyrken hos leverandørerne ikke er den stærkeste, da Bavarian Nordic i stor grad kan 
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bestemme retningen for samarbejdet. Ved produktionen af MVA-BN RSV, er det dog blevet oplyst 

at produktet bygger på nogle specialdesignede æg, som kun få leverandører udbyder (Interview, 

Rolf Sass Sørensen). Det vurderes på baggrund heraf, at Bavarian Nordic vil have en mere 

begrænset forhandlingskraft overfor disse leverandører, når det gælder produktionen af MVA-BN 

RSV. Overordnet set vurderes forhandlingskraften ved produktionen af MVA-BN RSV derfor at 

være mere begrænset.  

4.2.5 Konkurrenceintensiteten  

Efter de ovenstående 4 kræfter er blevet analyseret, kan konkurrenceintensiteten for RSV markedet 

bestemmes. MVA-BN RSV er patentbeskyttet, hvilket mindsker truslen fra substituerende 

produkter. Samtidig findes der endnu ikke nogen vacciner mod RSV, men flere forskellige 

selskaber har en RSV vaccinekandidat i pipelinen. Umiddelbart er MVA-BN RSV overlegent ift. 

konkurrenternes produkter, hvilket gør at truslen fra substituerende produkter må anses som svag. 

Truslen fra nye indtrængere er til stede, men høje indgangsbarrierer og et langt udviklingsforløb 

holder noget af attraktiviteten ved RSV markedet nede. Den største trussel skal findes i, at et 

medicinalprodukt, der som udgangspunkt ikke er rettet mod RSV markedet, kan vise sig at have en 

positiv effekt overfor RSV. Dette scenarie er umuligt at forudse, hvilket gør at den samlede trussel 

fra nye produkter vurderes som svag. 

Kunderne har den seneste tid konsolideret sig til at blive magtfulde organisationer, hvorfor de står 

stærkt i eventuelle prisforhandlinger. Det forventes dog, at der kan forhandles favorable 

betalingsvilkår, hvis MVA-BN RSV kan blive lanceret som et af de første produkter på RSV 

markedet. 

Leverandørernes generelle forhandlingsstyrke anses som svag. Der er dog der én råvare, der kan 

betegnes som en knap ressource, de specielle æg som bruges i fremstillingen af vacciner, bliver kun 

udbudt af få leverandører. Dette gør at disse leverandører vil stå stærkt i en forhandlingssituation.  

Den nuværende konkurrenceintensitet anses samlet for at være begrænset, da det potentielle marked 

er enormt. Derfor vil det være relativt let at få en del af markedet, hvis vaccinen bliver godkendt. 

Det må dog forventes, at konkurrenceintensiteten vil stige på sigt, da patentudløb og andre spillere 

vil have indflydelse på, hvor længe et produkt kan sælges på markedet. 



	  	  	  	  59	  

4.3 Opsummering 

I den eksterne analyse blev det belyst, at RSV er et stort udækket marked som, grundet væksten i 

aldersgruppen ≥65, forventes at vokse yderligere. Derudover blev det belyst at 

sundhedsmyndighedernes målsætning og øget fokus på vaccinationsprogrammer, spiller en stor 

rolle for det opnåelige marked for MVA-BN RSV. Det blev hertil belyst, at der var stor fokus på 

vaccinationsraten mod influenza for den ældre del af befolkningen. Det forventes dog ikke at MVA-

BN RSV, vil kunne opnå en i lige så høj behandlingsrate ved lancering, eftersom RSV er en mere 

ukendt sygdom end influenza.  

I den politiske analyse fremgik det, at prispresset i USA kan være en stor trussel for omsætningen 

på det amerikanske marked, hvis præsident Trump lykkes med at få medicinalpriserne bragt ned. I 

den eksterne analyse blev det derudover bestemt, at MVA-BN RSV grundet patentrettigheder var 

dækket ind mod truslen fra kopi produkter, da deres patent er gældende frem til 2029. Den største 

trussel for MVA-BN RSV var i stedet truslen for et nyt og bedre produkt fra konkurrenterne side. 

Det blev herudover vurderet, at Bavarian Nordic vil have en stærk forhandlingskraft i forhold til 

deres kunder, eftersom RSV er et uberørt marked må få potentielle spillere. Herudover blev det 

belyst, at forhandlingskraften overfor leverandører var begrænset, da de specielle æg der anvendes i 

produktionen, kun bliver udbudt af få leverandører. 

Som en sammenfattende konklusion på den strategiske analyses hovedpointer, anvendes SWOT 

modellen til at identificere de væsentligste styrker og svagheder samt muligheder og trusler for 

MVA-BN RSV. Den strategiske analyse vil herefter danne grundlaget for budgetteringen af MVA-

BN RSV fremtidige værdiskabelse. SWOT modellen fremgår nedenfor af figur 8: 
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Figur 8: SWOT opsummering 
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5. Værdiansættelse af medicinalprodukter i udviklingsfasen 
For at opnå en bedre forståelse af hvilken af de gennemgået modeller som er bedst egnet til at 

værdiansætte et medicinalprodukt i udviklingsfasen, vil der i dette afsnit blive foretaget en 

værdiansættelse af Bavarian Nordics produkt: MVA-BN RSV. Værdiansættelsen vil tage 

udgangspunkt i modellerne, som blev beskrevet i teoriafsnittet, og skal være med til at give en 

praktisk forståelse af, hvordan modellerne egner sig til værdiansættelse af et medicinalprodukt i 

udviklingsfasen. Først vil den kommercielle fase blive værdiansat i afsnit 5.1 med udgangspunkt i 

DCF modellen. Her vil de relevante parametre til modellen blive gennemgået og estimeret. DCF 

modellens antagelser og estimater vil i høj grad blive understøttet af den strategiske analyse fra 

afsnit 4. I afsnit 5.2 og 5.3 vil udviklingsfasen blive inddraget og værdiansæt ved brug af ENPV- og 

realoptionsmodellerne. Begge modeller tager udgangspunkt i den kommercielle DCF værdi.  

  

5.1 DCF modellen 
Der vil i dette afsnit blive udarbejdet et forecast af den kommercielle fase for MVA-BN RSV, og de 

underliggende finansielle value drivers vil blive estimeret.  Herefter vil det frie cash flow fra den 

kommercielle fase blive bestemt, hvormed den endelige værdi kan findes ved at tilbagediskontere 

med den bestemte diskonteringssats.  

Som nævnt i teoriafsnit 3.1.2 er nogle forskningsprojekter karakteriseret ved, at kunne bruges til 

behandling af flere forskellige sygdomme. Alt afhængigt af opnåede forskningsresultater i de tidlige 

stadier vil disse kunne anvendes til behandling af andre sygdomme, hvilket vil skabe nye 

muligheder og nye DCF værdier for disse sygdomsområder. Det er blevet oplyst at dette ikke er 

tilfældet for MVA-BN RSV, hvorfor DCF værdien udelukkende er centreret omkring RSV 

(Mailkorrespondance, Rolf Sass Sørensen). 

 

5.1.1 Kommerciel budgetperiode 

For at den kommercielle værdi kan estimeres, skal der først og fremmest fastlægges en samlet 

budgetperiode for den kommercielle fase. Den kommercielle fase for medicinalprodukter afhænger 

primært af to ting: Konkurrencedygtige produkter og patentrettigheder. Da MVA-BN RSV er et 

biologisk produkt, som jf. afsnit 2.3.2 er svært at kopiere, forventes det at patentrettigheder vil have 

en mindre betydning for MVA-BN RSV levetid. Den største trussel for MVA-BN RSV forventes 

derfor at være et nyt og bedre produkt fra konkurrenternes side.  Da RSV er et uberørt marked med 
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få spillere, kan det være problematisk at forudsige, hvornår en konkurrent kommer med et nyt og 

bedre produkt. Det vurderes derfor at være mere præcist, at fastlægge den kommercielle 

budgetperiode ud fra den typiske livscyklus for medicinalprodukter og de patentrettigheder som 

skaber en konkurrencemæssig fordel for  MVA-BN RSV. Som nævnt i afsnit 2.3.2 er en af de 

konkurrentmæssige fordele ved MVA-BN RSV, at det afdækker alle proteinerne som findes i RSV, 

hvilket endnu ikke har været muligt for konkurrenter at inkorporere i deres vacciner. Det blev i 

afsnit 2.3.2 bestemt, at  patentrettigheden til MVA-BN RSV blev søgt tilbage i 2009. Jf. den 

politisk analyse holder patentrettigheder 20 år, hvorfor det forventes at patentrettigheden til denne 

teknologi først vil udløbe i år 2029. Da MVA-BN RSV jf. afsnit 2.3.2 er et biologisk produkt skal 

konkurrenterne stadig godkendes i Fase II og Fase III, før de kan søge om markedsgodkendelse, 

hvorfor denne tidsperiode også skal tillægges. Jf. afsnit 2.3.2 forventes  det at tage 5,25 år for 

MVA-BN RSV at gå fra fase II til markedsgodkendelse. Dette er under forudsætning af at Bavarian 

Nordic får fast track status, som medfører at markedsgodkendelsesfasen kun tager 6 måneder. Uden 

fast track status vil der typisk gå 1 år før FDA har vurderet data i markedsgodkendelsesfasen. 

Udviklingsfasen for et tilsvarende produkt vil derfor alt andet lige tage længere tid og forventes 

derfor først at være på markedet ca. 6 år efter patentudløb for MVA-BN RSV. En potentiel 

konkurrent vil som følge heraf først være i stand til at lancere et tilsvarende produkt i år 2035 

(Patentudløb 2029 + 6 års udviklingsfase). Det antages herefter at tage 10 år, før at MVA-BN RSV 

mister sin markedsandel, hvilket jf. afsnit 2.2 er den typiske nedgangsperiode efter patentudløb. 

Den samlede kommercielle fase forventes herefter at forløbe til og med år 2044, og vil samlet 

udgøre en budgetperiode på 23 år. 

 

5.1.2 Omsætning 

Omsætningen afhænger overordnet set af det underliggende marked for RSV og Bavarian Nordics 

penetration af dette marked. Til at estimere omsætningen for MVA-BN RSV anvendes Bottom up 

modellen, som bestemmer omsætningen på baggrund af det potentielle marked, det opnåelige 

marked og penetrationen heraf. Metoden er særligt anerkendt indenfor biotekindustrien (Villiger & 

Bogdan, 2010, s. 77) og er blandt andet anbefalet af Torreya Partners, som er et specialiseret 

corporate finance house indenfor biotekindustrien. Torreya Partners anbefaler desuden, at modellen 

suppleres op med eksterne rapporter og sammenlignelige produkter (Opler, Garrett & Langer, 2014, 

s. 16-29). For at efterleve dette vil der blive taget udgangspunkt i influenzavacciner. 
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Potentielle marked 

Da MVA-BN RSV er en vaccine, som er kendetegnet ved forebyggelse frem for behandling, vil det 

potentielle marked kunne fastlægges på baggrund af mennesker, som befinder sig i risikozonen for 

infektion. Da risikogruppen for RSV primært består af den ældre og yngre generation på 

henholdsvist ≥65 år og <15 år, forventes disse to målgrupper at udgøre den potentielle målgruppe 

for MVA-BN RSV. Da de to store markeder er USA og Europa, vil de blive defineret som det 

potentielle marked. I afsnit 4.1.3 blev det fastlagt, at der har været en klar opadgående trend i 

befolkningstallet for den ældre generation, grundet at mennesker generelt lever længere. Jf. den 

sociokulturelle analyse blev den årlige vækstrate i målgruppen ≥65 bestemt til 1,88% henover 

perioden 2020-2040 på det amerikanske marked og 1,48% på det europæiske marked. For 

målgruppen <15 var niveauet mere konstant, og den årlige gennemsnitlig vækstrate blev bestemt til 

0,43% på det amerikanske marked og -0,20% på det europæiske marked. Det vurderes, at 

målgruppens størrelse vil vokse fra 2020 med de bestemte gennemsnitlige vækstrater under hele 

den kommercielle fase.  

 

Opnåeligt marked 

På baggrund af det potentielle marked kan det opnåelig marked fastlægges, ud fra hvor stor en andel 

af det potentielle markedet der forventes at blive vaccineret imod RSV. Da RSV og influenza deler 

mange af de samme karakteristika i forhold til antal diagnoser, symptomer og udfald, vurderes det 

at behandlingsraten som blev bestemt for influenza, vil være en god proxy for den fremtidige 

behandlingsrate for RSV. Jf. afsnit 4.1.3 blev det her bestemt, at behandlingsrate medianen for 

målgruppen ≥65 år lå på 44,7% på det europæiske marked, og havde et target på 75%. For den 

yngre målgruppe var medianen noget lavere grundet et mindre fokus på denne gruppe. Medianen 

blev bestemt til 8,7%. Da RSV i modsætning til influenza er en forholdsvist ukendt sygdom, 

forventes det ikke at være muligt at opnå et target på 75% i den kommercielle fase. Derfor vurderes 

det, at medianen vil være den bedste proxy for behandlingsraten. Det vurderes derfor, at 

behandlingsraten vil udgøre 44,7% og 8,7% på det europæiske marked for de to målgrupper. På det 

amerikanske marked var behandlingsratens noget højere, hvor medianen i år 2016 var på 63,4% for 

målgruppen ≥65 år og 59,3% for den yngre udsatte målgruppen. Jf. afsnit 4.1 har nye lægemidler 

lettere ved at vinde indpas på det amerikanske marked, hvorfor det vurderes at behandlingsraten for 

de udsatte målgrupper, vil ligge på niveau med disse estimater.  
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Pris og frekvens  

Prisen på medicinalprodukter afhænger som nævnt af, hvor stor en omkostning der vil være ved 

eventuelle indlæggelser eller andre former for behandlinger. Da influenza og RSV deler mange af 

de samme symptomer, forventes det også at omkostningerne til RSV patienter, vil være 

sammenlignelige med omkostningerne for en influenzaindlæggelse. Prisen på en influenzavaccine 

vurderes derfor, at være en oplagt proxy for prisen på MVA-BN RSV. På det europæiske marked 

har WHO estimeret en prismedian på 4,62 USD pr. vaccine for voksne. For børn inddrager 

undersøgelsen kun en observation, hvor prisen lå på 5,46 USD (WHO European Region Member 

States, 2013). Grundet den utilstrækkelige stikprøve antages det, at prisen vil være den samme som 

for voksne, hvorfor den samlede pris fastlægges til 4,62 USD på det europæiske marked. Det 

forventes herefter at prisen vil være konstant, grundet den begrænsede forhandlingskraft i forhold til 

priser, som blev beskrevet i afsnit 4.2.3 På det amerikanske marked har CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) foretaget en analyse i 2017 for prisudbuddet på en influenza vaccine. Som 

det fremgår af analysen, varierer prisen alt afhængigt af producent, målgruppe og type vaccine. Ud 

fra denne analyse er prismedianen bestemt til 17,01 USD. For fulde beregning henvises til bilag 2. 

Grundet prispresset på medicinalprodukter i USA forventes det ikke at priserne vil stige yderligere. 

Det forventes heller ikke at præsident Trump eller andre politikere får gennemført 

prisreguleringerne i USA, hvorfor prisen forventes at være konstant henover den kommercielle fase. 

Da risikoen for RSV typisk er sæsonbestemt, fra efterår – vinter, vil vaccinen ligesom 

influenzavaccine skulle tages 1 gang om året i sæsonperioden. Som det ser ud nu, kan MVA-BN 

RSV gøre patienten immun henover 1 RSV sæson, hvorfor den årlige frekvens forventes  at være 

lig 1.  

 

Penetrations rate 

Penetrations raten er fastlagt ud fra en forudsætning om at MVA-BN RSV, er blandt de første til at 

få en RSV vaccine markedsgodkendt. Det forventes desuden, at vaccinen vil være mere effektiv i 

forhold til konkurrerende produkter, eftersom vaccinen er den eneste, der er i stand til at behandle 

begge RSV undertyper. På baggrund heraf og med øje for den begrænsede konkurrenceintensitet, 

vurderes det at MVA-BN RSV, vil være i stand til at opnå en penetration på 75% af det opnåelige 

marked. De 75% skal ses som et cap på det opnåelige marked. Det forventes at udviklingen i 

salgskurvens penetration, vil afspejle den typiske livscyklus for nye medicinalprodukter, som blev 

beskrevet i afsnit 2.2. Eftersom RSV er en forholdsvis ukendt sygdom relativt til influenza, 
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forventes det ikke at antallet af opnåelige patienter vil kunne nås i samme omfang som influenza, 

henover starten af den kommercielle fase. Det må formodes, at antallet af opnåelige patienter vil 

stige i takt med, at RSV bliver mere kendt hos både læger og patienter, og bliver taget lige så 

alvorligt som influenza. Det forventes derfor, at salgskurven vil stige henover perioden 2022-2031, 

indtil MVA-BN RSV  rammer penetrations cappet, hvilket sker i perioden 2032-2034. Herefter vil 

en potentiel konkurrent jf. den kommercielle fase, være i stand til at kopiere og producere et 

tilsvarende produkt, hvilket medfører et fald i penetrationsraten henover perioden 2035-2044. Det 

forventes ikke, at omsætningen vil falde markant i de for konkurrenterne indledende år, pga. 

væksten i det underliggende marked. Samtidig skal konkurrenterne også først etablere sig på 

markedet, før de kan erobre store markedsandele.  

 
Samlet omsætning  

Penetrations raten og den samlede omsætning fremgår af graf 3. Beregning af omsætningen er 

foretaget ved at gange penetration af de opnåelige patienter med vaccinepris på de respektive 

markeder og afslutningsvis gange frekvensen på. For udregninger samt opstilling af omsætningen 

henvises der til bilag 3. Som det fremgår af graf 3, opnår MVA-BN RSV et topsalg i år 2034 med 

en samlet omsætning på ca. 9,3 mia. DKK. Den effektive markedsandel, som er opgjort ud fra 

andelen af det potentielle marked, udgør 23% af det europæiske og 46% af det amerikanske marked 

i salgs peaket.  

 
Graf 3: Omsætning og penetrations rate 
	  

	  
	  
 Kilde: Egen tilvirkning 
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Som et slags sanity check på disse estimater, kan der sammenlignes med andre analytikeres 

estimater. Et analysenotat fra Jefferies-analytikeren Peter Welford, estimerer et forventet top salg på 

ca. 9,3 mia. DKK, forudsat en forventet markedsandel på 35% af det amerikanske og europæiske 

RSV marked. Estimatet er forudsætter, at MVA-BN RSV vil være mindst nummer to til at nå 

markedet (Kailay, 2017). Ud fra denne analyse vurderes det, at det estimerede topsalg og de 

tilhørende markedsandele er realistiske.  

 

5.1.3 Driftsomkostninger  

I de følgende afsnit vil driftsomkostninger til den kommercielle fase blive bestemt. Udviklingen i 

omkostningerne vil tage udgangspunkt i den strategiske analyse samt Bavarian Nordics historiske 

marginer. Derudover vil estimaterne holdes op imod hvordan det generelle niveau for branchen 

ligger, hvilket vil blive belyst med en common-size analyse. For overblik over de historiske 

marginer, henvises der til bilag 4. Undervejs vil omsætning, driftsomkostninger og driftsoverskud 

blive illustreret i en grafisk opsætning, der også indeholder MVA-BN RSVs forskellige faser.  

 

COGS  

Til beregning af de fremtidige produktionsomkostningerne er der taget udgangspunkt i Bavarian 

Nordics historiske COGS margin. Som det fremgår af bilag 4, har Bavarian Nordic gennem de 

seneste 5 år haft en gennemsnitlig COGS margin på 40,3%. Da det endnu ikke er besluttet hvorvidt 

Bavarian Nordic vil investere i nye produktionsanlæg eller ombygge det eksisterende, antages det at 

den fremtidige produktionseffektivitet vil ligge på det historiske niveau. Derfor vil COGS marginen 

ikke blive påvirket af dette. COGS marginen er markant forbedret de seneste regnskabsår med et 

fald fra 50,5% til 29,6% henover perioden 2012-2016. Jf. tabel 2 har den gennemsnitlige COGS 

margin i 2016 regnskaberne for de store Pharma selskaber udgjort 29,9%, hvilket er tæt på 

Bavarian Nordics nuværende margin.  
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Tabel 2: Common-size analyse peers 2016 
	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning (Data fra Thomson Reuters Eikon & Årsrapporter) 
 

For MVA-BN RSV forventer Bavarian Nordic, at Gross marginen vil ligge i intervallet 65-80%, 

hvilket medfører en COGS margin i intervallet 20-35%. (Mailkorrespondance, Rolf Sass Sørensen). 

På baggrund af det historiske niveau og branchens gennemsnit vurderes det, at MVA-BN RSV vil 

ligge i den nedre del af dette interval. Det forventes, at marginen vil starte på det historiske 

gennemsnitsniveau på 40,3%, hvorefter COGS marginen vil falde, med en jævn fordeling, til 35% 

henover vækstfasen. Faldet i COGS marginen skal ses som et resultat af, at der forventes 

stordriftsfordele som eksempelvis købsrabatter i takt med væksten. Det vurderes herefter, at 

marginen vil opleve en jævn stigning til det historiske gennemsnitsniveau (40,3%) under 

nedgangsfasen, da stordriftsfordelene vil gå tabt igen.  

 

R&D 

Når MVA-BN RSV er markedsgodkendt vil der jf. afsnit 2.1 stadig skulle foretages videregående 

undersøgelser, som har til formål at teste eventuelle langsigtede effekter og bivirkninger af 

lægemidlet. For respiratoriske sygdomme udgør de gennemsnitlige udviklingsomkostninger hertil 

72,9 mio. USD. Estimatet er fra U.S. Department of Health & Human Services, som har undersøgt 

udviklingsomkostningerne på tværs af forskellige sygdomsområder og udviklingsstadier (Sertkaya 

et al., 2014). Det forventes, at udviklingsomkostningerne vil være ligeligt fordelt henover de 5 

første kommercielle år, hvilket medføre en årlig R&D omkostning på -101,7 mio. DKK, for de 5 

første kommercielle år.  

 

Distributionsomkostninger 

Historisk set har omkostninger til distribution været 3,8% af omsætningen for Bavarian Nordic i 

perioden 2012-2016. Posten er gjort variable i forhold til omsætningen, hvilket primært skyldes den 

høje korrelation mellem distribution og salg. Da Bavarian Nordic forventes at indgå samarbejde 

Cost%of%Revenue%2016

Selskab J&J Roche. Pfizer.Inc Novartis. Sanofi. GSK Bayer
Novo.
Nordisk Gns

GOGS 30,1% 29,3% 23,3% 35,1% 30,8% 31,9% 43,4% 15,4% 29,9%
Gross.profit 69,9% 70,7% 76,7% 64,9% 69,2% 68,1% 56,6% 84,6% 70,1%
Distribution N/A 18,1% N/A 24,7% N/A 10,2% 26,7% 25,4% 21,6%
Administration N/A 3,4% N/A 4,5% N/A 3,4% 4,8% 3,5% 4,0%
R&D 12,7% 19,6% 14,9% 17,0% 14,9% 12,4% 10,0% 13,0% 14,3%
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med et af de store Pharma selskaber inden markedsgodkendelsen, vurderes det at være mere 

præcist, at kigge på hvordan distributions marginen har ligget for disse selskaber. Jf. tabel 2, 

fremgår det, at distributions marginen for de  største Pharma selskaber har udgjort et gennemsnit på 

21,6% for det seneste regnskabsår. Det forventes, at distributionsomkostninger til salget af MVA-

BN RSV vil ligge på samme niveau som gennemsnittet, efter et potentielt samarbejde er indgået. Da 

det første år vil kræve øget ressourcer til salgskampagner og anden reklamation, forventes der 

højere distributionsomkostninger for det første år. Den typiske omkostning til lancering udgør  

omkring 50 mio. USD ≈ 349 mio. DKK (Opler, Garrett & Langer, 2014, s. 5), hvilket også 

forventes at gøre sig gældende for MVA-BN RSV. Det vurderes herefter, at 

distributionsomkostningerne vil ligge på niveau med gennemsnittet for de store Pharma selskaber, 

og derfor udgøre 21,6% af omsætningen for den resterende periode.  

 

Administrationsomkostninger 

I modsætning til distributionsomkostninger er administrationsomkostninger forholdsvist faste, 

relativt til omsætningen. Det forventes ikke, at salget af MVA-BN RSV vil have den store 

indflydelse på antallet af nye kernemedarbejdere og kontorlokaler eksempelvis. Det forventes dog 

at administrationsomkostningerne vil stige, som følge af øget krav til dokumentation, papirarbejde 

mv. hvorfor enkelte dele af posten også vil være variable med omsætningen. For Barvarian Nordics 

historiske periode har den gennemsnitlige andel udgjort 14,9% af omsætningen. Denne sats er 

relativ høj i forhold til de store Pharma selskaber, hvor gennemsnittet jf. tabel 2 udgjorde 4% for 

det seneste regnskabsår. Da Bavarian Nordic forventes at indgå samarbejde og ikke selv skal stå for 

alt administration, vurderes det derfor at denne sats vil være mere præcis til beregning af 

administrationsomkostninger for det første år. Som følge af den manglende variabilitet, vurderes det 

at marginen vil falde med 1% point henover vækstfasen, og at marginen vil stige med tilsvarende 

1% point under nedgangsfasen.  

 
Afskrivninger & CAPEX 

Da afskrivningerne er direkte bundet til et specifikt aktiv, bør de kun stige som et resultat af 

foretagne investeringer. Da Bavian Nordic har funktionsopdelt deres resultatopgørelse, vil 

driftsomkostninger indeholde afskrivninger på eksempelvis maskiner, biler og inventar.  Jf. AL § 6, 

stk. 1, nr. 3 vil driftsmidler til forskning kunne straks afskrives, og vil derfor ikke have nogle 

indvirkning på balancen og dermed skal de ikke betragtes som investeringer. Det forventes ikke, at 

Bavarian Nordic foretager investeringer i nye anlægsaktiver, når MVA-BN RSV skal produceres i 
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stor skala, da det nuværende produktionsanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at skalere produktet i 

den kommercielle fase (Interview, Rolf Sass Sørensen). Som tidligere nævnt har der været tale om 

udvidelse af det nuværende produktionsanlæg, men da disse overvejelser vedrører samtlige 

produkter i Bavarian Nordic og ikke anses som en sikker hændelse, antages det ikke at denne 

eventuelle investering, vil kunne allokeres direkte til MVA-BN RSV. Det vurderes på baggrund 

heraf, at CAPEX og dermed afskrivningerne vil være lig 0 for den kommercielle fase. Graf 4 viser 

et overblik over udviklingen i omsætningen og de gennemgåede driftsomkostninger for MVA-BN 

RSV.  

Graf 4: Omsætning, driftsomkostninger og driftsoverskud i den kommercielle fase 

 
	  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1.5 Skat 

Det forventes at skattesatsen jf. afsnit 4.1.1, vil holde et konstant niveau på 22% henover den 

kommercielle fase. Da MVA-BN RSV vil have driftsunderskud i udviklingsfasen og i det første 

kommercielle år, vil disse underskud jf. dansk regnskabslov kunne aktiveres som et skatteaktiv og 

udnyttes i et fremtidigt overskud. Da MVA-BN RSV forventes at generere tilstrækkeligt med penge 

i den kommercielle fase, vil Bavarian Nordic kunne aktivere og udnytte det potentielle skatteaktiv 

henover den kommercielle fase. Efter SEL § 12, stk. 2, vil et underskud fra tidligere indkomstår 

kunne fradrages fuldt ud i den del af årets skattepligtige indkomst, der ikke overstiger et grundbeløb 
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på 7,5 mio. DKK (i 2010-niveau). Et herefter resterende underskud vil kunne fradrages med 60 pct. 

af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres 

efter PSL § 20, og skal derfor tilskrives med 2 % årlig inflation (Tax.dk, 2017). Pga. manglende 

adgang til skatteregnskaber antages det, at potentielle skatteaktiver forud for udviklingsfase II 

allerede er udnyttet af Bavarian Nordic. Det udskudte skatteaktiv vil derfor kun udgøre nye 

udviklingsomkostninger efter skæringsdatoen samt underskud i den kommercielle fase. For 

beregningen af skat, henvises til skattemodulet i bilag 5. 

 

5.1.6 Net working capital 

Arbejdskapitalmarginen afspejler Bavarians Nordics driftslikviditet, og betegner de midler der er 

bundet i debitorer, kreditorer og lagre. Som det fremgår af bilag 4 har nettoarbejdskapitalen haft et 

fluktuerende niveau gennem de seneste 5 år. Det ses her, at Bavarian Nordic har forstærket deres 

betalingspolitikker gennem de seneste 3 regnskabsår, hvilket kommer til udtryk ved en markant 

stigning i forudbetalinger fra kunder. Da RSV er et helt nyt område med få spillere, forventes det, at 

Bavarian Nordic vil være i stand til at holde dette niveau, da kundernes forhandlingskraft jf. afsnit 

4.2.2 vil være begrænset i forhold til kreditpolitikker. Det forventes dog, at Bavarian Nordics 

position overfor leverandører vil være relativt begrænset. Jf. afsnit 4.2.3 blev det belyst, at det kun 

er få leverandører, som udbyder de specieldesignede æg, der indgår i MVA-BN RSV produktionen. 

Overordnet set vurderes det derfor, at være svært for Bavarian Nordic, at påvirke 

arbejdskapitalmarginen yderligere henover den kommercielle fase. Gennemsnittet for de historiske 

data er derfor valgt som arbejdskapitalmargin, hvilket giver en margin på -17,3%. Denne negative 

margin skal ses som et resultat af, at frie likvider ikke er inddraget i beregningen af 

arbejdskapitalen. Det vurderes ikke at disse er driftsrelateret, hvorfor de i stedet er behandlet som et 

finansielt aktiv.  

 

5.1.7 FCF 

De enkelte inputs til det frie cash flow er hermed bestemt, og det frie cash flow kan nu estimeres. 

Tabel 3 viser et udsnit af beregningerne til det frie cash flow for perioden 2022 – 2026.   
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Tabel 3: FCF 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 

	  

5.1.8 Diskonteringsrente 

For at finde nutidsværdien af de fremtidig estimerede pengestrømme, skal disse tilbagediskonteres 

med en tilpasset diskonteringsrente. Som det blev beskrevet i teoriafsnittet 3.1.1, vil selskabet 

overordnede WACC kunne anvendes som diskonteringsrente, hvis projektet vurderes at have den 

samme risikoprofil, som selskabets overordnede kerneaktiviteter. Da Bavarian Nordics drifts 

område udelukkende er relateret til udvikling af biomedicin, vurderes det at selskabets overordnede 

WACC vil være den mest korrekte diskonteringsrente at anvende for MVA-BN RSVs 

kommercielle fase. Denne tilgang bekræftes i øvrigt af Rolf Sass Sørensen, der vurderer, at MVA-

BN RSV passer ind i selskabets overordnede risikoprofil (Interview, Rolf Sass Sørensen)  

WACC’ens inputvariable der blev beskrevet i teoriafsnittet 3.1.1, vil blive estimeret i dette afsnit, 

hvorefter diskonteringsrenten estimeres.   

 

 

 

Resultatopgørelse-(DKK-000s)
Omsætning
COGS
Bruttoresultat
R&D
Distributions3omk.
Adm.3omk.
EBITDA
Afskrivninger:
EBIT
Samlet3udnyttet3skattefradrag
Skat
Resultat

2022 2023 2024 2025 2026
403.063 1.630.928 2.887.320 4.172.917 5.488.411
I162.382 I647.428 I1.129.142 I1.607.278 I2.081.584
240.682 983.500 1.758.179 2.565.639 3.406.827
I101.783 I101.783 I101.783 I101.783 I101.783
I349.050 I352.837 I624.646 I902.774 I1.187.369
I16.276 I64.065 I110.241 I154.737 I197.480

B226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195
0 0 0 0 0

B226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195
0 282.770 556.863 165.106 0
0 I40.050 I80.222 I273.073 I422.443

B226.427 504.865 1.001.730 1.679.418 2.342.638

NWC$total B69.562 B281.471 B498.303 B720.175 B947.207
Cash-flow-statement-(DKK-000s)
EBIT
3I3Skat3af3resultat
3+3Afskrivninger
3+/I3Δ3Net3working3capital
3I3Capex
-=-FCF

2022 2023 2024 2025 2026
B226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195

0 I40.050 I80.222 I273.073 I422.443
0 0 0 0 0
0 211.909 216.832 221.872 227.032
0 0 0 0 0

B226.427 636.674 1.058.118 1.355.145 1.724.784
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Den risikofrie rente 

Som nævnt i teoriafsnittet anbefales det af Koller et al. (2010), at der anvendes 10-årige 

statsobligationsrenter for samme valuta som selskabets pengestrømme genereres i. Da det forventes 

at størstedelen af salget af MVA-BN RSV hovedsagligt sker på det amerikanske marked med 

dollaren som valuta, vil der blive anvendt en 10-årige US statsobligation, som proxy for den 

risikofrie rente. Det antages desuden heller ikke, at Bavarian Nordic swapper deres fremtidige 

indkomne pengestrømme til danske kroner, hvorfor eksponeringen primært forventes at være mod 

USD. Som det fremgår af figur 9, ligger den risikofrie rente på et historisk lavt renteniveau. 

 

Figur 9: Rente udvikling US Government Bond 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning med (data fra Datastream) 
  

Som en alternativ metode anbefales det af Konsulenthuset EY (2015), at der i dette tilfælde 

beregnes et gennemsnit af statsobligationsrenten over en længerevarende periode, som estimat for 

den risikofrie rente. Det vurderes på baggrund heraf, at være mest retvisende at beregne 

gennemsnittet for den 10-årige US statsobligation over de sidste 10 år, for at opnå et mere nuanceret 

billede af det forventelige renteniveauet. Beregningen fremgår af vedhæftet USB og resulterer i et 

gennemsnit på 2,759%.  
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Markedsrisikopræmie 

Som nævnt i teoriafsnittet 3.1.1 kan markedsrisikopræmie findes ved ex-post eller ex-ante metoden, 

men der findes ingen konsensus omkring hvilken metode, der er mest velegnet. Ud fra en vurdering 

af de forskellige metoder har Koller et al. (2010) fundet frem til, at risikopræmien generelt befinder 

sig i intervallet 4,5%-5,5%.  

For at få opnå en indikation af hvor i dette interval den nuværende markedsrisikopræmien befinder 

sig, tages der udgangspunkt i en årlig anerkendt undersøgelse foretaget af Professor Pablo 

Fernández Lopéz fra IESE Business School. Undersøgelsen inddrager både professorer, 

virksomhedsanalytikere og ledere, og har til formål at undersøge markedsrisikopræmien anvendt til 

beregning af egenkapitalomkostningen i en række lande. Da størstedelen af Bavarian Nordics 

investorer er danske (Thomson Reuters, Eikon), vil der tages udgangspunkt i risikopræmien for det 

danske marked. Den seneste undersøgelsen fra 2016 viste, at den gennemsnitlige risikopræmie for 

Danmark lå på 5,3% (Fernández et al., 2016). Jf. Kollers interval, vurderes dette som et rimeligt 

estimat, og vil derfor blive anvendt som markedsrisikopræmie.  

 

Beta  

Da Bavarian Nordic er en børsnoteret virksomhed, kan selskabets gearede betaværdi findes ved at 

estimere aktiekursens volatilitet relativt til markedsvolatiliteten. En alternativ metode til at estimere 

betaværdien ville være ved brug af pure play metoden, som blev beskrevet i teoriafsnittet 3.1.1 En 

oplagt peer group kandidat for MVA-BN RSV, ville eksempelvis være selskabet Novavax, som 

også opererer indenfor RSV området, og som på mange områder minder om MVA-BN RSV. Som 

tidligere nævnt vurderes det dog, at Bavarian Nordics overordnede beta vil være tilsvarende 

risikoprofilen for MVA-BN RSV, hvorfor der i stedet tages udgangspunkt i denne. 

  

Igennem databasen Thomson Reuters Eikon, er der for skæringsdatoen fundet en gearet beta værdi 

på 1,21. Værdien er estimeret ved brug af lineare least squares metoden med månedlige data fra 

perioden 2011-2017. Betaværdierne er målt i forhold til Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) World Index, som repræsenterer udviklede lande og dækker over 1.645 aktier i Europa, 

Nordamerika, Mellemøsten og Stillehavsområdet. MSCI formodes derfor at være en repræsentativ 

proxy for en veldiversificeret markedsportefølje, og anbefales ligeledes af Koller et al. (2010).  
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Kapitalstruktur 

Som nævnt i teoriafsnittet 3.1.1, kan kapitalstrukturen fastlægges ved at se på et selskabs tilsigtede 

kapitalstruktur. Der er hertil intet som tyder på, at Bavarian Nordic har intentioner om at ændre 

deres nuværende kapitalstruktur, hvorfor den nuværende kapitalstruktur antages at være tæt på den 

tilsigtede kapitalstruktur (Interview, Rolf Sass Sørensen). Den tilsigtede kapitalstruktur kan herefter 

findes ved at se på det nuværende forhold mellem markedsværdien af egenkapitalen og 

nettogælden. Jf. Bavarian Nordics seneste årsrapport fra 2016 er markedsværdien af gælden opgjort 

til 32,2 mio. DKK. På skæringsdatoen lå aktiekursen på 354 DKK, hvor antallet af udestående 

aktier var opgjort til 31.412.402 stk. Den samlede markedsværdi bliver herefter: 

354 ∗ 31.412.402 = 11.119,9  𝑚𝑖𝑜.𝐷𝐾𝐾 

Kapitalstrukturen kan herefter beregnes, og fremgår af formel 8. Som beregningen viser, består 

Bavarian Nordic kapitalstruktur primært af egenkapital(99,7%)  

 

Formel 8: Kapitalstruktur Bavarian Nordic 

	  

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙   =
32,2

11.119,9  + 32,2 =   0,3%	  

	  

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙     =   1− 0,3%   =   99,7%  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Kapitalstruktur MVA-BN RSV 

En anden forudsætning for at anvende WACC som diskonteringsfaktor er som nævnt, at det 

pågældende projekt ikke forventes at ændre selskabets overordnede kapitalstruktur. 

Ved anvendelse af WACC som diskonteringsfaktor antages det, at MVA-BN RSV vil blive 

finansieret med selskabets overordnede gæld/egenkapital forhold. Hvis projektet forventes at ændre 

den overordnede kapitalstruktur, skal der som nævnt i teoriafsnit 3.1.1 foretages en kontinuerlig 

rebalancering af kapitalstrukturen. Efter interview med Rolf Sass Sørensen oplyses det, at 

finansieringen af MVA-BN RSV udelukkende sker ved brug af egne midler, hvorfor selskabets 

ugearede beta skal bruges til beregning af egenkapitalomkostningen. Da selskabet kapitalstruktur er 

meget tæt på at være 100% egenkapitalfinansieret, vil dette dog ikke have nogen mærkbar virkning 

på den ugearede beta værdi, da projektets kapitalstruktur er meget tæt på selskabets nuværende 
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kapitalstruktur. Teoretisk vil det dog være mest korrekt at anvende den ugearede beta værdi, 

hvorfor denne for god ordens skyld vil blive estimeret i det følgende afsnit. 

 

Ugearet beta 

Den ugearede beta udtrykker den projektspecifikke risiko ved 100% egenkapitalfinansiering, og kan 

findes ved at korrigere for dette. Korrektionen fremgår af formel 9, hvor det ses at den ugearede 

betaværdi er identisk med den gearede betaværdi på 2. decimalen. Dette skyldes som nævnt den 

minimale gældsandel Bavarian Nordic opererer med, hvorfor gæld/egenkapital forholdet nærmest er 

identisk med den gearede version.  

 

Formel 9 - Ugearet beta 

	  

    𝛽!"#$%#& =
  𝛽!"#$"%

1+ 1− 𝑇 ∗ (𝑑𝑒)  
	  

  𝛽!"#$%#& =
1,21

1+ 1− 22% ∗ 32,2
11.119,9

= 1,21	  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Egenkapitalomkostning 

Da MVA-BN RSV udelukkende finansieres ved egenkapital kan diskonteringsrenten herefter findes 

ved brug af CAPM formlen. Denne beregning fremgår af formel 10, og giver en estimeret 

egenkapitalomkostning på 9,17% 

 

Formel 10: Egenkapitalomkostning 

	  

𝐸 𝑟! = 𝑟! + 𝛽! ∗ 𝐸(𝑟!)− 𝑟! 	  

𝐸 𝑟! = 2,759%.+1,21 ∗ 5,3% = 0,0917 ≈ 9,17%	  

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.1.9 DCF værdi  

De finansielle value drivers til DCF modellen er nu bestemt, og værdien af den kommercielle fase 

kan dermed estimeres. Tabel 4 viser et udsnit af udregningerne fra DCF modellen, som er beregnet 

ved at tilbagediskontere de frie cash flow fra den kommercielle fase med den estimerede 

egenkapitalomkostning. Som det fremgår af udregningen, er nutidsværdien af den kommercielle 

fase bestemt til ca. 15,6 mia. DKK i år 2022. Det skal her bemærkes at værdien udelukkende 

fokuserer på den kommercielle fase, og derfor ikke tager højde for udviklingsomkostninger og den 

tekniske risiko. Det kan på baggrund heraf ikke vurderes, hvorvidt MVA-BN RSV er et rentabelt 

forskningsprojekt, og hvad værdien af projektet er, før disse parametre inddrages. 

 

Tabel 4: DCF Model 
	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1.10 Følsomhedsanalyse 

Til at undersøge hvordan DCF værdien påvirkes af ændringer i de gennemgåede value drivers, vil 

der i dette afsnit blive foretaget en følsomhedsanalyse. Analysen vil tage udgangspunkt i de mest 

væsentlige value drivers, og belyse deres indvirkning på DCF værdien ved ændringer på 

henholdsvist +/-10%, +/-20%  og +/-30%. Som inputvariable er der taget udgangspunkt i 

vaccineprisen, penetrations raten, COGS marginen og egenkapitalomkostningen.  

Tabel 5 viser de absolutte og relative ændringerne for de 4 key drivers samt DCF værdien under de 

respektive ændringer. Grundet den store prisforskel på det europæiske og amerikanske marked samt 

prispresset i USA, er prisen på de enkelte markeder isoleret for at få et bedre overblik over 

følsomheden heraf.   

Cash%flow%statement%(DKK%000s)
EBIT
%&%Skat%af%resultat
%+%Afskrivninger
%+/&%Δ%Net%working%capital
%&%Capex
%=%FCF
N
PV%FCF
DCF%værdi%kommerciel%fase%primo%2022

Diskonteringsrente
Re
9,17%

2022 2023 2024 2025 2026
C226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195

0 &40.050 &80.222 &273.073 &422.443
0 0 0 0 0
0 211.909 216.832 221.872 227.032
0 0 0 0 0

C226.427 636.674 1.058.118 1.355.145 1.724.784
1 2 3 4 5

&207.408 534.208 813.251 954.053 1.112.290
15.610.288
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Tabel 5: Følsomhedsanalyse DCF 

	  

	  
 Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af tabel 5, vil et prisfald på det amerikanske marked have en stor indvirkning på 

DCF værdien. Hvis prisen falder med 30%, vil den samlede DCF værdi falde med 25,7%. På det 

europæiske marked vil den relative ændring være noget mindre, grundet at priserne i forvejen er 

relativt lave i forhold til det amerikanske marked. Yderligere fremgår det at COGS marginen og 

penetrations raten, er de to value drivers med størst indvirkning på DCF værdien. Hvis penetrations 

raten falder med 30%, vil der kun opnås et penetrations peak på 52,5%, hvilket vil reducere DCF 

værdien med 30,9%. Omvendt vil en stigning på 30% medføre et peak på 97,5% og en tilsvarende 

stigning i DCF værdien på 30,9%. Som det fremgår af analysen er egenkapitalomkostningen 

negativt korreleret med DCF værdien, hvilket skyldes at et lavere afkastkrav alt andet lige, vil 

medføre en højere nutidsværdi for projektet. Det ses  her, at DCF værdien vil falde med 20,7%, hvis 

egenkapitalomkostningen stiger med 30%.  

Med følsomhedsanalysen kan de væsentligste value drivers identificeres, hvilket i dette tilfælde er 

COGS og penetrations raten. Herudover kan analysen anvendes som et redskab til at vurdere 

forskningsprojektet efter ændringer i de relevante inputvariable. Med en sygdom som RSV hvor der 

!(DKK!000s) (30% (20% (10% Base!case +10% +20% +30%
Pris!pr.!vaccine!USA! 83 95 107 119 131 142 154
DCF$Værdi 11.597.429 12.935.049 14.272.668 15.610.288 16.947.907 18.285.082 19.621.306
Absolut$ændring >4.012.859 >2.675.239 >1.337.620 > 1.337.620 2.674.794 4.011.019
Relativ$ændring$(%) >25,7% >17,1% >8,6% > 8,6% 17,1% 25,7%
Pris!pr.!vaccine!EUR! 23 26 29 35 36 39 42
DCF$Værdi 14.802.114 15.071.505 15.340.897 15.610.288 15.879.679 16.149.070 16.418.462
Absolut$ændring >808.174 >538.783 >269.391 > 269.391 538.783 808.174
Relativ$ændring$(%) >5,2% >3,5% >1,7% > 1,7% 3,5% 5,2%
Årlig!penetrations!rate!(%)!interval 1,1(52,5% 1,2(60% 1,4(67,5% 1,5(75% 1,7(82,5% 1,8(90% 2(97,5%
DCF$Værdi 10.789.255 12.396.266 14.003.277 15.610.288 17.217.299 18.823.307 20.428.645
Absolut$ændring >4.821.033 >3.214.022 >1.607.011 > 1.607.011 3.213.020 4.818.357
Relativ$ændring$(%) >30,9% >20,6% >10,3% > 10,3% 20,6% 30,9%
GOGS!(%)!interval 24,5(28,2% 28(32,2% 31,5%(36,3% 35(40,3% 38,5(44,3% 42(48,3% 45,5(52,4%
DCF$Værdi 19.936.757 18.495.382 17.053.407 15.610.288 14.167.169 12.724.049 11.280.930
Absolut$ændring 4.326.469 2.885.094 1.443.119 > >1.443.119 >2.886.238 >4.329.358
Relativ$ændring$(%) 27,7% 18,5% 9,2% > >9,2% >18,5% >27,7%
Egenkapital!omkostning!(%) 6,4% 7,3% 8,3% 9,2% 10,1% 11% 11,9%
DCF$Værdi 20.045.242 18.404.098 16.932.569 15.610.288 14.419.614 13.345.234 12.373.827
Absolut$ændring 4.434.955 2.793.810 1.322.281 > >1.190.674 >2.265.054 >3.236.461
Relativ$ændring$(%) 28,4% 17,9% 8,5% > >7,6% >14,5% >20,7%
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ikke findes nogle behandlingsformer, og derfor hersker stor usikkerhed i forhold til de pågældende 

value drivers, såsom penetrations rate og pris, vil en følsomhedsanalyse hertil have særlig relevans. 

På denne måde kan beslutningsgrundlaget udvides, og projektet kan vurderes ud fra forskellige 

scenarier. 

 

5.2 ENPV modellen 
Følgende afsnit vil estimere værdien af udviklingsfasen for MVA-BN RSV ved brug af den 

kapitalbaserede ENPV model, som blev beskrevet i afsnit 3.2.2. ENPV modellen har den fordel, at 

den er i stand til at håndtere projekter, som er opdelt i flere faser, hvilket gør modellen oplagt til 

forskningsprojekter. I modsætning til DCF modellen tager ENPV modellen højde for værdien af 

udviklingsfasen og den tekniske risiko, som afspejles i sandsynlighedsestimaterne for succes/fiasko 

i de forskellige faser. Derudover tager modellen også højde for værdien af den kommercielle fase, 

som afspejles i den beregnede DCF værdi. For at kunne estimere værdien af udviklingsfasen, skal 

de tilhørende udviklingsomkostninger og sandsynligheder for de enkelte faser estimeres. Figur 10 

viser udviklingsfasen for MVA-BN RSV efter skæringsdatoen, samt de tilhørende 

udviklingsomkostninger som er fastsat ud fra interne og eksterne kilder.  

 

Figur 10: Udviklingsfaser og tilhørende omkostninger 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
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5.2.1 Udviklingsomkostninger 
 
Da skæringsdatoen er bestemt til den 01/04/2017, vil der kun fokuseres på 

udviklingsomkostningerne, som forløber efter denne dato. Der vil derfor kun inddrages  

udviklingsomkostninger til fase II, fase III og NDA fasen. Til bestemmelse af 

udviklingsomkostningerne er der taget udgangspunkt i en undersøgelsen foretaget af U.S. 

Department of Health & Human Services(HHS). HHS har estimeret de gennemsnitlige 

udviklingsomkostninger til de enkelte faser for respiratoriske sygdomme. Ud fra undersøgelsen vil 

de forventelige udviklingsomkostninger til fase II udgøre 85,2 mio. DKK (Sertkaya et al., 2014). Da 

Bavarian Nordic indledte fase II d. 01/10/2016, forventes det, at en stor andel af omkostningerne til 

udviklingsfase II allerede er afholdt. Det forudsættes, at udviklingsomkostningerne vil være 

forholdsvist jævnt fordelt henover udviklingsforløbet, og at de resterende udviklingsomkostninger 

derfor vil kunne bestemmes ved, at allokere de årlige udviklingsomkostninger til den resterende 

udviklings fase. For at få et bedre sammenligningsgrundlag med optionsmodellen forudsættes det, 

at samtlige udviklingsomkostninger forfalder primo for de resterende udviklingsfaser. Jf. afsnit 

2.3.2 forventes det at fase II vil blive godkendt d. 31/12/18, hvilket efterlader en samlet periode på 

2,25 år. Den årlige udviklingsomkostning til fase II bliver herefter 85,2/2,25 = 37,9 mio. DKK. Den 

resterende periode løber fra skæringsdatoen 04/10/2017 og efterlader en udviklingsfase på samlet 

1,75 år. De resterende udviklingsomkostninger bliver herefter 1,75*37,9 = 66,3 mio. DKK. Da 

Bavarian Nordic indleder deres fase IIb studie ultimo 2017, forudsættes det at 

udviklingsomkostninger til den resterende fase II studie forfalder på denne dato. Til Fase III studiet 

er udviklingsomkostninger noget højere, hvilket skal ses som et resultat af stikprøvens størrelse i 

denne fase. Omkostningerne hertil udgør 161 mio. DKK for et standard respiratorisk studie 

(Sertkaya et al., 2014). Bavarian Nordic forventer selv en markant højere omkostning, og har 

budgetteret med en udviklingsomkostning på 100 mio. USD ≈ 698,1 mio. DKK (Interview, Rolf 

Sass Sørensen). Den store forskel skal ses som et resultat af, at studiet kommer til at inkludere 

20.000 – 25.000 deltagere, hvilket jf. afsnit 2.1 må siges at være udover det sædvanlige. Det 

vurderes på baggrund heraf at være mere præcist at gå med Bavarian Nordics egne estimater for 

udviklingsomkostninger til dette studie. Da fase III studiet starter d. 31/12/18 vil 

udviklingsomkostningen forfalde på denne dato. Den sidste NDA fase har ligget på ca. 14 mio. 

DKK for respiratoriske sygdomme (Sertkaya et al., 2014). Det forventes derfor, at der vil være en 

udviklingsomkostning på 14 mio. DKK d. 30/06/21, som er tidspunktet, hvor Bavarian Nordic 

forventes at søge om endelig markedsgodkendelse.  
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5.2.2 Sandsynligheder 
 
For at kunne beregne ENPV værdien, skal de tilhørende sandsynligheder for succes og fiasko for 

hver af de enkelte udviklingsfaser estimeres. Da det kan være svært, at forudsige sandsynligheden 

for, at MVA-BN RSV bliver godkendt i de enkelte faser, vil der i stedet tages udgangspunkt i de 

historiske sandsynlighedsestimater for succes og fiasko i de pågældende faser for respiratoriske 

sygdomme. Biotechnology Innovation Organization(BIO), har til formålet udgivet en undersøgelse 

af succesraterne i 9.985 udviklingsfaser i perioden 2006 – ultimo 2015. Undersøgelsen inkluderede 

7.455 forskellige medicinalprodukter på tværs af 1.033 store og små virksomheder (BIO, et al., 

2016). Selvom det endnu ikke er lykkedes nogle virksomheder at udvikle en vaccine imod 

respiratoriske sygdomme, vurderes det at undersøgelsen for andre respiratoriske behandlingsformer, 

vil være det bedste estimat for sandsynligheden for, at MVA-BN RSV bliver markedsgodkendt. 

Sandsynlighedsestimaterne for succes/forkastelse fremgår herefter af tabel 6. 

 

Tabel 6: Sandsynlighedsestimater for respiratoriske sygdomme 
	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning (Data fra BIO, et al., 2016) 
 

Som det fremgår af tabel 6 er den tekniske risiko størst ved fase II, hvor det kun er 29,1% 

sandsynlighed for at blive godkendt og komme videre til Fase III. Herefter begynder det at blive 

mere sandsynligt, at opnå den endelige markedsgodkendelse, som skyldes at de opnåelige resultater 

bevæger sig fra teori mod praktisk anvendelse.  

 
 

5.2.3 ENPV Værdi 
 
Udviklingsomkostningerne og de tilhørende sandsynlighedsestimater samt den kommercielle DCF 

værdi er nu bestemt Den endelige ENPV værdi kan dermed estimeres.  Beregningen af ENPV 

værdien fremgår af tabel 7.  

 

 

Faser Succes)(p) Forkastelse(p)
Fase)II 29,1% 70,9%
Fase)III 71,1% 28,9%
NDA 94,6% 5,4%
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Tabel 7: ENPV Modellen 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
For at tage højde for sandsynlighedsestimaterne skal nutidsværdien af de frie cash flows vægtes 

med den akkumulerede sandsynlighed. Med andre ord skal de frie cash flows 

sandsynlighedsjusteres og tilbagediskonteres til skæringsdatoen. Som det blev beskrevet i 

teoriafsnittet 3.1.2 vil udviklingsomkostningerne kunne tilbagediskonteres med den risikofrie rente, 

eftersom den tekniske risiko er afspejlet i sandsynlighedsestimaterne. DCF værdien skal dog stadig 

tilbagediskonteres med egenkapitalomkostningen, da denne afspejler den systematiske og 

usystematiske risiko for projektetet. Som et eksempel opnås den  sandsynlighedsjusterede 

nutidsværdi af fase III investeringen, ved at tilbagediskontere investeringen med den risikofrie rente 

i 1,75 år. Resultatet skal herefter multipliceres med den akkumulerede sandsynlighed på 29,1%, da 

der er 29,1% sandsynlighed for at fase III studiet blive igangsat. Som det fremgår af tabel 7, er den 

forventede nutidsværdi for hele forskningsprojektet 1,75 mia. DKK, hvilket indikerer at 

forskningsprojektet er yderst rentabelt. Som det fremgår, er der 19,6% sandsynlighed for at MVA-

BN RSV bliver markedsgodkendt og opnår den kommercielle DCF værdi. Den 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi bliver herefter 2,01 mia. DKK. Ud fra den 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi kan værdien af den tekniske fleksibilitet beregnes. Den 

tekniske fleksibilitet betegner som nævnt den værdi, som ligger i at kunne forkaste 

forskningsprojektet, hvis det fejler rent teknisk. Værdien af den tekniske fleksibilitet er indregnet 

ved at fratrække nutidsværdien af cash flow investeringerne fra den sandsynlighedsjusterede DCF 

værdi, hvorefter denne fratrækkes ENPV værdien. Som det fremgår af tabellen, er værdien af den 

tekniske fleksibilitet herefter bestemt til 481,7 mio. DKK.  

 

 

Fase%II 31/12/17 0,75 29,1% 100,0% 166.250 164.910 164.910 0
Fase%III 31/12/18 1,75 71,1% 29,1% 1698.100 1665.618 1193.695 471.923
NDA 30/06/21 4,25 94,6% 20,7% 113.962 112.437 12.573 9.864
DCF%Værdi 31/12/21 4,75 1 19,6% 15.610.288 10.287.023 2.013.462 1
ENPV 9.544.058 1.752.284 481.787

Skæringsdato 01/04/17

Teknisk%
fleksibilitet

Sandsynlighed%
justeret%PV

PVÅr%%%%%%%%%%%%Dato
Akkumuleret%
Sandsynlighed%

Sandsynlighed%
(succes)%

Cash%Flow
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5.2.4 Følsomhedsanalyse  

Ligesom ved DCF modellen, vil en følsomhedsanalyse af ENPV værdien bidrage til et bedre 

overblik over, hvilken indvirkning ændringerne i de pågældende parametre har på værdien af 

forskningsprojektet. Da ENPV modellen i modsætning til DCF modellen inddrager udviklingsfasen, 

vil følsomhedsanalysen derfor være centreret omkring de gennemgåede parametre hertil. Analysen 

vil derfor tage udgangspunkt i de to parametre: sandsynlighed(succes) og udviklingsomkostninger, 

ved ændringer på henholdsvis +/-10%, +/-20% og +/-30%. Følsomhedsanalysen er beregnet i tabel 

8. Det kan aflæses, at sandsynlighedsestimaterne har den største indvirkning på ENPV værdien. 

Hvis sandsynlighedsestimatet (succes) ændres med +/- 30% i fase II vil det medføre en relativ 

ændring på +/-34,4% i ENPV værdien.  

 

Tabel 8: Følsomhedsanalyse ENPV 
 

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Den store ændrings skyldes, at den beregnede DCF værdi er markant større relativt til 

udviklingsomkostningerne for de enkelte faser. Som følge heraf vil den sandsynlighedsjusterede 

DCF værdi stige markant mere relativt til de sandsynlighedsjusterede udviklingsomkostninger. 

Dette er også med til at forklare, hvorfor ændringen i de samlede udviklingsomkostninger vil have 

en begrænset indflydelse på den relative ændring i ENPV værdien. Det ses her, at hvis 

udviklingsomkostninger ændres med +/- 30% vil ENPV værdien have en relativ ændring på +/- 

4,2%. Derudover fremgår det af tabellen at ingen af de undersøgte ændringer i 

sandsynlighedsestimaterne, vil føre til en negativ forventet nutidsværdi af forskningsprojektet. Ud 

!(DKK!000s) (30% (20% (10% Base!case +10% +20% +30%
Fase!II!sandsynlighed!(succes) 20,4% 23,3% 26,2% 29,1% 32,0% 34,9% 37,8%
ENPV%værdi 1.207.126 1.388.845 1.570.565 1.752.284 1.934.003 2.115.723 2.297.442
Absolut%ændring ?545.158 ?363.439 ?181.719 ? 181.719 363.439 545.158
Relativ%ændring%(%) ?31,1% ?20,7% ?10,4% ? 10,4% 20,7% 31,1%
Fase!III!sandsynlighed!(succes) 49,8% 56,9% 64,0% 71,1% 78,2% 85,3% 92,4%
ENPV%værdi 1.149.017 1.350.106 1.551.195 1.752.284 1.953.373 2.154.462 2.355.551
Absolut%ændring ?603.267 ?402.178 ?201.089 ? 201.089 402.178 603.267
Relativ%ændring%(%) ?34,4% ?23,0% ?11,5% ? 11,5% 23,0% 34,4%
NDA!sandsynlighed!(succes) 66,2% 75,7% 85,1% 94,6% ( ( (
ENPV%værdi 1.148.245 1.349.592 1.550.938 1.752.284 ? ? ?
Absolut%ændring ?604.039 ?402.692 ?201.346 ? ? ? ?
Relativ%ændring%(%) ?34,5% ?23,0% ?11,5% ? ? ? ?
Udviklingsomkostninger!CF (544.818 (622.649 (700.481 (778.312 (856.143 (933.974 (1.011.805
ENPV%værdi 1.825.848 1.801.410 1.776.847 1.752.284 1.727.721 1.703.158 1.678.595
Absolut%ændring 73.563 49.126 24.563 ? ?24.563 ?49.126 ?73.689
Relativ%ændring%(%) 4,2% 2,8% 1,4% ? ?1,4% ?2,8% ?4,2%
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fra ENPV modellen vil en investering i forskningsprojektet, være rentabelt under hensynstagen til 

den tekniske risiko i udviklingsfasen, samt den usystematiske og systematiske risiko i den 

kommercielle fase.  

 

5.3 Realoptionsmodellen 
I afsnit 5.1 blev DCF værdien for den kommercielle fase estimeret, og i det efterfølgende afsnit 5.2 

blev ENPV værdien udregnet med udgangspunkt i værdiestimatet for den kommercielle fase. DCF 

værdien tog hverken højde for den tekniske risiko i udviklingsfasen eller ændringer i 

markedsforholdene. ENPV metoden inkorporerede derimod den tekniske risiko, men inddrager ikke 

ændringer i markedsforhold, og dermed ikke den del af den strategiske fleksibilitet en dygtig ledelse 

kan udnytte på baggrund af ændringer i markedsforhold. Dette afsnit vil værdiansætte MVA-BN 

RSV ud fra den binomiale realoptions tilgang. Her vil både den tekniske risiko og den strategiske 

fleksibilitet blive inddraget. Afsnittet vil først afdække hvilken sammensætning af optioner der er 

relevant for MVA-BN RSV. Derefter vil binomialtræerne blive tilpasset projektet og de udvalgte 

optioner. Til sidst vil binomialmodellens variable blive bestemt og værdien af MVA-BN RSV blive 

udregnet. 

 

5.3.1 Tilpasning af modellen til optionstyper 

I afsnit 3.2.1 blev de forskellige optioner til binomialmodellen beskrevet. Her blev den sekventielle 

option og optionen til at forlade, bestemt som de mest relevante optioner for MVA-BN RSV. 

Begrundelsen var at udviklingsprojektet fra naturens side var faseopdelt, hvilket passer perfekt til 

den sekventielle option. Optionen til at forlade er relevant, da omkostningerne til at påbegynde en 

ny fase er høje, og hvis ændrede markedsforhold eller en afvisning i en tidligere fase har gjort 

investeringen ugunstig, kan en downside begrænses. 

Ud fra de to valgte optioner skal opbygningen af modellen ses som serie af europæiske call 

optioner. Den sekventielle option for den første fase skal exercises, før en ny option bliver erhvervet 

og så fremdeles gennem hele udviklingsfasen. Optionen til at forlade bliver inkorporeret i modellen 

ved at have identiske exercise tidspunkter med den sekventielle option. Derfor vil der i alt være 3 

optioner i modellen. Den første option vil have exercise tidspunkt når anden del af fase II 

programmet igangsættes. Option nummer 2 vil have exercise tidspunkt når fase III begyndes, og 

option 3 vil have exercise tidspunkt når markedsgodkendelsen (NDA) søges. Denne opbygning 
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understreger det europæiske call element, da der  kun er ét bestemt tidspunkt, hvor hver option kan 

exercises. I opbygningen vil modellen afspejle ændringer i markedsforholdene baseret på 

volatiliteten for det underliggende aktiv. Dermed vil der på exercise tidspunkterne været taget højde 

for de ændringer, volatiliteten inkorporerer. Volatiliteten indfanger dog ikke events, som knytter sig 

til den tekniske risiko for projektet. Hvis projektet ikke opnår godkendelse i en fase, er det 

ligegyldigt hvor gunstigt eller ugunstigt markedet har udviklet sig, da optionen ikke vil blive 

exercised. Værdien indeholdt i optionsmodellen vil derfor bestå af ændringer i markedsforhold som 

for eksempel salgsprisen for vaccinen.  

Det er også vigtigt at holde for øje, at binomialmodellen ikke tager højde for usikkerhed som ikke 

kan måles, eller usikkerhed der ikke er defineret på tidspunktet for modellens anvendelse (Willigers 

& Hansen, 2008, s. 524). 

 

De andre typer af realoptioner gennemgået i afsnit 3.2.1 er ikke lige så relevante for MVA-BN 

RSV. Eksempelvis er optionen til at udskyde/vente ikke attraktiv, da der er mange konkurrenter, der 

arbejder på at udvikle en RSV vaccine. Derfor vil en udskydelse af projektet mindske MVA-BN 

RSVs forventede lanceringsdato og give konkurrenterne mulighed for at komme først på markedet. 

Optionen til at ekspandere kan være værdifuld, men i det MVA-BN RSV er rettet mod de to største 

markeder i form af USA og Europa, vil en mulighed for at ekspandere ikke være voldsom 

værdifuld, da der på de andre markeder ikke er de samme indtjeningsmuligheder.   

 

5.3.2 Tilpasning af modellen til det underliggende aktiv 

DCF værdien for den kommercielle fase danner rammen for det underliggende aktiv. Dette er 

muligt ifølge MAD antagelsen jf. afsnit 3.2.1. I afsnittet bliver det også forklaret hvordan MAD 

antagelsen overfører DCF modellens forudsætninger om effektive markeder. Ideen med dette er, at 

et volatilitets estimat fra DCF modellens value drivers kan anvendes når et identisk handlet aktiv 

ikke er tilgængeligt på markedet. For MVA-BN RSV er der imidlertid et handlet aktiv, hvor 

volatilitets estimatet kan observeres. Dette vil blive gennemgået i detaljer i det efterfølgende afsnit 

omhandlende binomial modellens input.  
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5.3.3 Binomialtræer 

Som beskrevet i afsnit 3.2.1 skal der konstrueres to binomialtræer for MVA-BN RSV projektet. Det 

første binomialtræ skal forklare udviklingen i det underliggende aktiv. Det andet binomialtræ skal 

forklare udviklingen i optionsværdien for MVA-BN RSV. For at binomialtræerne er i stand til 

dette, skal de overholde bestemte parametre. Modellen skal konstrueres så den tager højde for den 

sekventielle option, optionen til at forlade, tidshorisonter for de forskellige udviklingsfaser og de 

tekniske risici. Overordnet og ens for de to binomialtræer er at de vil bestå af 18 kvartårlige 

tidsperioder. Tidsperioderne tager højde for den tid de forskellige udviklingsfaser tager. Samtidig 

kan der, i konstruktionen af binomialtræerne inkorporeres både den sekventielle option og optionen 

til at forlade. 

 

Binomialtræ 1 – Udvikling i det underliggende aktivs værdi 

Dette binomialtræ vil forme udviklingen for det underliggende aktivs værdi. Værdien tager 

udgangspunkt i nutidsværdien af den sandsynlighedsjusterede DCF som blev bestemt i tabel 7. Ved 

at benytte den sandsynlighedsjusterede DCF værdi indarbejdes de tekniske risici i udviklingsfasen i 

modellen. Den sandsynlighedsjusterede DCF værdi vil være udgangspunktet for binomialtræet og 

derfor placeret i det teoretiske punkt t=0, som afspejler skæringsdatoen. Udviklingen i værdien vil 

herefter forekomme, ved at multiplicere de udregnede up- og down faktorer på, i alle de 

efterfølgende tidspunkter.  

 

Binomialtræ 2 – Optionsværdiens udvikling 

Når udviklingen af værdien for det underliggende aktiv er fastlagt, kan fastlæggelsen af 

optionsværdien i de enkelte tidsperioder påbegyndes. Her anvendes metoden omvendt induktion, 

som er beskrevet i afsnit 3.2.1. Optionsværdien findes dermed bagfra, hvor værdien af det 

underliggende aktiv for den sidste tidsperiode, fratrækkes investeringsomkostningen i den sidste 

periode. Når optionsværdien for den sidste periode er blevet fastlagt, kan der regnes baglæns 

igennem binomialtræet. Udregningerne vil være en sandsynlighedsvægtning for up- og down events 

i den efterfølgende periode. Da der er tale om den efterfølgende periode, bliver værdien konsekvent 

tilbagediskonteret med en kvartårlig periode. Undervejs i binomialtræet vil der ved påbegyndelse af 

en ny fase, være en option til at forlade/fortsætte projektet. I de perioder vil de 

sandsynlighedsjusteret udviklingsomkostningerne for den pågældende fase blive fratrukket værdien 

af det underliggende aktiv. Hvis værdien af det underliggende aktiv, er større end værdien af 
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exercise prisen (udviklingsomkostningerne), vil forskningsprojektet være  in the money og 

forskningsprojektet bør derfor forsætte. Hvis værdien af det underliggende aktiv, derimod er lavere 

end udviklingsomkostningerne for den pågældende fase, vil projektet være out of the money, og 

forskningsprojektet bør derfor forkastes. Options værdien vil under dette scenarie, vær lig 0. 

Udregningerne forsætter tilbage igennem hele modellen, hvortil det teoretiske punkt t=0 nås og den 

fulde værdi af projektet vil være fundet med brug af binomialmodellen. 

 

Gennemgangen af de to binomialtræer forklarer hvordan modellen tager højde for parametrene; den 

sekventielle option, optionen til at forlade, tidshorisonter for de forskellige udviklingsfaser og de 

tekniske risici i udviklingsfasen. Den sekventielle option bliver udløst ved at foretage investeringen 

for den næste fase i projektet, mens optionen til at forlade vil blive udløst, hvis investeringen til en 

fase ikke bliver foretaget. 

 

5.3.4 Input variable 

For at kunne bestemme værdien af MVA-BN RSV skal inputvariablene først estimeres. De 

forskellige input er uddybet i teoriafsnittet 3.2.1. Dette afsnit vil behandle den praktiske brug og 

estimering af inputtene, for at muliggøre værdiansættelsen af MVA-BN RSV ved brug af 

binomialmodellen. 

Inputtene der skal anvendes er som følger: 

-‐ Den risikofri rente 

-‐ Tid/tidsperioder pr. år 

-‐ Volatilitet for det underliggende aktiv 

-‐ Exercise prisen for optionen ved indgangen til en ny fase 

-‐ Værdien af det underliggende aktiv 

 

Når inputtene er estimeret kan up- og down faktorerne udregnes. Herfra kan de risikoneutrale 

sandsynligheder beregnes, og endelig kan optionsværdierne fastlås. 

 

Den risikofri rente 

Den risikofri rente er tidligere estimeret til brug for anvendelse i DCF og ENPV modellerne. Den 

samme risikofri rente vil blive brugt i binomialdelen. Renten blev estimeret til 2,759% baseret på 
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den historiske rente for en 10 årig amerikansk statsobligation. Se afsnit 5.1.8 for en gennemgående 

behandling af den risikofri rente. 

 

Tid/tidsperioder pr. år 

Som nævnt i forrige afsnit tilpasses modellen til 18 kvartårlige tidsperioder. Dette svarer til 4 år og 

3 måneder, og er udregnet fra skæringsdatoen 1. april 2017 til og med den sidste investering i 

markedsgodkendelsesfasen. De 18 kvartårlige perioder er anvendt for at holde modellen 

overskuelig, samtidig med at det matcher tidsrammen for udviklingsfasen. De kvartårlige perioder 

gør, at udviklingen i binomialtræerne bliver mere hyppig end ved årlige eller halvårlige 

tidsperioder, dette sikre en mere jævn udvikling. I teorien argumenterer Jonathan Mun for, at 

antallet af tidsperioder i et binomialtræ skal ligge mellem 100-1000 for, at modellen leverer en 

værdi tæt nok på den teoretisk korrekte værdi fundet ved closed-form løsninger (Mun, 2006, s. 

125). Hvis dette antal tidsperioder skulle anvendes for MVA-BN RSV, ville modellen miste sin 

overskuelighed, så derfor holdes antallet af perioder på 18. Samtidig vurderes det, at ændringerne i 

værdien ikke vil være signifikante nok, til at retfærdiggøre en væsentlig mere kompleks model. 

 

Volatilitet for det underliggende aktiv.    

Volatiliteten kan roligt siges at være det vigtigste input når værdien af den binomiale realoption skal 

estimeres. Det er volatiliteten, der inkorporerer den strategiske fleksibilitet, som opstår på baggrund 

af markedsændringer, hvorfor det er ændringer i markedsforhold, der er udtrykt i volatilitets 

estimatet.  

Volatiliteten anvendes i binomial modellen som en af faktorerne der er medbestemmende for 

værdiestimatet for up- og down faktorerne. Jf. teoriafsnittet 3.2.1 blev de forskellige metoder til 

udregning af volatilitet gennemgået. Metoderne var; ledelsesestimater, Monte Carlo simulering, 

historisk data og til slut blev også nævnt den implicitte metode ud fra Black & Scholes formlen. Ud 

fra diskussionen blev det fastslået at historisk data og den implicitte metode, var de eneste der gav 

objektive estimater for volatiliteten. Begge metoder havde dog den svaghed, at et identisk aktiv 

eller value driver skulle identificeres, for at metoderne kunne anvendes. Ud fra betragtningen om 

objektivitet, vil der derfor blive fokuseret på historisk data og implicit volatilitet. Dette kan lade sig 

gøre, da det har været muligt at identificerer et aktiv, der kan siges at være ”identisk” med MVA-

BN RSV.  
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Aktivet er den handlede aktie for medicinalselskabet Novavax. Novavax er en 

forskningsvirksomhed, der ligesom Bavarian Nordic er ved at udvikle en vaccine mod RSV. Frem 

til september 2016 var Novavax dem der havde en RSV vaccine kandidat længst fremme i 

udviklingsfasen. Jf. afsnit 4.2.2 faldt Novavax aktiekurs med 83%, da selskabets RSV kandidat blev 

afvist i fase III. Da næsten hele værdien af Novavax var bundet op omkring deres RSV kandidat, 

anses Novavax for, at være det tætteste man kommer på et identisk handlet aktiv. Novavax vil i 

mangel på bedre alternativer, blive anvendt som identisk aktiv for MVA-BN RSV, og 

volatilitetsestimatet vil blive udledt med udgangspunkt i Novavax aktiekurs.   

Da Novavax som nævnt har fået en afvisning på deres RSV kandidat, vil det ikke være retvisende at 

udregne volatilitetsestimatet ved at kigge på nuværende data. I stedet kompenseres der for fase III 

afvisningen ved at benytte data fra før d. 15. September 2016, hvor afvisning fandt sted. Dette gør 

metoden hvor historiske data anvendes til den foretrukne metode, da der uanset hvad skal anvendes 

data der ligger tilbage i tiden. Derfor fokuserer afhandlingen udelukkende på udregning af 

volatilitet ved historiske data, og udelukker den implicitte beregning, da denne ikke vil være 

attraktiv på historiske data.  

 

Anvendelsen af historisk data har i forvejen den ulempe, at metoden anvender en retrospektiv 

tilgangsmåde. Det retrospektive billede bliver yderligere forværret af, at data fra skæringsdatoen og 

tilbage til d. 15. September 2016 ikke anvendes. Dermed er det ældre information der ligger til 

grund for volatilitetsestimatets udregninger vha. historiske data. Dette er ikke optimalt, da 

markedsændringer fra 16. september 2016 og frem til d. 1. april 2017 ikke bliver inkorporeret i 

volatiliteten.  

 

For at få et mere retvisende billede af volatiliteten, vil behandlingen af data foregå i tidsperioden 1. 

april 2014 til 15. september 2016. Ifølge Novavaxs årsrapport fra regnskabsåret 2014, blev deres 

fase II studie indledt i slutningen af 2013. Ved anvendelse af datoen 1. April 2014 starter 

databehandlingen i samme fase, som MVA-BN RSV befinder sig i nu. Jf. afsnit 2.3.2 befinder 

MVA-BN RSV sig i øjeblikket et halvt år inde i fase II studiet. Derfor kommer tidsperioderne for 

Novavaxs kandidat til at matche MVA-BN RSV nuværende og fremtidig udvikling. Når der ses på 

aktiekurserne over en længere periode, vil estimatet heller ikke blive påvirket af ekstreme outliers. 
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Nedenfor ses udviklingen i aktiekursen for amerikanske Novavax. Indikeret på grafen er også fase 

III afvisningen. 

 

Graf 5: Udvikling i aktiekurs for Novavax 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning (data fra Bloomberg) 
 

Til udregning af volatiliteten på Novavaxs historiske aktiekurser anvendes den i afsnit 3.2.1 

gennemgåede model: ”The logarithmic stock price returns approach”. Fra Bloombergs database er 

der indhentet daglige lukkekurser for Novavax for en 5 årig periode.  

Fremgangsmåden følger Muns (2006) fremgangsmåde, hvor der først udregnes relative logaritmiske 

afkast og derefter et løbende årligt gennemsnit. Ud fra det løbende gennemsnit bliver volatiliteten 

bestemt. Dermed er volatilitetsestimatet udregnet på baggrund af årlige volatilitets beregninger for 

2,5 år (fra perioden 1/4-2014 – 15/9-2016). Observationer og excel udregninger findes i den 

vedhæftet USB. 

 

Volatilitetsestimatet bliver udregnet til 64,8812%. Dette er den årlige volatilitet, som vil blive brugt 

til udregning af up- og down faktorerne. Nedenfor er vist udregninger af up- og down faktorerne 

samt den risikoneutrale sandsynlighed for et up-scenarie.  
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Formel 11: Beregning af risikoneutrale formler  

	  

𝑢 = 𝑒!",!!"#%∗ !!,!" = 1,3832	  

𝑑 = 𝑒!!",!!"#%∗ !!,!" =
1

1,3832 = 0,7230	  

𝑝 =
𝑒!,!"#%∗!!,!" − 0,7230
1,3832− 0,7230 = 43,01%	  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den risikoneutrale sandsynlighed for up vil blive brugt i udregningen af binomialtræ 2 til 

optionsværdien. Up- og down faktorerne vil blive anvendt til udregningerne i binomialtræ 1 for 

udviklingen i det underliggende aktiv. 

 

Exercise prisen for optionen ved indgangen til en ny fase. 

Optionernes exercise priser er bestemt som de sandsynlighedsjusterede udviklingsomkostninger 

tilknyttet de enkelte udviklingsfaser. Ved inddragelse af sandsynlighedsestimaterne, bliver de 

tekniske risici dermed også inkorporeret i realoptionsmodellen. De sandsynlighedsjusterede værdier 

findes ved at multiplicere udviklingsomkostningerne fra  ENPV beregningen, med den 

akkumulerede sandsynlighed for hver fase. Der henvises til tabel 7 for værdien af cash flowene. For 

at få en værdi der kan sammenlignes med værdien for ENPV modellen, antages det, at alle 

investeringer falder primo i deres respektive faser. Da udviklingsomkostningerne er forklaret i 

afsnit 5.2.1 vil de ikke blive gennemgået yderligere i dette afsnit 

 

Værdien af det underliggende aktiv 

Som underliggende aktiv, er der taget udgangspunkt i den sandsynlighedsjusteret DCF værdi, 

hvormed de tekniske risici bliver inddraget i realoptionsmodellen. For at finde nutidsværdien for 

den første periode, skal den sandsynlighedsjusterede DCF værdi for skæringsdatoen anvendes. 

Denne blev bestemt til  2,01 mia. DKK i afsnit 5.2.3, hvorfor der henvises hertil for udregninger. I 

binomialtræ 1 bliver udviklingen i det underliggende aktiv herefter estimeret ved, at multipliceret 

værdien med up- og down faktorerne. I binomialtræ 2 bliver udviklingen i den 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi brugt til udregning af optionsprisen i den sidste tidsperiode.  
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5.3.5 Realoptionsværdi med binomialtræer 

Det er nu muligt, på baggrund af de estimerede inputvariable og den tilpassede opbygning af 

modellen, at beregne værdien af MVA-BN RSV ved brug af den binomiale realoptionsmodel.  

 

Tabel 9: Input variable til binomial model 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Ovenstående tabel viser alle de gennemgåede input, som skal anvendes i opbygning af 

binomialtræerne og værdiansættelsen af MVA-BN RSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase%II 1,75%år
Fase%III 2,5%år
NDA 0,5%år
Udviklingsomkostninger%fase%II%mia.%DKK%(Sandsynlighed%justeret) 0,066
Udviklingsomkostninger%fase%III%mia.%DKK%(Sandsynlighed%justeret) 0,203
Omkostninger%NDA%mia.%DKK%(Sandsynlighed%justeret) 0,003
Standardafvigelse 64,88%
Risikofri%rente 2,76%
Kvartårlige%perioder 0,25
Sandsynlighed%justeret%PV%DCF%værdi%(mia%DKK) 2,013
u 1,3832
d 0,7230
p 43,01%
q 56,99%

%Variabler
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Figur 11: Udvikling i det underliggende aktiv (Binomialtræ 1) 

	  

	  
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udviklingen fra skæringsdatoen i den sandsynlighedsjusterede DCF værdi er illustreret ovenfor. 

Her ses alle de mulige værdier, det underliggende aktiv kan tage i de forskellige tidsperioder, som 

findes ved gange med up og down faktorerne. Værdierne fra sidste tidsperiode anvendes til 

udregningen af optionsværdierne ved brug af omvendt induktion.  

 

Figur 12: Udvikling i optionsværdien (Binomialtræ 2) 

	  

	  
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udvikling)i)det)underliggende)aktiv)(mia.)DKK)
2017 2018 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

NDA
2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195 14,102 19,506 26,980 37,319 51,620 71,402 98,763 136,610 188,961 261,372 361,532 500,075

1,456 2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195 14,102 19,506 26,980 37,319 51,620 71,402 98,763 136,610 188,961 261,372
1,052 1,456 2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195 14,102 19,506 26,980 37,319 51,620 71,402 98,763 136,610

0,761 1,052 1,456 2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195 14,102 19,506 26,980 37,319 51,620 71,402
0,550 0,761 1,052 1,456 2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195 14,102 19,506 26,980 37,319

0,398 0,550 0,761 1,052 1,456 2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195 14,102 19,506
0,287 0,398 0,550 0,761 1,052 1,456 2,013 2,785 3,852 5,329 7,370 10,195

0,761*0,72 0,208 0,287 0,398 0,550 0,761 1,052 1,456 2,013 2,785 3,852 5,329
0,150 0,208 0,287 0,398 0,550 0,761 1,052 1,456 2,013 2,785

0,398*1,38 0,109 0,150 0,208 0,287 0,398 0,550 0,761 1,052 1,456
0,079 0,109 0,150 0,208 0,287 0,398 0,550 0,761

0,057 0,079 0,109 0,150 0,208 0,287 0,398
0,041 0,057 0,079 0,109 0,150 0,208

0,030 0,041 0,057 0,079 0,109
0,021 0,030 0,041 0,057

0,016 0,021 0,030
0,011 0,016

0,008

Fase5IIIFase5II

Udvikling)i)optionsværdien)(mia.)DKK)
2017 2018 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

NDA
1,752 2,522 3,588 5,062 7,169 9,992 13,897 19,300 26,977 37,317 51,618 71,399 98,761 136,608 188,958 261,369 361,530 500,072

1,193 1,749 2,519 3,651 5,125 7,166 9,989 14,099 19,503 26,977 37,316 51,618 71,399 98,761 136,608 188,958 261,369
0,788 1,189 1,812 2,582 3,648 5,123 7,368 10,192 14,099 19,503 26,977 37,316 51,618 71,399 98,761 136,608

0,494 0,851 1,253 1,809 2,579 3,850 5,326 7,368 10,192 14,099 19,503 26,977 37,316 51,617 71,399
0,348 0,558 0,848 1,250 2,011 2,782 3,850 5,326 7,368 10,192 14,099 19,503 26,977 37,316

(2,522*43,01%+1,193*56,99%)/EXP(2,76%*0,25) 0,195 0,346 0,555 1,050 1,453 2,011 2,782 3,849 5,326 7,368 10,192 14,099 19,503
0,083 0,192 0,547 0,758 1,050 1,453 2,011 2,782 3,849 5,326 7,368 10,192

0,002 0,285 0,395 0,547 0,758 1,050 1,453 2,011 2,782 3,849 5,326
0,148 0,205 0,285 0,395 0,547 0,758 1,050 1,453 2,011 2,782

0,106 0,148 0,205 0,285 0,395 0,547 0,758 1,049 1,453
0,076 0,106 0,147 0,205 0,285 0,395 0,547 0,758

0,054 0,076 0,106 0,147 0,205 0,285 0,395
MAX(0,285*43,01%+0,148*56,99%)/(EXP(2,76%*0,25)):0,203;0) 0,038 0,054 0,076 0,106 0,147 0,205

0,027 0,038 0,054 0,076 0,106
0,019 0,027 0,038 0,054

0,013 0,019 0,027
0,008 0,013

0,005
MAX(0,057:0,003;0)

Investeringer 0,066 0,203 0,003

Fase@IIIFase@II



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  93	  
	  

Figur 12 illustrerer udviklingen i optionsværdien for MVA-BN RSV. Udregningen sker baglæns, og 

slutter tilbage i punktet Q2 2017, som illustrerer tidspunktet for skæringsdatoen. Her af fremgår det, 

at MVA-BN RSV værdiansættes til en pris på 1,75 mia. DKK, hvilket afrundet giver den samme 

værdi, som blev fundet med ENPV modellen i afsnit 5.2.3 

 

For at tage højde for indvirkningen af ændrede markedsforhold er der nedenfor opstillet et 

beslutningstræ. Træet illustrerer, hvornår det er attraktivt at fortsætte projektet og dermed investere 

de krævede udviklingsomkostningerne, for at påbegynde en ny fase. 

 

Figur 13: Beslutningstræ 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

I beslutningstræet kan det aflæses at ingen scenarier medfører en ”invester ikke” strategi. Grunden 

til dette er, at den initiale sandsynlighedsjusterede DCF værdi er så høj, at uanset 

hvor dårligt markedet udvikler sig, vil MVA-BN RSV være in the money. Eftersom MVA-BN RSV 

er  in the money uafhængigt af markedsændringerne, vil værdien derfor ikke adskille sig fra den 

beregnede ENPV værdi, da de ændrede markedsforhold ikke har nogen indvirkning på de 

strategiske investeringsbeslutninger. Som nævnt i teoriafsnittet 3.2.2 vil realoptionsmodellen kun 

være mere præcis end ENPV modellen, hvis de ændrede markedsforhold har en afgørende 

betydning for de pågældende investeringsbeslutninger. Eftersom dette ikke er tilfældet jf. figur 13, 

vil ENPV modellen være tilstrækkelig præcis, da værdien af den strategiske fleksibilitet ikke bliver 

realiseret i realoptionsmodellen. Dette forklarer hvorfor realoptions- og ENPV modellen begge 

vurderer projektet til at være 1,75 mia. DKK værd.  

Beslutningstræ
2017 2018 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

NDA
Invester Invester Invester
Invester Invester Invester
Invester Invester Invester
Invester Invester Invester

Invester Invester
Invester Invester
Invester Invester
Invester Invester

Invester
Invester
Invester
Invester
Invester
Invester
Invester
Invester
Invester
Invester

Fase6IIIFase6II
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5.3.6 Følsomhedsanalyse 
 
Ligesom med DCF og ENPV modellen vil en følsomhedsanalyse kunne illustrere, hvordan værdien 

af projektet påvirkes af ændringer i vigtige inputs. Eftersom volatiliteten, er det mest essentielle 

input i realoptionsmodellen, vil følsomhedsanalyse derfor teste hvordan værdien påvirkes, når 

volatiliteten ændres med henholdsvis +/-10%, +/-20% og +/-30%. Følsomhedsanalysen fremgår 

nedenfor af tabel 10.  

 
Tabel 10: Følsomhedsanalyse Realoptionsværdi 
	  

	  
	  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det kan aflæses i følsomhedsanalysen, er det begrænset hvor stor en indvirkning ændringen i 

volatiliteten, vil have på værdien af forskningsprojektet. Normalt vil en højere volatilitet, alt andet 

lige, medføre en højere optionsværdi for call optioner. Som det fremgår af tabel 10 er det dog meget 

begrænset, hvor stor en indvirkning en stigning i volatiliteten vil have på værdien af 

forskningsprojektet. Dette skal ses som et resultat af, at forskningsprojektet allerede er deep in the 

money, hvilket medføre at det er begrænset hvor meget værdi den strategiske fleksibilitet vil tilføje 

projektet. Som det fremgår af tabellen, vil en stigning på 30% i volatiliteten, medføre en stigning i 

værdien på 0,15%, hvilket understreger, at de ændrede markedsforhold spiller en minimal rolle på 

investeringsbeslutningen. Da volatilitet i base casen i forvejen ikke havde nogen indvirkning på 

investeringsstrategien, vil en lavere volatilitet derfor heller ikke kunne påvirke værdien yderligere, 

da forskningsprojektet i forvejen er in the money i samtlige scenarier. Dette er med til at forklare, 

hvorfor den relative ændring er lig 0, når volatiliteten falder yderligere.   

 

5.4 Scenarieanalyse 
I det følgende afsnit vil et alternativt scenarie for MVA-BN RSV i den kommercielle fase blive 

opstillet og analyseret. I ENPV følsomhedsanalysen blev det belyst, at den tekniske risiko i 

udviklingsfasen havde stor indflydelse på den endelige værdi. Grundet afhandlingens afgræsning 

!(DKK!000s) (30% (20% (10% Base!case +10% +20% +30%
Volatilitet 45,42% 51,90% 58,39% 64,88% 71,37% 77,86% 84,35%
ROV$værdi 1.752.432 1.752.432 1.752.432 1.752.432 1.753.266 1.754.131 1.754.993
Absolut$ændring 0 0 0 = 834 1.699 2.560
Relativ$ændring$(%) 0,0% 0,0% 0,0% = 0,05% 0,10% 0,15%
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fra den tekniske vurdering, vil der ikke fokuseres på sandsynlighedsestimaterne i udviklingsfasen. 

Afsnittet forudsætter derfor, at de tekniske risici blot vil afspejle de gennemsnitlige estimater for 

base casen. Da den tidligere bestemte base case havde en relativ høj værdi, vil der heller ikke blive 

foretaget et best case scenarie, da afhandlingens fokus er på modellernes performance. Analysen vil 

derfor blot tage udgangspunkt i et worst case scenarie, hvor den lavest mulige pris, som stadig er 

realistisk, vil blive estimeret. Eftersom base case værdien er afhandlingens forventelige værdi, vil 

modellernes performance under dette scenarie i højere grad danne grundlag for vurderingen af 

modellerne. Worst case scenariet skal dermed blot give et mere nuanceret billede af, hvordan 

modellerne performer under et andet realistisk scenarie. 

 

5.4.1 Worst case scenarie  

I følsomhedsanalyse for DCF modellen blev det belyst, at værdien af forskningsprojektet i høj grad 

var påvirket af den årlige penetrations rate, vaccinepris og COGS margin. Worst case scenariet vil 

på baggrund heraf, tage udgangspunkt i disse value drivers og hvordan de forventes at udvikle sig 

under et realistisk worst case scenarie. Herudover vil der også blive inddraget andre essentielle 

value drivers, som forventes at ændre sig under et worst case scenarie.  

 

Omsætning 

I worst case scenariet vil omsætningen i den kommercielle fase bære præg af, at RSV ikke opnår en 

anerkendelse, som er tilnærmelsesmæssig lige så stor som influenzas. Behandlingsraten på det 

europæiske og amerikanske marked forudsættes derfor kun at udgøre 30% af den potentielle 

målgruppe. Behandlingsraten for den europæiske målgruppe <15 forbliver dog konstant på 8,7%. 

Derudover lykkes det for politikerne i USA at reducere de amerikanske medicinalpriser med 30%, 

hvilket medføre et markant fald i det amerikanske marked. Foruden ændringer i den underliggende 

marked lykkes det flere konkurrenter, såsom Sanofi og Astrazeneca, at få godkendt deres RSV 

vaccine, hvilket øger konkurrenceintensitet på RSV markedet. Penetrations cappet forudsættes på 

baggrund heraf kun at udgøre 50% for MVA-BN RSV. Senere i den kommercielle fase lykkes det 

desuden en konkurrent at udvikle en alternativ vaccinekandidat, som kan behandle begge RSV 

undertyper over flere RSV sæsoner. Den kommercielle fase for MVA-BN RSV vil som følge heraf 

kun udgøre 12 år, og opleve en kortvarig vækstfase og en hurtig nedgangsfase. Grundet den korte 

vækstfase opnår MVA-BN RSV heller ikke penetration cappet på 50%. Det forudsættes at der kun 
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opnås et penetrations peak på 37,5% med et top salg på ca. 1,6 mia. DKK. Omsætningen, 

penetrations raten og de respektive markedsandele fremgår af graf 6: 

 

Graf 6: Omsætning og markedsandele worst case  
	  

	  
	  
Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  
	  

Driftsomkostninger 

Grundet den lave markedsandel vil MVA-BN RSV heller ikke være i stand til opnå de forventede 

stordriftsfordele henover vækstfasen. COGS marginen forudsættes på baggrund heraf at ligge på det 

gennemsnitlige historiske niveau (-40,3%) henover den kommercielle fase. 

Administrationsomkostningerne vil grundet den manglende variabilitet med omsætningen 

stige/falde med henholdsvist +/-0,5% henover vækst og nedgangsfasen. Andre driftsomkostningers 

marginer forudsættes at være på niveau med base casen. Driftsomkostninger og driftsoverskuddet i 

worst case scenariet fremgår af graf 7. 
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Graf 7: Omsætning og markedsandel worst case 

	  

	  
 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Worst case værdi 
 
På baggrund af ovenstående scenarie kan værdien af MVA-BN RSV udregnes. Som det fremgår af 

tabel 11 er værdien af forskningsprojektet estimeret til 4,1 mio. DKK ved brug af 

realoptionsmodellen, hvorimod ENPV modellen har estimeret en negativ værdi på -151,8 mio. 

DKK. MVA-BN RSV vil derfor kun være et rentabelt forskningsprojekt ved brug af 

realoptionsmodellen, og bør forkastes hvis der tages udgangspunkt i ENPV modellen.  

 

Tabel 11: Scenarieanalyse 
	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 

Årsagen hertil skyldes, at forskningsprojektet under worst case scenariet har en markant lavere 

DCF værdi. Dette medfører, at optionen ikke i lige så høj grad vil være in the money som under 
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K#
00
0s
#

COGS& Omsætning& Distrubu=on& R&D& Adm.& EBIT&&

Vækst# Nedgang#

(DKK$000s)

DCF$(kommerciel$værdi) 15.610.288 ; 847.513 ;
1)$ENPV$værdi 1.752.284 Go$ ;151.863 No;go$
2)$ROV$værdi 1.752.432 Go$ 4.110 Go$
3)$Sandsynligheds$justeret$DCF$;$PV$CF 1.270.497 ; ;633.650 ;
1;3)$)Teknisk$fleksibilitet$ENPV$ 481.787 ; 481.787 ;
2;3)$Strategisk$+$teknisk$fleksibilitet$ROV$ 481.935 ; 637.760 ;
2;1)$Strategisk$fleksibilitet$ROV$ ; ; 155.973 ;
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Investeringbeslutning$
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Base$Case

Investeringsbeslutning$
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base case scenariet. Da realoptionsmodellen inddrager de ændrede markedsforhold og værdien af 

den strategiske fleksibilitet, som opstår ved forkastelse af forskningsprojektet, vil modellen derfor 

have en højere værdi end ENPV modellen. Under base case scenariet, havde denne værdi dog en 

mindre betydning, da forkastelsen af projektet udelukkende afhang af den tekniske risiko, som blev 

indregnet af begge modeller. Det fremgår yderligere af tabellen, at værdien af den strategiske 

fleksibilitet under worst case scenariet har en værdi på 155,9 mio. DKK, hvilket er årsagen til 

forskellen mellem de to modellers værdiestimater. ENPV modellen er statisk, og tager derfor ikke 

højde for værdien, der ligger i at kunne forlade forskningsprojektet grundet ændrede 

markedsforhold. Som følge heraf vil ENPV modellen underestimere værdien af forskningsprojektet 

i dette scenarie. Under worst case scenariet vil realoptionsmodellen derfor være en mere præcis 

model end ENPV modellen, eftersom modellen indregner værdien af den strategiske fleksibilitet.  

For fuldt overblik over beslutningstræet i worst case scenariet, henvises der til bilag 10. DCF og 

ENPV værdiansættelsen fremgår ligeledes af bilag 8 & 9. 

 

5.5 Opsummering 
 
I afsnit 5 blev værdien af forskningsprojektet estimeret ved brug af DCF, ENPV og 

realoptionsmodellerne. I afsnit 5.1 blev DCF modellen anvendt til at vurdere værdien af den 

kommercielle fase, hvor den systematiske og usystematiske risiko blev inddraget. Risikoen blev 

udtrykt igennem egenkapitalomkostningen og blev estimeret til 9,17% for MVA-BN RSV.  Den 

kommerciel budgetperiode blev fastlagt til 23 år, som resulterede i en kommerciel DCF værdi på 

15,6 mia. DKK. I følsomhedsanalysen blev investeringsgrundlaget udvidet, hvor det blev belyst af 

den kommercielle DCF værdi, i høj grad var påvirket af ændringer i de amerikanske vaccinepriser, 

COGS marginen samt penetrations raten. Det blev her estimeret, at ændringerne på +/-30% i disse 

parametre medfører et markant fald i DCF værdien i intervallet  +/-25,7 – 30,9%. 

 

I modsætning til DCF modellen inddrog ENPV modellen i afsnit 5.2 udviklingsfasen og de tekniske 

risici, som forskningsprojekter står overfor i udviklingsforløbet. Det blev her belyst, at der var 

19,6% sandsynlighed for at den kommercielle DCF værdi for MVA-BN RSV ville blive realiseret. 

Ved inddragelse af nutidsværdien af de sandsynlighedsjusterede udviklingsomkostninger, blev 

ENPV værdien herefter estimeret til 1,75 mia. DKK. I følsomhedsanalysen blev de forskellige 

parametre i udviklingsforløbet testet. Det blev her bestemt, at ENPV værdien i høj grad afhang af 
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ændringerne i de tekniske risici, hvilket skulle ses som et resultat af, at den høje 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi var markant større end udviklingsomkostningerne.  

 

I afsnit 5.3 blev værdien af forskningsprojektet estimeret ved brug af realoptionsmodellen. I 

modsætning til de to kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller, tog realoptionsmodellen højde for 

de ændrede markedsforhold og den strategiske fleksibilitet, som beslutningstager besidder. Der blev 

her fundet frem til, at MVA-BN RSV var deep in the money uanset hvor dårligt markedet udviklede 

sig, hvilket medførte at værdien af den strategiske fleksibilitet ikke blev realiseret. Som et resultat 

heraf adskilte realoptionsmodellens værdi sig ikke mærkbart fra ENPV værdien.  

I følsomhedsanalysen blev det desuden belyst at markante ændringer i markedsforholdene, heller 

ikke havde nogen stor indvirkning på realoptionsværdien, da kun få ekstreme scenarier medførte at 

MVA-BN RSV var out of the money. Dette var med til at understrege, at investeringsbeslutningerne 

i base casen i højere grad afhang af de tekniske risici fremfor ændrede markedsforhold. Under dette 

scenarie var ENPV modellen derfor tilstrækkelig præcis, da modellen inddrog de tekniske risici i 

udviklingsfasen.  

 

I afsnit 5.4 blev der udarbejdet et realistisk worst case scenarie for MVA-BN RSV. I dette scenarie 

blev det testet, hvorledes værdien blev påvirket af ændringer i de mest essentielle value drivers, og 

hvordan modellerne performede under disse forudsætninger. Det blev her belyst, at ENPV modellen 

underestimerede værdien af forskningsprojektet, og resulterede i en værdi på -151,8 mio. DKK. I 

modsætning til ENPV modellen, var forskningsprojektet stadig rentabelt ved brug af 

realoptionsmodellen, og blev estimeret til 4,1 mio. DKK.   Årsagen hertil skyldes at 

forskningsprojektet under worst case scenariet havde en markant lavere DCF værdi (847 mio. 

DKK), hvilket medførte at den sekventielle option ikke var lige så langt in the money, som under 

base case scenariet. Som følge heraf, blev værdien af den strategiske fleksibilitet realiseret og 

indregnet gennem realoptionsmodellen. Under worst case scenariet var realoptionsmodellen derfor 

en mere præcis model end ENPV modellen, da modellen tog højde for værdien af den strategiske 

fleksibilitet, som blev udregnet til 155,9 mio. DKK.  
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6. Diskussion  
Der vil i dette afsnit blive foretaget en diskussion af hvilke af de gennemgåede modeller, som er 

bedst egnet til at vurdere værdien af medicinalprodukter i udviklingsfasen. Diskussionen vil tage 

udgangspunkt i den udarbejdede værdiansættelse af  MVA-BN RSV, samt de teoretiske 

perspektiver der blev belyst i afsnit 3. De enkelte modeller vil på baggrund heraf blive vurderet ud 

fra de 2 overordnede kriterier, som blev beskrevet i afsnit 3.3. Kriterierne er: 

 

Værdiegenskaber: 

• Præcision  

• Realistiske antagelser 

 

Brugeregenskaber: 

• Brugervenlig 

• Forståeligt output 

 

6.1 Værdiegenskaber  
I dette afsnit vil modellernes værdiegenskaber blive diskuteret. Diskussionen vil blive udført med 

henblik på modellernes præcision, og i hvor høj grad modellerne er baseret på realistiske antagelser. 

 

6.1.1 DCF 

I det udarbejdede casestudie blev DCF modellen anvendt til at estimere værdien af den 

kommercielle fase for forskningsprojektet. Modellen viste sig her, at være særlig velegnet til 

værdiansættelsen af den kommercielle fase, eftersom modellen tog højde for både den systematiske 

og usystematiske risiko. Antagelserne, som modellen bygger på, kan dog være udfordrende at 

estimere i praktisk. For casestudiet af MVA-BN RSV, var det i høj grad en subjektiv vurdering, 

som afgjorde potentialet, eftersom RSV er et uberørt marked uden kommerciel historik. Dette kan 

dog i nogen grad afdækkes ved følsomhedsanalyser og andre scenarier, som giver et mere nuanceret 

billede af, hvad værdien af forskningsprojektet vil være under andre forudsætninger. Det vurderes 

på baggrund heraf, at modellen er tilstrækkelig præcis og kan bygges på realistiske antagelser, når 

det gælder værdiansættelse af et forskningsprojekts kommercielle fase. Ulempen ved modellen er 

derimod, at den ikke tager højde for den tekniske risiko, som opstår undervejs i udviklingsforløbet. 
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I det praktiske eksempel viste det sig, at sandsynligheden for at MVA-BN RSV rammer markedet 

kun udgjorde 19,6%. Modellen vil på baggrund heraf kraftigt overestimere værdien af 

forskningsprojektet, eftersom de tekniske risici i udviklingsfasen ikke bliver inddraget i DCF 

modellen. Ydermere vil DCF tilgangen også underestimere værdien, der ligger i at kunne forkaste 

et forskningsprojekt i udviklingsfasen. DCF modellen vil på baggrund heraf  ikke opfylde 

værdikriteriet, og vil derfor ikke kunne give en fuld belysning af investeringsgrundlaget alene. 

Modellen vil dog være tilstrækkelig præcis og realistisk til værdiansættelse af den kommercielle 

fase for forskningsprojekter, og vil derfor være et godt udgangspunkt for de andre 

værdiansættelsesmodeller. Det skal bemærkes at modellen grundet manglende indregning af teknisk 

risiko og strategisk fleksibilitet, ikke vil kunne stå alene, og derfor blot skal ses som et supplement 

til de andre modeller, hvorved den kan bidrage til investeringsgrundlaget.  

 

6.1.2 Realoption vs ENPV 

Eftersom ENPV og realoptionsmodellerne tager udgangspunkt i DCF modellen, vil de 

gennemgåede værdiegenskaber for DCF modellen også gøre sig gældende for disse modeller. I 

modsætning til DCF modellen tager ENPV udgangspunkt i både de tekniske risici i udviklingsfasen 

og den systematiske og usystematiske risiko i den kommercielle fase. I forhold til DCF modellen 

opfylder ENPV modellen derfor præcisionskriteriet i langt højere grad, eftersom de tekniske risici 

bliver indregnet i modellen. Modellen har dog også sine svagheder, da det kan være udfordrende at 

opstille præcise antagelser for, hvornår og hvad sandsynligheden er for, at et forskningsprojekt 

lykkes i de enkelte faser. Det blev belyst i følsomhedsanalysen, at ændringer i de tekniske risici 

havde en stor indvirkning på den endelige værdiansættelse. På baggrund heraf afhænger modellens 

præcision i høj grad af præcisionen for disse inputs. For at kunne komme med et kvalificeret bud på 

sandsynlighedsestimaterne, kræver det en biokemisk baggrund og dybdegående analyser af det 

pågældende forskningsprojekt. Eftersom realoptionsmodellen tager udgangspunkt i den 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi, vil disse udfordringer derfor også gøre sig gældende for denne 

models præcision. 

 

En  anden svaghed som også gælder for både realoptionsmodellen og ENPV modellen, er at de ikke 

tager højde for, at en stor del af den tekniske risiko, også kan risikere at indeholde komponenter af 

markedsrisiko. Begge modeller forudsætter, at den tekniske risiko vil være konstant henover 

udviklingsfasen, og derfor er upåvirket af ændrede markedsforhold. Som nævnt i afsnit 2.1 er en 
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forudsætning for, at et medicinal produkt bliver markedsgodkendt, at produktet er mindst lige så 

effektivt som eksisterende behandlingsformer. Hvis en potentiel konkurrent lykkes med at få 

godkendt en særdeles effektiv RSV vaccine før MVA-BN RSV bliver markedsgodkendt, må det alt 

andet lige forventes at sandsynligheden for at blive markedsgodkendt mindskes. Eftersom både 

ENPV og realoptionsmodellen forudsætter at sandsynlighedsestimaterne er ukorreleret med 

markedsrisikoen, vil modellerne derfor ikke tage højde for, hvilken indvirkning dette vil have på 

værdien. I givet tilfælde bør sandsynlighedsestimaterne revurderes og  tilpasses de ændrede 

markedsforhold. Det vurderes dog, at der igennem sammenlignelige projekter og scenarieanalyser 

kan opstilles realistiske og objektive estimater, hvorfor præcisionskriteriet overordnet vurderes at 

være tilstrækkeligt opfyldt i henhold til denne forudsætning.  

 

Ligesom med DCF-modellen var en af svaghederne ved ENPV modellen, at der ikke blev taget 

højde for ændrede markedsforhold og værdien af den strategiske fleksibilitet, som måtte opstå som 

følge heraf. Modellen antager, at investeringerne i udviklingsfasen udelukkende afhænger af den 

tekniske risiko, og derfor er ukorreleret med ændrede markedsforhold. I praktisk vil denne antagelse 

medføre et forkert værdiestimat, hvis markedsforholdene spiller en afgørende rolle for hvorvidt et 

forskningsprojekt bliver forkastet, da modellen ikke indregner værdien af den strategske 

fleksibilitet. Værdien af fleksibiliteten vil dog kun kunne realiseres, hvis ankomsten af nye 

oplysninger er tilstrækkelige negative til at forkaste forskningsprojektet. I base case scenariet blev 

det belyst, at samtlige udfald i realoptionsmodellen havde positiv optionsværdi, hvilket medførte at 

værdien af den strategiske fleksibilitet ikke var eksisterende. Driveren for at foretage løbende 

investeringer afhang dermed udelukkende af hvorvidt MVA-BN RSV lykkedes i udviklingsfaserne, 

frem for hvorvidt den kommercielle værdi var påvirket af de ændrede markedsforhold. Under dette 

scenarie vil  præcisionskriteriet og antagelserne for ENPV modellen derfor være tilstrækkeligt 

opfyldte, da modellen opfanger værdien af fleksibilitet, som vedrører muligheden for at forkaste et 

forskningsprojekt, der har fejlet rent teknisk.   

I worst case scenariet blev det derimod belyst, at de ændrede markedsforhold havde betydning for 

investeringsbeslutningen, hvorfor ENPV modellen, som følge heraf, underestimerede værdien 

relativt til realoptionsmodellen. Årsagen hertil skyldes, at investeringscasen grundet den lave 

sandsynlighedsjusterede DCF værdi i højere grad var påvirket af ændringer i markedsforholdene. 

Som følge heraf var der stor værdi i den strategiske fleksibilitet, som blev estimeret til 155,97 mio. 

DKK. I praksis vil det derfor under worst case scenariet være forkert at antage, at 
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investeringsbeslutningerne i udviklingsfasen udelukkende afhænger af den tekniske risiko. Ændrede 

markedsforhold vil også kunne påvirke, hvorvidt et forskningsprojekt er out of the money. Under 

denne antagelse vil realoptionsmodellen være mere præcis end ENPV modellen, eftersom modellen 

opfanger værdien af den strategiske fleksibilitet.   

 

Selvom MVA-BN RSV var rentabelt med begge modeller i base case scenariet, kan indregningen 

af værdien af den strategiske fleksibilitet, have en afgørende betydning for hvorvidt de finansielle 

ressourcer allokeres til de mest rentable forskningsprojekter. Ved manglende indregning af den 

strategiske fleksibilitet, vil dette kunne medføre at beslutningstager forkaster et forskningsprojekt, 

på trods af det viser sig at være mere rentabelt end alternative forskningsprojekter. Vigtigheden af 

værdikriteriet skal dermed ikke blot ses ud fra, hvorvidt et forskningsprojekt er rentabelt eller ej, 

men også i forhold til hvad der findes af alternativer, hvor manglende indregning af strategisk 

fleksibilitet vil kunne medføre et biased beslutningsgrundlag. Ulempen ved realoptionsmodellens 

værdiegenskaber er dog, at der kan stilles spørgsmålstegn til hvorvidt modellen bygger på 

realistiske og præcise antagelser, når modellen skal anvendes til praktisk værdiansættelse af 

forskningsprojekter. En vigtig antagelsen som realoptionsmodellen bygger på er, at volatiliteten er 

kendt og ikke ændrer sig henover optionens levetid. For MVA-BN RSV var det grundet de fælles 

karakteristika med Novavax, muligt, at estimere volatiliteten ved at kigge på udviklingen i 

Novavaxs aktiekurs, hvorfor dette parameter kunne estimeres med tilstrækkelig objektiv præcision. 

For andre forskningsprojekter hvor volatiliteten for det underliggende aktiv ikke kan estimeres ud 

fra sammenlignelige handlede aktiver, vil det i praktisk være mere problematisk at estimere 

volatiliteten. Selvom volatiliteten kan estimeres ud fra frit handlede aktiver, vil det ikke være 

ensbetydende med, at det vil være en realistisk antagelse, at det underliggende aktiv forventes at 

udvikle sig med en konstant volatilitet i fremtiden. I casen blev volatiliteten bestemt ud fra samme 

udviklingsperiode, som forventes at gøre sig gældende for MVA-BN RSV. Det må dog grundet de 

ændrede markedsforhold, såsom prispres på medicinalprodukter, være urealistisk at antage at 

volatiliteten vil ligge på et konstant historisk niveau henover udviklingsfasen. I base case scenariet 

havde ændringerne i volatiliteten dog ikke den store indvirkning på værdien, eftersom MVA-BN 

RSV var deep in the money, uanset hvor dårligt markedet udviklede sig. For worst case scenariet, 

hvor værdien af det underliggende aktiv var markant lavere, vil volatilitetsestimatet spille en 

markant større rolle for værdien af forskningsprojektet. Antagelsen om en konstant volatilitet vil 

som følge heraf være for svag, til at kunne siges at være tilstrækkeligt opfyldt. Dette er ellers en 
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essentiel forudsætning for, at opnå en præcis værdi. Det vil desuden være problematisk at estimere 

volatiliteten i praksis, hvis der ikke findes handlede aktiver med tilsvarende karakteristika, hvilket 

kan være en udfordring for medicinalprodukter i udviklingsfasen. Hvis ingen aktiver findes, kan 

andre metoder til estimering af volatiliteten anvendes. Monte Carlo simulering eller 

ledelsesestimater kan producere volatilitetsestimater, problemer med disse fremgangsmåder er dog, 

at de bygger subjektive input og antagelser. 

 

Foruden konstant og kendt volatilitet antager realoptionsmodellen også, at information fremkommer 

kontinuerligt. I praktisk vil ny information ikke opstå kontinuerligt, men derimod opstå som følge 

af specifikke events, som kan være problematiske at forudse. Eksempelvis vil afgørende 

information om en bestemt fasegodkendelse komme på et bestemt, men ret uforudset tidspunkt. Det 

samme gør sig gældende for markedsændringer, såsom nye konkurrenter eller prisreguleringer. I 

den praktiske værdiansættelse blev der taget højde for nogle af disse informationsflows, ved at 

opdele udviklingsforløbet for MVA-BN RSV i de enkelte udviklingsfaser. For at tage højde for det 

diskontinuerlige informationsflow, vil modellen dog skulle forfines ved at adressere 

informationsstrømmen inden for hver af faserne. Selv om modellen vil kunne videreudvikles til at 

tage fat på disse kompleksiteter, vil det være vanskeligt at udfylde en sådan model ud fra 

akkumulerede historiske data. Antagelsen om et kontinuerligt informations flow er derfor 

nødvendig i praksis, men også en stor ulempe for realoptionsmodellens værdiegenskaber.  

 

Det vurderes ud fra ovenstående, at realoptionsmodellen i høj grad opfylder værdiegenskaberne i 

teorien, men at der kan opstå udfordringer i forhold til modellens antagelser, når praktisk 

anvendelse finder sted. Derudover vil modellen heller ikke skabe ekstra værdi, når den eneste 

risikofaktor for forkastelse af et forskningsprojekt er drevet af tekniske risici, hvilket var tilfældet i 

base casen. Det vurderes som følge heraf, at modellen kun vil opfylde værdikriteriet tilstrækkeligt, 

og kun vil skabe merværdi i forhold til ENPV modellen, når markedsændringer er driveren bag 

fremtidige investeringsbeslutninger i udviklingsfasen. Dette var dog ikke tilfældet for base casen, 

som er afhandlingens forventelige værdiansættelses case.   

 

6.2 Brugeregenskaber 

I dette afsnit vil modellernes brugeregenskaber blive diskuteret. Diskussionen vil fokusere 

modellernes brugervenlighed, og i hvor høj grad modellernes output er forståeligt. 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  105	  
	  

6.2.1 DCF 

I henhold til brugerkriteriet er en af ulemperne ved DCF modellen, at den er tidskrævende at 

producere, og at modellen kræver mange inputs, der kan være udfordrende og tidskrævende at få 

adgang til. Som eksempel hertil kan det være udfordrende og tidskrævende at finde inputs til prisen 

på et forskningsprodukt, når der ikke findes tilsvarende behandlingsformer. Prisen på 

medicinalprodukter afhænger som nævnt af de omkostninger, der vil være ved en evt. 

hospitalsindlæggelse og af eksisterende behandlingsformer. Derfor skal der foretages dybdegående 

analyser, for at få et estimat på hvad den forventelige pris måtte være. I det praktiske eksempel var 

det grundet de fælles karakteristika med influenza, muligt at benchmarke med priserne på en 

influenzavaccine. For andre forskningsprojekter hvor der ikke eksisterer peers, vil en mere 

dybdegående analyse skulle foretages.  

Modellens styrker derimod er, at modellen er relativ nem og intuitiv at formidle til ledelse og andre 

interessenter, når først modellen er produceret. Dette hænger også i høj grad sammen med den 

generelle accept og status, DCF modellen besidder. Det er desuden nemt at ændre de underliggende 

parametre, og se hvilken effekt disse ændringer vil have på værdien af forskningsprojektet. I 

medicinalbranchen hvor der hersker stor usikkerhed omkring potentiale, penetration og pris, vil 

denne egenskab have ekstra relevans, da værdien under andre scenarier hurtig og nemt vil kunne 

produceres og præsenteres på en intuitiv og nem måde. Eksempelvis vil det være nemt for ledelsen, 

at se hvilken effekt en prisændring på +/-30% vil have på forskningsprojektets overordnede værdi. 

DCF modellen vurderes på baggrund heraf at opfylde brugeregenskaberne, da modellen har lav 

grad af kompleksitet med tilstrækkelig data adgang, og er nem at bruge i praksis. Modellen kan dog 

være tidskrævende at producere, hvilket er en svaghed ved modellen.   

 

6.2.2 Realoption vs ENPV  

Eftersom både ENPV og realoptionsmodellen bygger på DCF værdien, vil brugeregenskaberne til 

DCF modellen også gøre sig gældende her. Fordelen ved ENPV modellen er, at modellen er hurtig 

og nem at producere, når først der er foretaget en DCF beregning. Modellens output er desuden 

intuitivt og nemt at forstå, hvilket er er en afgørende egenskab når modellen skal formidles til 

relevante beslutningstagere. Det vil eksempelvis være nemt for ledelsen at forholde sig til, hvad 

sandsynligheden vil være for, at den kommercielle DCF værdi bliver realiseret. Derudover kræver 

modellen også få inputs. Når først DCF værdien er estimeret, skal der blot estimeres 

udviklingsomkostninger og forfaldstidspunkt samt sandsynlighedsestimater. Modellen vurderes på 
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baggrund heraf, at opfylde brugeregenskaberne i høj grad. I modsætning til ENPV og DCF 

modellen, er realoptionsmodellens output mere komplekst at forstå, og kræver flere inputs som kan 

være tidskrævende at producere. Som nævnt forudsætter modellen at volatiliteten kan estimeres ud 

fra handlede aktiver. For forskningsprojekter hvor der ikke foreligger handlede aktiver, vil 

volatiliteten skulle estimeres med udgangspunkt i MAD–antagelsen. Her vil den statiske DCF værdi 

bruges som underliggende aktiv, og value drivers fra DCF analysen kan bruges til at estimere 

volatiliteten. MAD-antagelsen forudsætter, at vigtige value drivers som eksempelvis 

medicinalpriser kan aflæses på handlede børser, hvilket i praksis er vanskeligt for 

forskningsprojekter, hvor der ikke forligger tilsvarende behandlingsformer. Tilmed har de fleste 

value drivers heller ikke et underliggende finansielt marked som for eksempel råvareindustrier har. 

I tilfælde hvor et identisk aktiv eller afgørende value drivers ikke kan observeres i markedet, vil 

volatiliteten skulle estimeres ud fra Monte Carlo simuleringer eller ledelsesestimater, disse er som 

tidligere nævnt både subjektive og Monte Carlo simuleringer tilmed tidskrævende at foretage. 

Realoptionsmodellens brugeregenskaber er derfor ikke tilstrækkeligt opfyldt i forhold til de to 

kapitalbaserede værdiansættelsesmodeller. Når først modellen er produceret, er det dog ligesom 

med de andre modeller hurtigt og nemt at se indvirkningen af bestemte inputs. Det skal dog 

bemærkes, at matematikken som modellen bygger på er relativ kompleks, og kan være svær for 

ledelse og andre beslutningstagere at forholde sig til. Det vurderes på baggrund heraf, at modellen 

grundet sin kompleksitet og begrænsede data adgang ikke opfylder brugeregenskaberne 

tilstrækkeligt. 

 

6.3 Opsummering  

I hvilken grad realoptionsmodellen er bedre end ENPV, når det gælder præcision, afhænger af 

hvorvidt markedsrisikoen er driveren bag investeringsbeslutningen, eller om 

investeringsbeslutningen udelukkende afhænger af, hvorvidt forskningsprojektet lykkes i 

udviklingsfaserne. Den strategiske fleksibilitet vil kun have værdi, hvis beslutningstager er villig og 

i stand til, at træffe en aktiv beslutning om at forkaste forskningsprojektet ved ankomsten af nye 

oplysninger, der er tilstrækkeligt negative til at ændre investeringscasen. Dette var ikke tilfældet i 

base case scenariet, hvorfor ENPV modellen under dette scenarie opfyldte værdikriteriet i lige så 

høj grad som realoptionsmodellen. I teorien er realoptionsmodellen, grundet inddragelse af 

volatilitet, ENPV modellen overlegen, men i praksis er modellen grundet urealistiske antagelser og 

vanskelige brugeregenskaber ENPV modellen underlegen. Det vurderes på baggrund heraf, at 
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ENPV modellen er mest velegnet til at vurdere værdien af forskningsprojekter i udviklingsfasen, 

grundet dens tilstrækkelige værdiegenskaber samt gode brugeregenskaber. Ratingen af de 

forskellige modeller fremgår af tabel 12:  

 

Tabel 12: Rating af værdiegenskaber 

	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvirkning 
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7. Konklusion & Perspektivering 
 
Medicinalbranchen har i en længere årrække outperformet det generelle aktiemarked markant. 

Situationen har imidlertid ændret sig, da der er kommet internationalt fokus på omkostningerne til 

medicinalprodukter. Samtidig er branchen underlagt streng myndighedsregulering, hvor der fra 

politisk side er lagt pres på at sænke de ellers stigende medicinalpriser. Da medicinalselskaber 

opererer i en verden fuld af usikkerhed, satte afhandlingen fokus på, hvordan skiftende 

markedsforhold ville påvirke forskningsprojekter i udviklingsfasen. Afhandlingens formål var at 

vurdere hvilke værdiansættelses modeller, der ville være bedst egnet til at vurdere værdien af 

medicinalprodukter i udviklingsfasen under de pågældende markedsforhold. Til dette formål blev 

der udarbejdet et case studie for Bavarian Nordics udviklingsprojekt MVA-BN RSV. De næste to 

afsnit vil sammenfatte en samlet konklusion og perspektivere afhandlingens resultater.  

 

7.1 Konklusion 

Til besvarelse af afhandlingens problemformulering, var det nødvendigt at undersøge en række 

problemstillinger, herunder de forhold som gør sig gældende for et forskningsprojekt i 

udviklingsfasen. For at et forskningsprojekt kan lanceres, skal det først passere en præklinisk fase 

samt 3 kliniske udviklingsfaser og en endelig markedsgodkendelsesfase.  Sandsynligheden for at et 

standard medicinalprodukt i fase I opnår den endelige markedsgodkendelse udgør kun 9,6%. Den 

kommercielle levetid for et medicinalprodukt, afhænger herefter primært af patentrettigheder samt 

andre konkurrencedygtige produkter på markedet. MVA-BN RSV befinder sig i øjeblikket i fase II 

af udviklingsforløbet, hvor det allerede nu står klart, at MVA-BN RSV adskiller sig fra sine 

konkurrenter, da produktet i teorien har fuld dækning mod RSV. Selvom MVA-BN RSV har vist 

gode resultater i de indledende forsøg, er der stadig lang vej til den kommercielle fase.  

 

I teoriafsnittet blev det belyst hvilke modeller, der kunne bidrage til en værdiansættelse af 

forskningsprojekter i udviklingsfasen, og hvad fordelene og ulemperne ved disse modeller var. 

Modellerne som blev identificerede var DCF, ENPV og realoptioner. Det blev her belyst at DCF 

modellen er god til at værdiansætte den kommercielle fase, eftersom modellen tager højde for den 

usystematiske og systematiske risiko, som er tilknyttet denne fase. Ulempen ved DCF modellen er, 

at modellen ikke tager højde for den tekniske risiko i udviklingsfasen samt værdien af den 

strategiske fleksibilitet. I modsætning til DCF modellen bliver den tekniske risiko i udviklingsfasen 

inddraget i ENPV modellen. Her kommer den tekniske risiko til udtryk ved muligheden for at 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  109	  
	  

forkaste et forskningsprojekt, der har fejlet en fase ved ikke at leve op til kravene. På den måde 

overlapper ENPV modellen realoptionsmodellen, da der teknisk set er tale om en indbygget 

realoption. Overlappet mellem ENPV modellen og realoptionsmodellen stopper dog her, da den 

eneste form for usikkerhed der bliver fanget af ENPV modellen, er den usikkerhed/mulighed til at 

forlade et forskningsprojekt der har fejlet teknisk. Ligesom med DCF modellen forholder ENPV 

modellen sig passivt til ændrede markedsforhold, og er derfor ikke i stand til at indregne værdien af 

den strategiske fleksibilitet. I tilfælde hvor ændrede markedsforhold har betydning for de 

pågældende fase investeringer, vil ENPV modellen som følge heraf underestimere værdien af 

forskningsprojektet i forhold til realoptionsmodellen. Dette skyldes at realoptionsmodellen som den 

eneste model, er i stand til at inddrage værdien, som ligger i at kunne forkaste et forskningsprojekt 

grundet ændrede markedsforhold.  

 

I den strategiske analyse blev det belyst at særligt prispresset i USA, og andre konkurrencedygtige 

produkter kunne have en stor negativ indvirkning på værdien af  MVA-BN RSV. Derudover blev 

det belyst, at RSV er et stort udækket marked som grundet væksten i aldersgruppen ≥65, samt et 

øget fokus på vaccinationsprogrammer, forventes at vokse yderligere. På baggrund af den 

strategiske analyse blev værdien af MVA-BN RSV estimeret ved brug af DCF, ENPV og realoption 

modellerne. DCF modellen blev anvendt til at værdiansætte den kommercielle fase, som resulterede 

i en kommerciel DCF værdi på 15,6 mia. DKK. 

Ved anvendelse af ENPV modellen blev den tekniske risiko inddraget, hvor det blev bestemt at der 

var 19,6% sandsynlighed for at den kommercielle DCF værdi for MVA-BN RSV blev realiseret. 

Ved inddragelse af nutidsværdien af de sandsynlighedsjusterede udviklingsomkostninger blev 

ENPV værdien herefter estimereret til 1,75 mia. DKK.  

I realoptionsværdiansættelsen blev der taget højde for de ændrede markedsforhold og den 

strategiske fleksibilitet. Det blev her belyst at MVA-BN RSV var deep in the money, uanset hvor 

dårligt markedet udviklede sig, hvilket medførte at værdien af den strategiske fleksibilitet ikke blev 

realiseret. Som et resultat heraf adskilte realoptionsmodellens værdi sig ikke nævneværdigt fra 

ENPV værdien. 

 

I følsomhedsanalyserne blev de mest essentielle value drivers identificeret. Det blev her belyst at 

den kommercielle DCF værdi, i høj grad var påvirket af ændringer i de amerikanske vaccinepriser, 

COGS marginen samt penetrations raten. Derudover blev de forskellige parametre i 
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udviklingsforløbet testet, hvor det blev bestemt at ENPV værdien i høj grad afhang af ændringerne i 

de tekniske risici. Analysen viste også, at ændringer i markedsforholdene havde en mindre 

betydning for realoptionsværdien, da kun få ekstreme scenarier medførte at MVA-BN RSV var out 

of the money. Dette var med til at understrege, at investeringsbeslutningerne i base casen i højere 

grad afhang af de tekniske risici. 

 

 I worst case scenariet blev det testet hvorledes værdien af MVA-BN RSV var påvirket af 

ændringer i de vigtigste value drivers, som blev identificeret i følsomhedsanalysen, og hvordan 

modellerne performede under dette scenarie. Det blev her belyst, at ENPV modellen 

underestimerede værdien af forskningsprojektet, og resulterede i en værdi på -151.8 mio. DKK. 

Årsagen hertil skyldes at forskningsprojektet under worst case scenariet havde en markant lavere 

DCF værdi. Dette påvirkede også den sekventielle option, som ikke var lige så langt in the money 

som under base casen. Under worst case scenariet var realoptionsmodellen derfor en mere præcis 

model end ENPV modellen, da modellen tog højde for værdien af den strategiske fleksibilitet, som 

blev indregnet til 155,9 mio. DKK.  

 

På baggrund af den praktiske værdiansættelse blev modellerne vurderet ud fra i hvor høj grad de 

opfyldte bruger- og værdiegenskaberne. For at opfylde disse egenskaber tilstrækkeligt, bør en 

model indeholde realistiske antagelser, præcision, brugervenlighed samt have et forståeligt output. 

På baggrund af den praktiske værdiansættelse blev det bestemt, at både ENPV og 

realoptionsmodellen opfyldte præcisionskriteriet tilstrækkeligt. I teorien er realoptionsmodellen 

grundet inddragelse af ændrede markedsforhold ENPV modellen overlegen, men i det praktiske 

eksempel hvor MVA-BN RSV konsekvent var deep in the money, havde indregningen af strategisk 

fleksibilitet ikke nogen mærkværdig betydning for værdien. ENPV modellen opfyldte som følge 

heraf præcisionskriteriet i lige så høj grad som realoptionsmodellen. I modsætning til 

realoptionsmodellen blev det vurderet, at ENPV modellen i højere grad opfyldte kriteriet om 

realistiske antagelser, da der gennem sammenlignelige forskningsprojekter kunne opstilles 

tilstrækkelig præcise sandsynlighedsestimater for forskningsprojektet. I det praktiske eksempel blev 

det belyst, at realoptionsmodellen byggede på mere urealistiske antagelser såsom kendt og konstant 

volatilitet, hvilket sjældent er tilfældet for forskningsprojekter i udviklingsfasen. Modellen var 

desuden mere kompleks og tidskrævende at producere, hvilket medførte at brugeregenskaberne ikke 

var opfyldt i lige så høj grad som ved ENPV modellen.  
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Når alle de ovenstående perspektiver sammenfattes, vurderes realoptionsmodellen at være 

underlegen i forhold til ENPV modellen, da urealistiske antagelser og udfordrende 

brugeregenskaber gør den mindre velegnet til værdiansættelse af MVA-BN RSV, sammenlignet 

med ENPV modellen. 

På baggrund heraf kan det konkluderes, at ENPV modellen trods usikkerhed for ændrede 

markedsforhold er mest velegnet til at vurdere værdien af medicinalprodukter i udviklingsfasen, 

med udgangspunkt i casestudiet af MVA-BN RSV. ENPV modellens gode brugeregenskaber samt 

tilstrækkelige værdiegenskaber er afgørende for, at denne model er bedst.  

Ratingen som blev foretaget af de forskellige modeller, er opsummeret i tabel 13 

 

Tabel 13: Rating af værdiegenskaber 

	  

	  
Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

	  

7.2 Perspektivering 
Det blev i afhandlingen fastslået at ENPV modellen var den foretrukne model til værdiansættelse af 

MVA-BN RSV, eftersom modellen opfyldte brugeregenskaberne i høj grad og værdiegenskaberne 

tilstrækkeligt. I worst case scenariet var der imidlertid afgørende forskel i værdiestimatet fra 

henholdsvis ENPV modellen og realoptionsmodellen. Derfor kunne det være interessant at 

undersøge i hvilke andre sammenhænge anvendelse af realoptioner som ledelses- eller analytiker 

værktøj kunne være værdiskabende.  

I dette afsnit perspektiveres brugen af realoptioner ud på offentlige institutioner, for at se hvordan 

anvendelse finder sted her. 
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Offentlige institutioner står for de fleste store anlægsinvesteringer i Danmark. Eksempelvis arbejdes 

der i øjeblikket på at etablere Femern forbindelsen, hvor et tunnel system vil forbinde Danmark og 

Tyskland. Projektet er blevet forsinket over flere omgange, selv efter der er indgået kontrakter med 

entreprenørvirksomheder. Den forventede opstart af projektet var sat til 2019, men en realoption 

giver muligheden for udskydelse og først starte projektet op i 2020 (scm & logistic, 2016). Her kan 

realoptionen vise sig at være meget værdifuld, hvis projektet ikke er igangsat på det aftalte 

tidspunkt. Optionens værdi vil være drevet af at nye kontraktforhandlinger og omkostninger hertil 

ikke behøver finde sted. Ift. selve projektet vil optionen have værdi i og med businesscasen for 

tunnelbyggeriet, er drevet af den forventede trafik, der vil være igennem tunellen. Hvis der skulle 

ske markante ændringer, som for eksempel vil mindske trafikken i en årrække vil optionen til at 

udskyde kunne skabe værdi i form af strategisk fleksibilitet.  

Generelt indeholder mange offentlige kontrakter realoptioner. Et andet eksempel er en indgåelse af 

aftale om broarbejde i forbindelse med den nye Ringsted tog forbindelse. Her er der aftalt en 

realoption på yderligere 4 broer (Sund og Bælt, 2016).  

I sektorer drevet af råvarepriser, vil realoptioner også med fordel kunne anvendes, da 

volatilitetsestimater for handlede råvarer er nemme at opdrive. Omkostningerne til etablering af 

eksempelvis en mine er høje og investeringshorisonten lang. Her vil ændrede markedsforhold have 

en afgørende betydning for, om det er økonomisk attraktivt at påbegynde et mine projekt. 

 

Som beslutningsværktøj vil realoptioner kunne give afgørende information, hvis beslutningstager 

står over for to gensidigt udelukkende projekter. Her kan den strategiske fleksibilitet være den 

afgørende parameter i beslutningsprocessen, om hvilket af de to projekter der skal igangsættes.    

 
Når der ses tilbage på afhandlingens introduktion, blev der stillet spørgsmålstegn ved om 

markedsændringer ville ændre ved medicinalselskabers investeringsbeslutninger. Ud fra 

værdiansættelsen af MVA-BN RSV, vil ændrede markedsforhold ikke have nogen betydning. Dog 

skal det holdes for øje, at ved investeringsbeslutninger hvor værdien funderer omkring 0, kan der 

være situationer, hvor markedsændringer spiller en væsentlig rolle for, hvorvidt projektet er in the 

money eller out of the money. Under disse scenarier vil realoptionsværdien i højere grad opfylde 

værdikriteriet, eftersom der vil være større sandsynlighed for at værdien af den strategiske 

fleksibilitet bliver realiseret.  



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  113	  
	  

Litteraturliste 
 
 
Artikler & Udgivelser  
. 
Adams, B. (2017). Novavax craters after Phase III RSV F vaccine failure; seeks path forward. Fierce biotech. [online]   
http://www.fiercebiotech.com/biotech/novavax-craters-after-phase-iii-rsv-f-vaccine-failure-seeks-path-forward 
[Besøgt 8 Apr. 2017]. 
 
Amplion, Biomedtracker and BIO (2016). Clinical Development Success Rates 2006-2015. Biotechnology Innovation 
Organization. 
 
Blank, P., Schwenkglenks, M. and Szucs, T. (2009). Vaccination coverage rates in eleven European countries during 
two consecutive influenza seasons. Journal of Infection. 
 
Blau, G., Bunch, P., Varma, V. and Pekny, J. (2004). Managing a Portfolio of Interdependent New Product Candidates 
in the Pharmaceutical Industry. Product Innovation Management. 
 
European Commission (2015). The 2015 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies. 
European Economy. [online]   
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee8_en.pdf [Besøgt 7 Apr. 2017]. 
 
EY (2015). Estimating risk-free rates for valuations. EYGM Limited. [online]   
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-estimating-risk-free-rates-for-valuations/$FILE/EY-estimating-risk-
free-rates-for-valuations.pdf [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
Fernandez, P., Ortiz, A. and Acín, I. (2017). Market Risk Premium used in 71 countries in 2016: a survey with 6,932 
answers. IESE Business School. [online]   http://www.psc.state.fl.us/library/filings/16/07554-
16/Support/92_Fernandez%20Market%20Risk%20Premium%20used%20in%2071%20Countries%202016.pdf 
[Besøgt 4 Apr. 2017]. 
 
Heldbjerg, G. (1996). Videnskabsteori, Paradigmer og metodesynsvinkler. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 
Kailay, S. (2017). Giganter rykker ind på Bavarian-område. medwatch. [online]   
http://medwatch.dk/Medicinal___Biotek/article9405064.ece [Besøgt 10 Apr. 2017]. 
 
Langreth, R. (2017). Costs and Outrage Rise in the U.S. Bloomberg. [online]   
https://www.bloomberg.com/quicktake/drug-prices [Besøgt 4 Apr. 2017]. 
 
Loftus, P. (2016). U.S. Drug Spending Climbs. The Wallstreet Journal. [online]   https://www.wsj.com/articles/u-s-
drug-spending-climbs-1460606462 [Besøgt 3 Apr. 2017]. 
 
Lupkin, S. (2016). 5 Reasons Prescription Drug Prices Are So High in the U.S. Time. [online]   
http://time.com/money/4462919/prescription-drug-prices-too-high/ [Besøgt 2 Apr. 2017]. 
 
Mereckiene, J. (2015). Seasonal influenza vaccination in Europe. European Centre for Disease Prevention and 
Control. [online]   http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Seasonal-influenza-vaccination-Europe-2012-
13.pdf [Besøgt 17 Apr. 2017]. 
 
Mortensen, T. (2016). Magtfuldt finanshus revser vagtskifte i Novo: Det skaber usikkerhed. Borsen. [online]   
http://www.business.dk/medico/magtfuldt-finanshus-revser-vagtskifte-i-novo-det-skaber-usikkerhed [Besøgt 5 Apr. 
2017]. 
 
Mortensen, T. (2017). Lundbeck-direktør om høje medicinpriser i USA: De har betalt for hele verden i 15 år. Borsen. 
[online]   http://www.business.dk/medico/lundbeck-direktoer-om-hoeje-medicinpriser-i-usa-de-har-betalt-for-hele-
verden [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
Opler, T., Garrett, B. and Langer, S. (2014). Valuation Analysis in Pharmaceutical Licensing and M&A Transactions. 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  114	  
	  

Torreya Partners. 
 
Palache, A., Oriol-Mathieu, V., Fino, M. and Xydia-Charmanta, M. (2015). Seasonal influenza vaccine dose 
distribution in 195 countries (2004–2013): Little progress in estimated global vaccination coverage. Elsvier. [online]   
http://eswi.org/knowledge-center/wp-content/uploads/sites/11/2014/07/global-influenza-vaccine-distribution-Vaccine-
2015.pdf [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
 
Phrma (2016). Biopharmaceutical Research & Development. Phrma. [online]   http://phrma-
docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/rd_brochure_022307.pdf [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
Rendtorff, J. (2007). Case-studier. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi. 
Ritzau, F. (2016). Bavarian Nordic indleder fase 2 forsøg med vaccinekandidat. Berlingske Business. [online]   
http://www.business.dk/medico/bavarian-nordic-indleder-fase-2-forsoeg-med-vaccinekandidat [Besøgt 5 May 2017]. 
 
Ritzau, F. (2017). Trump kræver igen lavere medicinpriser i USA. Borsen. [online]   
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/339227/trump_kraever_igen_lavere_medicinpriser_i_usa.html [Besøgt 15 
Apr. 2017]. 
 
scm & logistic (2016). Femern-forbindelsen lader vente på sig. scm.dk. [online]   http://www.scm.dk/femern-
forbindelsen-lader-vente-p%C3%A5-sig [Besøgt 2 May 2017]. 
 
Sertkaya, A., Birkenbach, A., Berlind, A. and Eyraud, J. (2014). Examination of clinical trial costs and barrier for drug 
development. U.S. Department of Health and Human Services. [online]   
https://aspe.hhs.gov/system/files/pdf/77166/rpt_erg.pdf [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
Sund og Bælt (2016). Femern Landanlæg: MT Højgaard får opgave på 52 broer. [online] Sund og Bælt.   
http://sundogbaelt.dk/2016/03/landanlaeg/ [Besøgt 5 May 2017]. 
 
Thielst, G. (2017). Bavarian har bedre vacciner. Borsen. [online]   http://borsen.dk.esc-
web.lib.cbs.dk/nyheder/avisen/artikel/11/164831/artikel.html?hl=YToyOntpOjA7czozOiJSU1YiO2k6MjA7czozOiJyc
3YiO30, [Besøgt 8 Apr. 2017]. 
 
WHO European Region Member States (2013). Review of vaccine price data. World Health Organization. [online]   
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/284832/Review-vaccine-price-data.pdf?ua=1 [Besøgt 5 Apr. 
2017]. 
 
Willigers, B. and Hansen, T. (2008). Project valuation in the pharmaceutical industry: a comparison of least-squares 
Monte Carlo real option valuation and conventional approaches. R&D Management 

 
 
Bøger 
 
Andersen, T. (2006). Perspectives on strategic risk management. 1st ed. Copenhagen Business School Press. 
 
Andersen, I. (2013). Den skinbarlige virkelighed. 5th ed. Samfundslitteratur. 
 
Bogdan, B. and Villiger, R. (2010). Valuation in Life Sciences. 3rd ed. Springer. 
 
Brealey, Myers and Allen (2013). Principles of corporate finance. 11th ed. McGraw-Hill Education. 
 
Copeland, T. and Antikarov, V. (2003). Real Options A practitioner's Guide. 1st ed. CENGAGE Learning. 
 
Hull, J. (2015). Options Futures and other Derivatives. 9th ed. Pearson. 
 
Koller, T., Goedhart, M. and Wessels, D. (2010). Valuation. 5th ed. JOHN WILEY & SONS, INC. 
 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  115	  
	  

Mun, J. (2006). Real Options Analysis. 2nd ed. Wiley. 
 
Plenborg, T. and Petersen, C. (2012). Financial Statement Analysis. 1st ed. Financial Times Prentice Hall. 
 
Higgins, R. C. (2012). Analysis for Financial Management, 10. udgave. McGraw Hill Education 
 
 
Hjemmesider 
 
Bavarian-nordic.com. (2015). Bavarian Nordic. [online]   http://www.bavarian-
nordic.com/investor/news/da.aspx?news=4511 [Besøgt 5 Mar. 2017]. 
 
Bavarian-nordic.com. (2017). Bavarian Nordic. [online]   http://www.bavarian-
nordic.com/investor/news/da.aspx?news=4511 [Besøgt 25 Mar. 2017]. 
 
Cdc.gov. (2017). VFC | Current CDC Vaccine Price List | CDC. [online] Available at: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/vfc/awardees/vaccine-management/price-
list/index.html#modalIdString_CDCTable_3 [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
European Central Bank. (2017). Monetary Policy. [online]   
https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
GlobeNewswire News Room. (2015). Bavarian Nordic påbegynder fase 1 forsøg med MVA-BN® i 
respiratorisk syncytial virus (RSV). [online]   https://globenewswire.com/news-
release/2015/08/18/761496/0/da/Bavarian-Nordic-p%C3%A5begynder-fase-1-fors%C3%B8g-med-
MVA-BN-i-respiratorisk-syncytial-virus-RSV.html [Besøgt 5 Apr. 2017]. 
 
Gonzalez, A. (2017). Respiratory Syncytial Virus. [online] Austincc.edu.   
http://www.austincc.edu/microbio/2704z/rsv.htm [Besøgt 1 Apr. 2017]. 
 
Knoema. (2017). US Inflation Forecast 2015-2020 and up to 2060, Data and Charts - knoema.com. 
[online]   https://knoema.com/kyaewad/us-inflation-forecast-2015-2020-and-up-to-2060-data-and-charts 
[Besøgt 9 Apr. 2017]. 
 
Menneskerogmedicin.dk. (2010). Et lægemiddel bliver til - udvikling af medicin. [online]   
http://www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin/et-laegemiddel-bliver-til [Besøgt 15 Mar 
2017]. 
 
Menneskerogmedicin.dk. (2010). Hvad er et lægemiddelpatent?. [online]   
http://www.menneskerogmedicin.dk/udvikling-af-medicin/om-patenter/et-laegemiddelpatent [Besøgt 6 
Apr. 2017]. 
 
Obamacare Facts. (2017). How Does ObamaCare Control Costs? - Obamacare Facts. [online]   
http://obamacarefacts.com/obamacare-control-costs/ [Besøgt 25 Mar. 2017]. 
 
Path.org. (2017). RSV Vaccine and mAb Snapshot - PATH Vaccine Resource Library. [online] Available 
at: http://www.path.org/vaccineresources/details.php?i=1562 [Besøgt 12 Apr. 2017]. 
 
Pew Research Center's Global Attitudes Project. (2015). Global Population Estimates by Age, 1950-
2050. [online]   http://www.pewglobal.org/2014/01/30/global-population/ [Besøgt 10 Apr. 2017]. 
 
Skm.dk. (2016). Selskabsskattesatser i EU-landene 1995-2016 - Skatteministeriet. [online]   
http://www.skm.dk/skattetal/statistik/generel-skattestatistik/selskabsskattesatser-i-eu-landene-1995-2016 
[Besøgt 3 Apr. 2017]. 
 
 
Tax.dk. (2017). TAX.DK skat & afgift: Straksafskrivning. [online]   
https://tax.dk/jv/cc/C_C_2_4_2_4_2_5.htm [Besøgt 3 Apr. 2017]. 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  116	  
	  

 
 
Databaser 
 
Bloomberg 
Datastream 
Thomson Reuters Eikon 
 
 
Årsrapporter 
 
Bavarian Nordic årsrapporter 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

Bayer årsrapport 2016 

GlaxoSmithKline årsrapport 2016 

Johnson & Johnson årsrapport 2016 

Novartis årsrapport 2016 

Novavax årsrapport 2014 

Novo Nordisk årsrapport 2016 

Pfizer årsrapport 2016 

Roche årsrapport 2016 

Sanofi årsrapport 2016 

 

 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  117	  
	  

Bilag  
 
 
Oversigt 
 
Bilag 1 – RSV Vaccine selskaber og udviklingsstadie 
Bilag 2 – Prisudbuddet på en influenza vaccine USA 
Bilag 3 – Omsætning MVA-BN RSV base case 
Bilag 4 – Historiske value drivers Bavarian Nordic 
Bilag 5 – Skattemodul  2022-2028 
Bilag 6 – DCF værdi base case 
Bilag 7–  Omsætning MVA-BN RSV worst case 
Bilag 8 – DCF værdi worst case 
Bilag 9 – ENPV værdi worst case 
Bilag 10 – Realoptionsværdi & beslutningstræ worst case 



	   	   	  
	   	   	  	  	  	  118	  
	  

Bilag 1: RSV Vaccine selskaber og udviklingsstadie	  
	  
	  

	  
	  
kilde: (Path.org, 2017) 
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Bilag 2: Prisudbuddet på en influenza vaccine USA 
	  

	  
	  
Kilde: Egen tilvikrning (data fra Cdc.gov, 2017) 
 

Dato%3.%April%2017
Vaccine%Influenza

(Age%6%months%and%older) Fluzone®%Quadrivalent 10%dose%vial 12,57 16,62 2/28/2018 Sanofi%Pasteur

(Age%36%months%and%older) Fluzone®%Quadrivalent 10%pack%H%1%dose%vial 13,57 17,97 2/28/2018 Sanofi%Pasteur

(Age%36%months%and%older) Fluzone®%Quadrivalent 10%pack%H%1%dose%syringe 13,57 17,97 2/28/2018 Sanofi%Pasteur

(Age%36%months%and%older) Fluarix®%Quadrivalent 10%packH%1%dose%syringe 12,72 16,82 2/28/2018 GlaxoSmithKline

(Age%36%months%and%older) FluLaval%Quadrivalent 10%dose%vial 11,94 15,77 2/28/2018 GlaxoSmithKline

(Age%9%years%and%older) Afluria® 10%packH1%dose%syringe 9,99 17,01 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%9%years%and%older) Afluria® 10%dose%vial 9,50 15,64 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%4%years%and%older) Fluvirin® 10%dose%vial 9,50 15,64 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%4%years%and%older) Fluvirin® 10%pack%H%1%dose%syringe 9,99 17,01 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%4%years%and%older) Flucelvax%Quadrivalent 10%pack%H%1%dose%syringe 13,80 21,22 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%4%years%and%older) Flucelvax%Quadrivalent 10%dose%vial 12,55 20,12 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%18%years%and%older) Afluria®%%Quadrivalent 10%pack%H%1%dose%syringe 12,68 17,61 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

(Age%18%years%and%older) Afluria®%%Quadrivalent 10%dose%vial 11,95 16,46 2/28/2018 Seqirus%USA,%Inc

Median 17,01
Min 15,64
Max 21,22

Brandname/%Tradename Packaging CDC%Cost/%Dose%$
Private%Sector%
Cost/%Dose%$

Contract%End%
Date Manufacturer
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Bilag 3: Omsætning MVA-BN RSV base case 
	  	  

	  
	  
Kilde:	  Egen	  tilvirkning	  

Omsætning
January./.December.(DKK.000s)

USA
Aldersgruppe*<*15
Årlig*vækst*<*15
Aldersgruppe*≥*65*
Årlig*vækst*≥*65
Samlet*målgruppe
Potentielle*marked

Behandlings*rate*<*15
Behandlings*rate*≥*65*
#*Opnåelige*behandlet*patienter
Opnåeligt*marked

Penetration*cap*(%)
Salgs*penetration
Penetration*rate

Patienter*der*køber*MVAIBN*RSV*
Frekvens
Pris*pr.*Vaccine*DKK
Omsætning.USA
Effketiv*Markedsandel

Europa
Aldersgruppe*<*15
Årlig*vækst*<*15
Aldersgruppe*≥*65
Årlig*vækst*≥*65
Samlet*målgruppe
Potentielle*marked

Behandlings*rate*<*15
Behandlings*rate*≥*65*
#*Opneålige*behandlet*patienter
Opnåeligt*marked

Penetration*cap*(%)
Salgs*penetration*
Penetration*rate

Patienter*der*køber*MVAIBN*RSV*
Frekvens
Pris*pr.*Vaccine*DKK
Omsætning.Europa
Effektiv*Markedsandel

Kommerciel.fase

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

65.203 65.484 65.766 66.050 66.335 66.621 66.908 67.197 67.487 67.778 68.070 68.363 68.658 68.954 69.252 69.550 69.850 70.151 70.454 70.758 71.063 71.369 71.677
0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
58.058 59.148 60.258 61.389 62.541 63.715 64.911 66.129 67.370 68.635 69.923 71.235 72.572 73.934 75.322 76.736 78.176 79.643 81.138 82.661 84.212 85.793 87.403
1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%

123.261 124.632 126.025 127.439 128.876 130.336 131.819 133.326 134.857 136.412 137.993 139.599 141.231 142.889 144.574 146.286 148.026 149.795 151.592 153.419 155.275 157.162 159.080
14.636.879 14.799.663 14.965.020 15.132.996 15.303.638 15.476.993 15.653.111 15.832.041 16.013.834 16.198.542 16.386.216 16.576.912 16.770.682 16.967.583 17.167.672 17.371.005 17.577.642 17.787.642 18.001.066 18.217.977 18.438.438 18.662.512 18.890.266

59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3% 59,3%
63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 63,4%
75.474 76.332 77.203 78.088 78.988 79.902 80.830 81.774 82.732 83.707 84.697 85.703 86.725 87.764 88.820 89.894 90.985 92.094 93.221 94.366 95.531 96.715 97.918

8.962.334 9.064.170 9.167.632 9.272.747 9.379.547 9.488.062 9.598.322 9.710.359 9.824.205 9.939.892 10.057.455 10.176.927 10.298.342 10.421.736 10.547.144 10.674.603 10.804.151 10.935.824 11.069.662 11.205.705 11.343.991 11.484.562 11.627.459

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
5% 20% 35% 50% 65% 75% 85% 90% 95% 98% 100% 100% 100% 98% 96% 94% 72% 55% 40% 22% 15% 5% 2%

3,8% 15,0% 26,3% 37,5% 48,8% 56,3% 63,8% 67,5% 71,3% 73,5% 75,0% 75,0% 75,0% 73,5% 72,0% 70,5% 54,0% 41,3% 30,0% 16,5% 11,3% 3,8% 1,5%

2.830 11.450 20.266 29.283 38.507 44.945 51.529 55.197 58.947 61.524 63.522 64.277 65.044 64.507 63.951 63.375 49.132 37.989 27.966 15.570 10.747 3.627 1.469
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
336.088 1.359.626 2.406.503 3.477.280 4.572.529 5.337.035 6.118.930 6.554.492 6.999.746 7.305.821 7.543.091 7.632.695 7.723.756 7.659.976 7.593.944 7.525.595 5.834.241 4.511.027 3.320.899 1.848.941 1.276.199 430.671 174.412

2% 9% 16% 23% 30% 34% 39% 41% 44% 45% 46% 46% 46% 45% 44% 43% 33% 25% 18% 10% 7% 2% 1%

79.384 79.227 79.070 78.913 78.757 78.601 78.445 78.290 78.135 77.980 77.825 77.671 77.517 77.364 77.210 77.057 76.904 76.752 76.600 76.448 76.297 76.146 75.995
I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20%
108.435 110.037 111.663 113.313 114.987 116.686 118.411 120.160 121.936 123.738 125.566 127.421 129.304 131.215 133.154 135.121 137.118 139.144 141.200 143.286 145.404 147.552 149.732
1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48%

187.819 189.264 190.733 192.226 193.744 195.287 196.856 198.450 200.071 201.717 203.391 205.092 206.821 208.578 210.364 212.178 214.022 215.896 217.800 219.735 221.700 223.698 225.727
6.057.590 6.104.193 6.151.569 6.199.731 6.248.689 6.298.455 6.349.040 6.400.457 6.452.718 6.505.835 6.559.821 6.614.687 6.670.448 6.727.116 6.784.705 6.843.227 6.902.696 6.963.127 7.024.534 7.086.929 7.150.329 7.214.747 7.280.200

8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%
44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7% 44,7%
55.377 56.079 56.793 57.516 58.251 58.997 59.754 60.523 61.303 62.095 62.899 63.715 64.543 65.384 66.237 67.103 67.982 68.875 69.781 70.700 71.633 72.580 73.542

1.786.026 1.808.684 1.831.684 1.855.032 1.878.732 1.902.789 1.927.209 1.951.998 1.977.160 2.002.701 2.028.626 2.054.942 2.081.655 2.108.769 2.136.291 2.164.227 2.192.583 2.221.365 2.250.579 2.280.233 2.310.331 2.340.882 2.371.891

75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
5% 20% 35% 50% 65% 75% 85% 90% 95% 98% 100% 100% 100% 98% 96% 94% 72% 55% 40% 22% 15% 5% 2%

3,8% 15,0% 26,3% 37,5% 48,8% 56,3% 63,8% 67,5% 71,3% 73,5% 75,0% 75,0% 75,0% 73,5% 72,0% 70,5% 54,0% 41,3% 30,0% 16,5% 11,3% 3,8% 1,5%

2.077 8.412 14.908 21.569 28.397 33.186 38.093 40.853 43.678 45.640 47.174 47.786 48.407 48.057 47.691 47.308 36.710 28.411 20.934 11.666 8.059 2.722 1.103
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

66.976 271.303 480.817 695.637 915.882 1.070.319 1.228.596 1.317.598 1.408.726 1.471.985 1.521.470 1.541.207 1.561.241 1.549.945 1.538.129 1.525.780 1.183.995 916.313 675.174 376.238 259.912 87.783 35.578
1% 4% 8% 11% 15% 17% 19% 21% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 22% 17% 13% 10% 5% 4% 1% 0%
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Bilag 4: Historiske value drivers  
	  

	   	  	  
	  
kilde: Egen tilvirkning (data fra årsrapporter 2012-2016) 
	  

Finansielle(valuedrivers Historisk(periode

2012 2013 2014 2015 2016 gns
COGS/Omsætning -50,5% -40,0% -40,7% -40,7% -29,6% !40,3%
Distribution<Omk./omsætning -3,9% -3,4% -3,7% -4,1% -3,8% !3,8%
Adm.<Omk./omsætning -15,3% -12,9% -14,9% -17,1% -17,3% !15,5%
Skattesats 25,0% 25,0% 25,0% 24,5% 23,5% 24,6%
NWC/omsætning -8,6% -1,0% -19,9% -18,6% -38,2% !17,3%

Resultatopgørelse((DKK(000s) 2012 2013 2014 2015 2016
Omsætning 1.016.636 1.212.501 1.216.815 1.020.561 1.006.742
COGS -513.553 -484.705 -495.081 -415.138 -297.793
Bruttoresultat 503.083 727.796 721.734 605.423 708.949
R&D -340.123 -496.608 -478.930 -386.811 -463.169
Distributions<omk. -39.568 -40.782 -45.107 -42.272 -38.560
Adm.<omk. -155.073 -156.991 -181.022 -174.786 -174.213
EBITDA I31.681 33.415 16.675 1.554 33.007
Afskrivninger: 0 0 0 0 0
EBIT I31.681 33.415 16.675 1.554 33.007
Balance(sheet((DKK(000s) 2012 2013 2014 2015 2016
NWC
Kortsigtede<driftaktiver:

Inventories(Varelager) 229.201 233.651 121.847 90.316 146.193
Tilgodehavende 115.816 134.637 217.569 249.580 168.733

Total(kortsigtede(driftaktiver((+) 345.017 368.288 339.416 339.896 314.926

<Kortsigtede<driftgæld:
Prepayment<from<customers 195.612 150.425 375.190 405.789 530.645
Trade<payables 104.167 113.510 58.666 50.525 59.332
Company<tax 2.156 496 40
Provisions 14.790 2.273 4.214
Other<liabilities 116.140 114.067 143.283 73.091 109.180

Total(korsigtede(driftgæld((I) 432.865 380.771 581.393 529.405 699.157

NWC$total I87.848 I12.483 I241.977 I189.509 I384.231
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Bilag 5: Skattemodul  2022-2028 
 

	  	  
Kilde: Egen tilvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skattemodul
EBIT
Udskudt+skatteaktiv,+primo
Mulig+aktivering+skattefradragssats
Aktiveret+skattefradrag+grundbeløb
Aktiveret+60%
Samlet+udnyttet+skattefradrag
Udskudt+skatteaktiv,+ultimo
Beløb+til+skat
Skat

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
B226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195 2.405.376 2.809.757
B778.312 B1.004.739 B721.969 B165.106 0 0 0

9.512 9.702 9.896 10.094 10.296 10.502 10.712
0 9.702 9.896 10.094 0 0 0
0 273.068 546.967 837.751 0 0 0
0 282.770 556.863 165.106 0 0 0

B1.004.739 B721.969 B165.106 0 0 0 0
0 182.045 364.645 1.241.239 1.920.195 2.405.376 2.809.757
0 340.050 380.222 3273.073 3422.443 3529.183 3618.147
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Bilag 6: DCF værdi base case 
	  

	  
	  
kilde: Egen tilvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansielle(valuedrivers/antagelser

US#dollar#kurs
Inflation
Risikofrie#rente#
Vaccine#pris#$#Europa#
Vaccine#pris#$#USA

COGS/Omsætning
Distribution#Omk./omsætning
Adm.#Omk./omsætning
Skattesats
NWC/omsætning
R&D#
Resultatopgørelse((DKK(000s)

Omsætning
COGS
Bruttoresultat

R&D
Distributions#omk.
Adm.#omk.
EBITDA

Afskrivninger:
EBIT

Samlet#udnyttet#skattefradrag
Skat
Resultat

Kommerciel(fase

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

6,981
2%

2,76%
4,6

17,01

S40,3% S39,7% S39,1% S38,5% S37,9% S37,3% S36,7% S36,2% S35,6% S35,0% S35,0% S35,0% S35,0% S35,0% S35,0% S35,6% S36,3% S37,0% S37,6% S38,3% S38,9% S39,6% S40,3%
S349.050 S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6% S21,6%

S4,0% S3,9% S3,8% S3,7% S3,6% S3,5% S3,4% S3,3% S3,2% S3,0% S3,0% S3,0% S3,0% S3,0% S3,0% S3,2% S3,3% S3,4% S3,5% S3,6% S3,8% S3,9% S4,0%
S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0% S22,0%
S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3% S17,3%

S101.783 S101.783 S101.783 S101.783 S101.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

403.063 1.630.928 2.887.320 4.172.917 5.488.411 6.407.354 7.347.526 7.872.091 8.408.472 8.777.806 9.064.561 9.173.902 9.284.997 9.209.921 9.132.073 9.051.375 7.018.236 5.427.340 3.996.073 2.225.180 1.536.111 518.454 209.990
S162.382 S647.428 S1.129.142 S1.607.278 S2.081.584 S2.392.307 S2.699.988 S2.846.304 S2.990.633 S3.070.204 S3.170.503 S3.208.747 S3.247.604 S3.221.345 S3.194.116 S3.225.630 S2.547.402 S2.005.777 S1.503.199 S851.730 S598.114 S205.292 S84.536
240.682 983.500 1.758.179 2.565.639 3.406.827 4.015.046 4.647.538 5.025.787 5.417.839 5.707.601 5.894.059 5.965.155 6.037.393 5.988.576 5.937.957 5.825.746 4.470.834 3.421.564 2.492.874 1.373.450 937.997 313.162 125.455

S101.783 S101.783 S101.783 S101.783 S101.783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S349.050 S352.837 S624.646 S902.774 S1.187.369 S1.386.175 S1.589.573 S1.703.058 S1.819.099 S1.899.001 S1.961.038 S1.984.693 S2.008.727 S1.992.485 S1.975.644 S1.958.185 S1.518.334 S1.174.157 S864.515 S481.398 S332.324 S112.163 S45.430
S16.276 S64.065 S110.241 S154.737 S197.480 S223.496 S248.208 S257.269 S265.550 S267.558 S276.299 S279.631 S283.018 S280.729 S278.356 S286.758 S230.768 S184.970 S140.986 S81.177 S57.883 S20.158 S8.417

K226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195 2.405.376 2.809.757 3.065.460 3.333.191 3.541.042 3.656.722 3.700.831 3.745.648 3.715.361 3.683.957 3.580.802 2.721.732 2.062.436 1.487.373 810.875 547.790 180.841 71.608

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195 2.405.376 2.809.757 3.065.460 3.333.191 3.541.042 3.656.722 3.700.831 3.745.648 3.715.361 3.683.957 3.580.802 2.721.732 2.062.436 1.487.373 810.875 547.790 180.841 71.608

0 282.770 556.863 165.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 S40.050 S80.222 S273.073 S422.443 S529.183 S618.147 S674.401 S733.302 S779.029 S804.479 S814.183 S824.043 S817.379 S810.470 S787.776 S598.781 S453.736 S327.222 S178.392 S120.514 S39.785 S15.754

K226.427 504.865 1.001.730 1.679.418 2.342.638 2.934.558 3.427.904 3.739.861 4.066.493 4.320.072 4.461.201 4.515.014 4.569.690 4.532.741 4.494.427 4.368.578 3.320.513 2.516.172 1.814.594 989.267 668.304 220.626 87.362

NWC$total K69.562 K281.471 K498.303 K720.175 K947.207 K1.105.801 K1.268.059 K1.358.590 K1.451.160 K1.514.901 K1.564.390 K1.583.261 K1.602.434 K1.589.477 K1.576.042 K1.562.114 K1.211.229 K936.667 K689.655 K384.028 K265.107 K89.476 K36.241

Cash(flow(statement((DKK(000s)

EBIT
#S#Skat#af#resultat
#+#Afskrivninger
#+/S#Δ#Net#working#capital
#S#Capex
(=(FCF

N
PV#FCF
DCF(værdi(kommerciel(fase(primo(2022

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

K226.427 464.815 921.508 1.406.345 1.920.195 2.405.376 2.809.757 3.065.460 3.333.191 3.541.042 3.656.722 3.700.831 3.745.648 3.715.361 3.683.957 3.580.802 2.721.732 2.062.436 1.487.373 810.875 547.790 180.841 71.608

0 S40.050 S80.222 S273.073 S422.443 S529.183 S618.147 S674.401 S733.302 S779.029 S804.479 S814.183 S824.043 S817.379 S810.470 S787.776 S598.781 S453.736 S327.222 S178.392 S120.514 S39.785 S15.754
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 211.909 216.832 221.872 227.032 158.594 162.258 90.531 92.570 63.741 49.489 18.870 19.173 S12.957 S13.435 S13.927 S350.885 S274.562 S247.013 S305.626 S118.922 S175.630 S53.236
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K226.427 636.674 1.058.118 1.355.145 1.724.784 2.034.787 2.353.868 2.481.590 2.692.459 2.825.754 2.901.732 2.905.518 2.940.778 2.885.025 2.860.051 2.779.098 1.772.066 1.334.138 913.138 326.856 308.355 K34.574 2.619

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
S207.408 534.208 813.251 954.053 1.112.290 1.201.985 1.273.676 1.229.995 1.222.417 1.175.171 1.105.404 1.013.874 939.981 844.701 767.051 682.733 398.771 275.005 172.414 56.531 48.852 S5.017 348

15.610.288

Diskonteringsrente

Re
9,17%
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Bilag 7: Omsætning MVA-BN RSV worst case 
	  
	  

	  
	  
kilde: Egen tilvirkning 

Omsætning
January./.December.(DKK.000s)

USA
Aldersgruppe*<*15
Årlig*vækst*<*15
Aldersgruppe*≥*65*
Årlig*vækst*≥*65
Samlet*målgruppe
Potentielle*marked

Behandlings*rate*<*15
Behandlings*rate*≥*65*
#*Opnåelige*behandlet*patienter
Opnåeligt*marked

Penetration*cap*(%)
Salgs*penetration
Penetration*rate

Patienter*der*køber*MVAIBN*RSV*
Frekvens
Pris*pr.*Vaccine*DKK
Omsætning.USA
Effketiv*Markedsandel

Europa
Aldersgruppe*<*15
Årlig*vækst*<*15
Aldersgruppe*≥*65
Årlig*vækst*≥*65
Samlet*målgruppe
Potentielle*marked

Behandlings*rate*<*15
Behandlings*rate*≥*65*
#*Opneålige*behandlet*patienter
Opnåeligt*marked

Penetration*cap*(%)
Salgs*penetration*
Penetration*rate

Patienter*der*køber*MVAIBN*RSV*
Frekvens
Pris*pr.*Vaccine*DKK
Omsætning.Europa
Effektiv*Markedsandel

Kommerciel.fase

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

65.203 65.484 65.766 66.050 66.335 66.621 66.908 67.197 67.487 67.778 68.070 68.363
0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%
58.058 59.148 60.258 61.389 62.541 63.715 64.911 66.129 67.370 68.635 69.923 71.235
1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 1,88%

123.261 124.632 126.025 127.439 128.876 130.336 131.819 133.326 134.857 136.412 137.993 139.599
10.245.815 10.359.764 10.475.514 10.593.097 10.712.546 10.833.895 10.957.178 11.082.429 11.209.684 11.338.979 11.470.351 11.603.838

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

36.978 37.390 37.807 38.232 38.663 39.101 39.546 39.998 40.457 40.924 41.398 41.880
3.073.745 3.107.929 3.142.654 3.177.929 3.213.764 3.250.169 3.287.153 3.324.729 3.362.905 3.401.694 3.441.105 3.481.151

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
5% 20% 35% 50% 65% 75% 55% 40% 22% 15% 5% 2%

2,5% 10,0% 17,5% 25,0% 32,5% 37,5% 27,5% 20,0% 11% 8% 3% 1,0%

924 3.739 6.616 9.558 12.565 14.663 10.875 8.000 4.450 3.069 1.035 419
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

76.844 310.793 549.964 794.482 1.044.473 1.218.813 903.967 664.946 369.920 255.127 86.028 34.812
1% 3% 5% 8% 10% 11% 8% 6% 3% 2% 1% 0%

79.384 79.227 79.070 78.913 78.757 78.601 78.445 78.290 78.135 77.980 77.825 77.671
I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20% I0,20%
108.435 110.037 111.663 113.313 114.987 116.686 118.411 120.160 121.936 123.738 125.566 127.421
1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48%

187.819 189.264 190.733 192.226 193.744 195.287 196.856 198.450 200.071 201.717 203.391 205.092
6.057.590 6.104.193 6.151.569 6.199.731 6.248.689 6.298.455 6.349.040 6.400.457 6.452.718 6.505.835 6.559.821 6.614.687

8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

39.437 33.011 33.499 33.994 34.496 35.006 35.523 36.048 36.581 37.121 37.670 38.226
1.271.928 1.064.683 1.080.415 1.096.379 1.112.580 1.129.020 1.145.702 1.162.632 1.179.811 1.197.244 1.214.935 1.232.887

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
5% 20% 35% 50% 65% 75% 55% 40% 22% 15% 5% 2%

2,5% 10,0% 17,5% 25,0% 32,5% 37,5% 27,5% 20,0% 11,0% 7,5% 2,5% 1,0%

986 3.301 5.862 8.498 11.211 13.127 9.769 7.210 4.024 2.784 942 382
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

31.798 106.468 189.073 274.095 361.588 423.382 315.068 232.526 129.779 89.793 30.373 12.329
1% 2% 3% 4% 6% 7% 5% 4% 2% 1% 0% 0%
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Bilag 8: DCF værdi worst case 
	  

	  
	  
kilde: Egen tilvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finansielle(valuedrivers/antagelser

US#dollar#kurs
Inflation
Risikofrie#rente#
2013#vaccine#pris#$#Europa#
Vaccine#pris#$#USA#(?30%)

COGS/Omsætning
Distribution#Omk./omsætning
Adm.#Omk./omsætning
Skattesats
NWC/omsætning
R&D#
Resultatopgørelse((DKK(000s)

Omsætning
COGS
Bruttoresultat

R&D
Distributions#omk.
Adm.#omk.
EBITDA

Afskrivninger:
EBIT

Samlet#udnyttet#skattefradrag
Skat
Resultat

Kommerciel(fase

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

6,981
2%

2,76%
4,6

11,91

?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3% ?40,3%
?349.050 ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6% ?21,6%

?4,0% ?3,9% ?3,8% ?3,7% ?3,6% ?3,5% ?3,6% ?3,7% ?3,8% ?3,9% ?3,9% ?4,0%
?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0% ?22,0%
?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3% ?17,3%

?101.783 ?101.783 ?101.783 ?101.783 ?101.783 0 0 0 0 0 0 0
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

108.642 417.261 739.037 1.068.577 1.406.062 1.642.196 1.219.035 897.472 499.699 344.920 116.401 47.140
?43.768 ?168.102 ?297.735 ?430.497 ?566.459 ?661.590 ?491.112 ?361.564 ?201.313 ?138.958 ?46.894 ?18.991
64.873 249.160 441.302 638.081 839.603 980.606 727.924 535.908 298.386 205.963 69.507 28.149

?101.783 ?101.783 ?101.783 ?101.783 ?101.783 0 0 0 0 0 0 0
?349.050 ?90.271 ?159.884 ?231.177 ?304.189 ?355.275 ?263.728 ?194.160 ?108.105 ?74.620 ?25.182 ?10.198

?4.387 ?16.391 ?28.217 ?39.624 ?50.592 ?57.282 ?43.643 ?32.956 ?18.809 ?13.301 ?4.596 ?1.905
K390.347 40.715 151.417 265.496 383.039 568.050 420.553 308.792 171.471 118.042 39.729 16.046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K390.347 40.715 151.417 265.496 383.039 568.050 420.553 308.792 171.471 118.042 39.729 16.046

0 28.310 94.809 163.335 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ?2.729 ?12.454 ?22.475 ?84.269 ?124.971 ?92.522 ?67.934 ?37.724 ?25.969 ?8.740 ?3.530

K390.347 43.444 163.871 287.972 467.308 693.020 513.075 376.726 209.195 144.011 48.469 19.576

NWC$total
Cash(flow(statement((DKK(000s)

EBIT
#Skat#af#resultat
#+#Afskrivninger
#+/?#Δ#Net#working#capital
#?#Capex
(=(FCF

N
PV#FCF
DCF(værdi(kommerciel(fase(primo(2022

Diskonteringsrente

Re
9,17%
Skattemodul

EBIT
Udskudt#skatteaktiv,#primo
Mulig#aktivering#skattefradragssats
Aktiveret#skattefradrag#grundbeløb
Aktiveret#60%
Samlet#udnyttet#skattefradrag
Udskudt#skatteaktiv,#ultimo
Beløb#til#skat
Skat

K18.750 K72.012 K127.545 K184.418 K242.663 K283.415 K210.385 K154.889 K86.240 K59.527 K20.089 K8.136

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

K390.347 40.715 151.417 265.496 383.039 568.050 420.553 308.792 171.471 118.042 39.729 16.046

0 ?2.729 ?12.454 ?22.475 ?84.269 ?124.971 ?92.522 ?67.934 ?37.724 ?25.969 ?8.740 ?3.530
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 53.262 ?55.533 ?56.873 ?58.244 ?40.753 73.030 55.496 68.649 26.712 39.439 11.953
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K390.347 91.249 83.431 186.148 240.526 402.326 401.062 296.354 202.396 118.785 70.427 24.469

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?357.559 76.563 64.123 131.052 155.112 237.661 217.014 146.887 91.891 49.400 26.829 8.538
847.513

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

?390.347 40.715 151.417 265.496 383.039 568.050 420.553 308.792 171.471 118.042 39.729 16.046
?778.312 ?1.168.658 ?1.140.348 ?1.045.539 0 0 0 0 0 0 0 0

9.512 9.702 9.896 10.094 10.296 10.502 10.712 10.926 11.145 11.367 11.595 11.827
0 9.702 9.896 10.094 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18.608 84.913 153.241 0 0 0 0 0 0 0 0
0 28.310 94.809 163.335 0 0 0 0 0 0 0 0

?1.168.658 ?1.140.348 ?1.045.539 ?882.204 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12.405 56.609 102.161 383.039 568.050 420.553 308.792 171.471 118.042 39.729 16.046
0 K2.729 K12.454 K22.475 K84.269 K124.971 K92.522 K67.934 K37.724 K25.969 K8.740 K3.530
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Bilag 9: ENPV værdi worst case 
	  
	  

	  
	  
kilde: Egen tilvirkning 

Fase%II 31/12/17 0,75 29,1% 100,0% 166.250 164.910 164.910
Fase%III 31/12/18 1,75 71,1% 29,1% 1698.100 1665.618 1193.695
NDA 30/06/21 4,25 94,6% 20,7% 113.962 112.437 12.573
DCF%Værdi 31/12/21 4,75 1 19,6% 847.513 558.503 109.315
ENPV %184.462 %151.863

Skæringsdato 01/04/17

Sandsynlighed%
justeret%PVPVÅr%%%%%%%%%%%%Dato

Akkumuleret%
Sandsynlighed%

Sandsynlighed%
(succes)% Cash%Flow
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Bilag 10: Realoptionsværdi & beslutningstræ worst case 
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Fase%II 1,75%år
Fase%III 2,5%år
NDA 0,5%år
Udviklingsomkostninger%fase%II%mia.%DKK%(Sandsynlighed%justeret) 0,066
Udviklingsomkostninger%fase%III%mia.%DKK%(Sandsynlighed%justeret) 0,203
Omkostninger%NDA%mia.%DKK%(Sandsynlighed%justeret) 0,003
Standardafvigelse 64,88%
Risikofri%rente 2,76%
Kvartårlige%perioder 0,25
Sandsynlighed%justeret%PV%DCF%worst%værdi%(mia%DKK) 0,109
u 1,3832
d 0,7230
p 43,01%
q 56,99%

Variabler

Udvikling)i)det)underliggende)aktiv)(mia.)DKK)
2017 2018 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

NDA
0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554 0,766 1,059 1,465 2,026 2,803 3,877 5,362 7,417 10,259 14,190 19,628 27,150

0,079 0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554 0,766 1,059 1,465 2,026 2,803 3,877 5,362 7,417 10,259 14,190
0,057 0,079 0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554 0,766 1,059 1,465 2,026 2,803 3,877 5,362 7,417

0,041 0,057 0,079 0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554 0,766 1,059 1,465 2,026 2,803 3,877
0,030 0,041 0,057 0,079 0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554 0,766 1,059 1,465 2,026

0,022 0,030 0,041 0,057 0,079 0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554 0,766 1,059
0,016 0,022 0,030 0,041 0,057 0,079 0,109 0,151 0,209 0,289 0,400 0,554

0,011 0,016 0,022 0,030 0,041 0,057 0,079 0,109 0,151 0,209 0,289
0,041*0,72 0,008 0,011 0,016 0,022 0,030 0,041 0,057 0,079 0,109 0,151

0,006 0,008 0,011 0,016 0,022 0,030 0,041 0,057 0,079
0,022*1,38 0,004 0,006 0,008 0,011 0,016 0,022 0,030 0,041

0,003 0,004 0,006 0,008 0,011 0,016 0,022
0,002 0,003 0,004 0,006 0,008 0,011

0,002 0,002 0,003 0,004 0,006
0,001 0,002 0,002 0,003

0,001 0,001 0,002
0,001 0,001

0,000

Fase5II Fase5III
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Kilde: Egen tilvirkning 
 

Udvikling)i)optionsværdien))(mia.)DKK)
2017 2018 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

NDA
0,004 0,010 0,023 0,053 0,208 0,350 0,561 0,853 1,462 2,023 2,800 3,874 5,359 7,414 10,256 14,188 19,625 27,147

0,000 0,000 0,000 0,053 0,104 0,196 0,348 0,763 1,056 1,462 2,023 2,800 3,874 5,359 7,414 10,256 14,188
0,000 0,000 0,007 0,015 0,036 0,083 0,397 0,551 0,763 1,056 1,462 2,023 2,800 3,874 5,359 7,414

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,206 0,287 0,397 0,551 0,763 1,056 1,462 2,023 2,800 3,874
(0,010*43,01%+0,000*56,99%)/EXP(2,76%*0,25) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,148 0,206 0,287 0,397 0,551 0,763 1,056 1,462 2,023

0,000 0,000 0,000 0,054 0,076 0,107 0,148 0,206 0,286 0,397 0,551 0,763 1,056
0,000 0,000 0,027 0,039 0,054 0,076 0,107 0,148 0,206 0,286 0,397 0,551

0,000 0,013 0,019 0,027 0,039 0,054 0,076 0,106 0,148 0,206 0,286
0,006 0,009 0,013 0,019 0,027 0,038 0,054 0,076 0,106 0,148

0,004 0,006 0,009 0,013 0,019 0,027 0,038 0,054 0,076
0,002 0,003 0,005 0,008 0,013 0,019 0,027 0,038

0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,013 0,019
MAX(0,013*43,01%+0,006*56,99%)/(EXP(2,76%*0,25)):0,203;0) 0,000 0,001 0,002 0,003 0,005 0,008

0,000 0,000 0,001 0,001 0,003
0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

0,000
MAX(0,006:0,003;0)

Investeringer 0,066 0,203 0,003

Fase@II Fase@III

Beslutningstræ
2017 2018 2019 2020 2021
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

NDA
Invester Invester Invester
Invester Invester Invester
Invester Invester Invester
Invester4ikke Invester Invester

Invester4ikke Invester
Invester4ikke Invester
Invester4ikke Invester
Invester4ikke Invester

Invester
Invester
Invester
Invester
Invester
Invester

Invester4ikke
Invester4ikke
Invester4ikke
Invester4ikke

Fase4II Fase4III


