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Medivir har en stark plattform och är väl positionerat för framtiden 

Globalt erkännande “From bench to bedside” 

• Vår innovativa R&D kapacitet:  
Framgångsrikt track-record när det gäller utveckling av sk  
”block-buster”-produkter 

• Vår teknologiska plattform: 
Proteashämmardesign och nukleotid-/nukleosidvetenskap 

 

Förmåga att investera i innovation för hållbart värdeskapande 

• Stark finansiell position (~1 Mrd efter det frivilliga inlösenprogrammet) med 
en mer diversifierad aktieägarstruktur 

 

Stark FoU-infrastruktur och kompetens 

• Utökad kapacitet för att möjliggöra snabbare och parallell projektutveckling, 
samt längre fram i värdekedjan (stark infrastruktur inkluderande CRO’s) 

 

Ny ledningsgrupp  

• Track-record från läkemedelsutveckling,  
affärsutveckling och förvärv, samt förmåga  
att driva den Nordiska försäljningen 
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Agenda 
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• 2014 – ett framgångsrikt och händelserikt år 

• Finansiellt sammandrag 2014 

• Hållbart värdeskapande 

• FoU-portfölj och highlights 

• Våra produkter 

• Utsikter för 2015 



• Stora försäljningsframgångar för OLYSIO®, produkten godkänd i USA, EU, Japan,  
samt stora delar av övriga världen 

• Fortsatta studier med simeprevir och i kombination med andra produkter 

• Niklas Prager ny VD fr o m september 

• In-licensiering av RS-virusprogram från Boehringer Ingelheim 

• Godkännande från FDA för OLYSIO® i kombination med sofosbuvir 

• Beslut om frivilligt inlösenprogram resulterande i att ca 600 MSEK betalades ut  
till aktieägarna i mars 2015 

• MIV-802 vald som läkemedelskandidat för behandling av hepatit C 

 

 

 

 

2014 – ett framgångsrikt och händelserikt år 
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Finansiellt sammandrag 2014 

• Nettoomsättning 1 767,0 (446,1) MSEK – varav 
1 399,0 (10,5) MSEK utgjordes av royalty för 
simeprevir. 

• Intäkter från egen läkemedelsförsäljning  
366,8 (176,1) MSEK – varav 186,4 (0) MSEK 
avsåg OLYSIO® och 180,4 (176,1) MSEK avsåg 
övriga läkemedel. 

• Resultat efter skatt 1 132,7 (16,0) MSEK. 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick  
till 36,24 (0,51) SEK och efter utspädning till 
35,90 (0,51) SEK. 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 1 009,4 (43,0) MSEK. 

• Likvida medel och kortfristiga placeringar 
uppgick vid periodens slut till  
1 395,6 (402,2) MSEK. 
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Stärka forskningsportföljen och 
säkerställ värdeskapandet 
Säkerställa ett kontinuerligt flöde av extern 
och intern innovation och värdeskapande 
projekt och utveckla utvalda projekt längre 
(t.ex. fas II) 

Generera diversifierade intäkter 
från globala partnerskap 
Ut-licensiera projekt från FoU-
portföljen kontinuerligt 

Kapitalisera på kommersiella 
plattformen i Norden 
Ytterligare utöka Speciality Innovation 
portföljen och öka kommersiellt fokus 

Investera kapital ansvarsfullt och 
locka en diversifierad aktieägarbas 
Återinvestera i kontinuerlig innovation med 
en effektivt organisation. 
 

Förnya 

Skapa värde 
Skapa 
intäkter 

Aktieägar- 
värde 

Hållbart värdeskapande 



FoU-portfölj 
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Område/Projekt Forskning Utveckling Fas I Fas IIa

Neuropatisk smärta                                 

MIV-247 cathepsin S-hämmare

Hepatit C                                            

MIV-802, HCV nukleotidbaserad 

NS5B polymerashämmare

RSV-infektion                                       

RSV fusionsproteinhämmare

Bukspottkörtelcancer                

ADAM8 hämmare

Hepatit C*                                            

HCV nukleotidbaserad NS5B 

polymerashämmare

HIV-infektion*                                        

HIV proteashämmare

* Samarbetspartner Janssen

I p
artn

erskap

Preklinisk fas Klinisk fas

Artros                                                   

MIV-711 cathepsin K-hämmare

I egen
 regi



• 14 väletablerade läkemedel 

• Stabila årliga försäljningsintäkter, 180 MSEK 2014 

• Kontinuerliga insatser för att förbättra 
bruttomarginalen ytterligare: 

‒ Effektivitet 

‒ Priser 

‒ Produktionskostnader 
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Nordic Commercial 
Operations 
Stödfunktioner delas 
mellan Nordic Brands 
och Innovative 
Specialty Care 

Innovative Specialty  
Care 

Nordic Brands 

• Stordriftsfördelar: Nordisk kärna & flexibla / 
skalbara landsorganisationer 

• Säljer för närvarande Adasuve® och OLYSIO®  

• Behålla nordiska rättigheter för ut-licensierade 
produkter 

• In-licensiera patenterade tillväxtprodukter 
• Fokus på onkologi och infektionssjukdomar, men 

opportunistiska inom andra områden där det finns 
synergier 

 

Kostnadseffektiv kommersiell plattform för att driva  
tillväxt och expansion genom innovativa specialistläkemedel 

 



Plattform och utsikter för 2015 

• FoU-kapacitet och ekonomiska resurser för att 
fortsätta skapa innovationer inom våra fokusområden 
infektionssjukdomar och onkologi 

• Förmåga att driva flera projekt parallellt från upptäckt 
till klinisk proof of concept 

• Attraktiv partner för in- och ut-licensiering 

• Bevisad förmåga att tjäna pengar (projekt in i 
partnerskap) 

• Kommersiell styrka i Norden att lansera och 
marknadsföra specialistvårdsläkemedel  

• Mer diversifierad aktieägarbas i takt med  
att vår framgång har ökat intresset från  
internationella investerare 
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