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Genmab Analyse



Virksomhedsbeskrivelse
Genmab er en dansk biotek virksomhed, som er specialiseret i udvikling af "antibody therapeutics" til behandling af cancer. Selskabet har 3 godkendte midler på markedet, 
det helt store produkt som hedder DARZALEX samt ARZERRA og TEPEZZA. Udover de godkendte produkter har Genmab også en stærk pipeline indeholdene mere end 
20 produkter der er i pre-clinical fasen, Tisotumab der er i fase 2 og Enapotamab der er i fase 1/2 samt en masse andre midler under udvikling i fase 1. Genmab benytter sig 
bl.a. af en teknologisk platform udviklet af Bristol-Myers Squibb der hedder UltiMab samtidig har Genmab udviklet sine egne teknologiske platform der hedder DuoBody, 
HexaBody, DuoHexaBody, HexElect og UniBody. Selskabet er mest fokuseret på udvikling af cancer-behandlingsmidler, men bl.a. UniBody teknologien menes også at 
kunne bruges til behandling af allergier og asthma. 

Genmab har en forretningsmodel der bl.a. bygger på at forske og udvikle egne midler og lave partnerskaber med andre selskaber der kan distribuere, sælge og producere 
de godkendte midler. Bl.a. er Janssen Biotech partner ved DARZALEX, Novartis til ARZERRA og Horizon Therapetutics til TEPEZZA der blev godkendt i 2020. Typisk 
modtager Genmab en Royalty baseret på omsætning. Udover at modtage Royalty for den omsætning godkendte midler skaber, så er det også muligt at købe adgang til 
Genmab's teknologiske platforme i form af en licensaftale. Genmab har bl.a. licensaftaler til udvikling af midler med DuoBody platformen sammen med Gilead og Eli Lily. 
Novo Nordisk har bl.a. også indgået en kommerciel licensaftale til brug af DuoBody teknologien til udvikling af nogle specifikke produkter. Ved denne aftale har Novo 
Nordisk betalt en up-front betaling på ca. 2 mio USD, Genmab er samtidig berettiget til udviklings-milestone betalinger og endelige royalties ved salg af midlerne. Dette er en 
meget typisk model for Genmab. Andre licensaftaler dækker også virksomheder som Lundbeck, Seattle Genetics, Roche, Amgen og ADC Therapeutics. 

Marked, Konkurrenter og konkurrencefordele
Genmab's marked kan inddeles i forskellige grupper. Deres primære marked er lige nu Multiple Myeloma, som DARZALEX behandler. Dette marked forventes i 2026 at nå 
en størrelse på 31 milliarder USD. Markedet havde i 2018 en størrelse på ca. 19.5 milliarder USD. ARZERRA startede først som middel mod kronisk lymfatisk leukæmi, men 
Novartis har i 2019 ansøgt om godkendelse til brug mod multiple sklerose, efter stærke fase 2 og fase 3 resultater. Midlet har oplevet stor konkurrence mod kronisk lymfatisk 
leukæmi, men forventer at kunne opnå større succes mod multiple sklerose. Dette marked havde i 2019 en værdi af næsten 30 milliarder USD. Midlet Tepezza er godkendt 
til behandling af "Thyroid Eye Disease" som er et marked med en værdi af ca. 211 millioner USD og forventes at vokse til 344 millioner USD i 2025. 

Udover dette har Genmab andre produkter i deres pipeline, samtidig med at andre producenter benytter sig af Genmab's teknologi til udvikling af medicin. Genmab har også 
flere test kørende med de allerede godkendte midler, som skal teste om midlerne kan bruges mod andre sygdomme, eller i andre kombinationer. Markedet er derfor svært at 
vurdere 100%. Det kan blot konstateres at det er stort markedpotentiale.

Genmab står med deres egen forskning og udvikling, blandet med deres partnerskaber og licensering af deres teknologiske platform ret stærkt til fremtiden. Modellen giver 
Genmab muligheden for at fokusere hvor de er bedst nemlig i uviklingen af stærke produkter, der kan blive markedsledere indenfor deres nicheområde og samtidig fortsætte 
udvikling af deres teknologi. De andre områder udliciterer de til andre selskaber som er eksperter på dette. Det er efter min vurdering dette der giver Genmab en edge i 
markedet, da de ikke prøver at "slå" de store spillere på markedet, men lave partnerskaber med dem.



Regnskabsoverblik
DKKm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Omsætning 529,50 692,30 586,10 582,10 350,90 484,60 663,60 850,40 1.133,00 1.816,00 2.365,00 3.025,00 5.366,00

Ændring i % 30,75% -15,34% -0,68% -39,72% 38,10% 36,94% 28,15% 33,23% 60,28% 30,23% 27,91% 77,39%

Driftsoverskud (437,10) (722,00) (498,00) (160,70) (249,40) (116,70) 69,30 265,20 730,00 1.053,00 1.344,00 1.380,00 2.638,00

Ændring i % 282,68% 175,26% 44,25% 27,64% 2,68% 91,16%

Resultat (383,60) (817,50) (347,90) (143,30) (215,70) (111,50) 70,20 301,30 764,00 1.187,00 1.104,00 1.472,00 2.166,00

Ændring i % 329,20% 153,57% 55,37% -6,99% 33,33% 47,15%

EPS (8,72) (21,62) (22,51) (7,16) (13,28) (10,58) 2,16 5,26 12,56 19,22 17,77 23,73 34,03

Ændring i % 143,52% 138,78% 53,03% -7,54% 33,54% 43,40%

Gæld 15,50 14,60 24,90 133,80 11,70 5,60 2,50 0,30 0,12 0,00 0,00 0,00 181,00

Ændring i % -5,81% 70,55% 437,35% -91,26% -52,14% -55,36% -88,00% -60,00% -100,00%

Egenkapital 2.883,30 2.188,60 1.297,20 1.080,10 486,40 383,20 659,50 2.032,90 3.487,00 4.827,00 6.272,00 8.014,00 14.048,00

Ændring i % -24,09% -40,73% -16,74% -54,97% -21,22% 72,10% 208,25% 71,53% 38,43% 29,94% 27,77% 75,29%

Aktiver 3.958,80 3.258,90 2.221,50 2.481,60 1.564,40 1.692,90 1.731,50 2.866,70 3.903,00 5.238,00 6.603,00 8.461,00 15.144,00

Ændring i % -17,68% -31,83% 11,71% -36,96% 8,21% 2,28% 65,56% 36,15% 34,20% 26,06% 28,14% 78,99%

Forpligtelser 1.075,50 1.070,30 924,30 1.401,50 1.078,00 1.309,70 1.072,00 833,80 416,00 411,00 331,00 447,00 1.096,00

Ændring i % -0,48% -13,64% 51,63% -23,08% 21,49% -18,15% -22,22% -50,11% -1,20% -19,46% 35,05% 145,19%

Soliditetsgrad 72,83% 67,16% 58,39% 43,52% 31,09% 22,64% 38,09% 70,91% 89,34% 92,15% 94,99% 94,72% 92,76%

Aktiekurs 309 203 82 65,5 38 78 212 360 917,5 1173 1029 1067,5 1481,5

P/E -35,44 -9,39 -3,64 -9,15 -2,86 -7,37 98,15 68,44 73,05 61,03 57,91 44,99 43,53511607

ROE -13,30% -37,35% -26,82% -13,27% -44,35% -29,10% 10,64% 14,82% 21,91% 24,59% 17,60% 18,37% 15,42%

ROA -9,69% -25,09% -15,66% -5,77% -13,79% -6,59% 4,05% 10,51% 19,57% 22,66% 16,72% 17,40% 14,30%

Gæld/Resultat -0,04 -0,02 -0,07 -0,93 -0,05 -0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Profit-margin -72,45% -118,08% -59,36% -24,62% -61,47% -23,01% 10,58% 35,43% 67,43% 65,36% 46,68% 48,66% 40,37%

Drifts-margin -82,55% -104,29% -84,97% -27,61% -71,07% -24,08% 10,44% 31,19% 64,43% 57,98% 56,83% 45,62% 49,16%



Konklusion Kommentar til virksomhedens udvikling

2019 Omsætning > 3% Resultat > Omsætning 
> 7% EPS > Resultat Egenkapital > 7% Genmab begyndte først i 2013 at være profitabel, hvilket har en effekt 

på den langsigtede performance af virksomheden. Overordnet set er 
det dog en rigtig flot udvikling Genmab har været igennem. 
Omsætningen er de seneste 3 år vokset med 43.5% per år, og for de 
seneste 5 år 44.5% per år. Resultatet er for de seneste 3 år ikke 
vokset mere end omsætningen, da en del penge er blevet brugt på 
udvikling og R&D, men resultatvæksten er stadig meget høj på over 
22%. For de seneste 5 år er resultatet vokset mere end omsætningen. 
Egenkaptailen er også vokset meget mere end 7% per år for de 
seneste 3, 5 og 10 år. Profit-marginen er blevet markant forbedret, 
ROE er forbedret og ligger langt over 7%. Soliditetsgraden er på meget 
imponerende 92.76%, hvilket også afspejler en meget lav gæld der 
kun svarer til 0.08 x resultatet i 2019. EPS er det svageste område, da 
Genmab løbende har foretaget emissioner, der har udvandet 
investorerne, dog ikke meget. Overordnet meget flot udvikling. 

3 år (CAGR) 43,50% 22,20% 20,98% 42,77%
5 år (CAGR) 44,55% 48,37% 45,27% 47,20%

10 år (CAGR) 24,79% #NUM! #NUM! 26,90%
Konklusion

Profit-margin > 
Tidligere år ROE > ROA > 7% Soliditetsgrad > 40% Gæld/Resultat < 5

Nuværende år 40,37% 15,42% 92,76% 0,08
5 år tilbage 35,43% 14,82% 70,91% 0,00
10 år tilbage -59,36% -26,82% 58,39% -0,07

Virksomhedens indtjeningsevne og stabilitet

Kommentar til virksomhedens indtjening
Omsætningen er før 2013 ret beskeden. At udvikle medicin og drive en 
biotek forrenting er en lang proces, men da Genmab først fik hul på 
markedet og fik produkter på markedet tog det fart. Siden 2011 er 
omsætningen i gennemsnit vokset med ca. 41% per år. 
Omsætningenvæksten er for alle år efter 2011 over 27% per år. Det er 
ret flot. Samtidig er driftsoverskuddet ca. 10-doblet på 5 år og 
resultatet er på 5 år vokset med over 48% per år. Genmab's 
langsigtede performance  ser før 203 anderledes ud, da virksomheden 
på dette tidspunkt brugte fler penge på udvikling og drift end der var 
omsætning. Dette er ikke unormalt for en forholdsvis ny biotek-
virksomhed. Genmab har nu etablerede produkter på markedet, der 
giver dem likviditet til yderligere at investere i udvikling. 



Virksomhedens balance og forrentningsevne

Kommentarer til balance
Det er også tydeligt at se på egenkapitalen at årene før 2013 er berørt af 
meget små indtægter. Dette gjorde at både egenkapital og soliditetsgrad 
faldt fra 2007 til 2012. Siden da er alt dog vendt rundt. Egenkapitalen er 
vokset hvert år siden 2013 og soliditetsgraden har de sidste 5 år været på 
omkring eller over 90%, hvilket er ekstremt højt. Dette afspejler også 
Genmab's meget stærke kapitalstruktur der viser nærmest ingen gæld. I 
2019 blev Genmab også noteret i USA, hvilket er derfor deres egenkapital 
tog så stort et hop i 2019. Endnu mere imponerende havde Genmab i 
slutningen af 2019 ca. 11 milliarder DKK i kontanter og i Q1 2020 nåede 
kontantbeholdningen 13 milliarder DKK. Med aktiver for omkring 15 
milliarder DKK, er størstedelen af aktiverne i selskabet altså kontanter, 
som kan bruges til udvikling, forskning eller andre investeringer i yderligere 
vækst. Det giver Genmab en ret favorabel position til fortsat at vækste i 
fremtiden. Det betyder samtidig også at man som investor kan være ret 
rolig, da de har masser af kapital til både drift og vækst og behøver ikke 
yderligere kapitalindsprøjtning i form af emissioner eller gæld. 

Kommentarer til forrentningsevne
Genmab's forrentningsevne er over årene blevet forbedret både når vi ser 
på ROE og ROA. Det er tydeligt at se hvordan der for år tilbage var meget 
stor forskel på ROE og ROA, hvilket jo betyder at aktiverne er finansieret 
af mere gæld og fremmedkapital. I dag er ROE og ROA næsten ens, 
hvilket jo skyldes en flot kapitalstruktur med næsten ubetydeligt lille 
gældsniveau. Ser vi på ROA lå den for ti år siden på -15.66%, for 5 år 
siden på 10,51% og i 2019 lå den på 14.3%. Den samme udvikling er sket 
i ROE, der for 10 år siden lå på -26.82%, for 5 år siden på 14.82% og i 
2019 på 15.42%. Forrentningsevnen faldt i 2019 hvilket bl.a. skyldes 
kapitalforhøjelsen med noteringen i USA. Da størstedelen af disse midler 
stadig står som kontanter i slutningen af 2019 har det en negativ effekt på 
forrentningsevnen på den korte bane. Det må dog forventes at som tiden 
går og midlerne bliver investeret i aktiver vil det have en positiv effekt på 
forrentningsevnen. 



Virksomhedens marginer og værdisætning

Kommentarer til udviklingen i marginer
Marginerne krydsede i 2013 også 0-linjen og gik fra mange år i minus, 
til for første gang at være i plus. Siden da er marginerne blevet 
forbedret og i dag ligger profit-marginen på omkring 40.4% hvilket er 
imponerende højt. Drifts-marginen ligger en smule højere på næsten 
50%. For 3 år siden var profit-marginen helt oppe over 65%, men er 
siden da faldet lidt tilbage. Den er dog stadig høj. Faldet skyldes bl.a. 
højere driftsomkostninger, flere penge brugt på udvikling og forskning. 
Med så høje maringer er Genmab ikke en forretning, som er megt 
følsomme overfor udvsing i deres omsætning, som typisk kommer fra 
licensaftaler eller royalties. De kan tåle ret store nedgange i 
omsætningen, inden det giver en negativ profit-margin.

Kommentarer til historisk værdisætning
Genmab's værdisætning ligner mange andre vækstvirksomheder. Da 
de begyndte at give plus på bundlinjen var deres P/E-værdi ret høj. 
P/E-værdien er dog faldene, hvilket skyldes at deres indtjening de 
sidste 5-6 år er vokset mere end aktiekursen. Det i sig selv er jo ret 
imponerende, når man ser på hvor meget aktien egentligt er vokset i 
værdi. Genmab handlede i 2019 til en P/E-værdi der hed ca. 43.5. I 
2020 handler aktien til en P/E-værdi på ca. 55. Det må forventes at 
virksomheden med tiden vil falde til mere "normale" P/E-værdier i takt 
med at selskabet vokser og væksten falder. Om 10 år vil aktien derfor 
formentligt nærme sig en P/E-værdi på ca. 25-30, ligesom andre mere 
modne selskaber. Selvom aktien er vokset meget de senere år, er 
Genmab stadig en forholdsvis ung biotek virksomhed, med en fortsat 
stærk pipeline i udvikling og en ret interessant forretningsmodel. Derfor 
mener jeg ikke at en P/E-værdi om 10 år på omkring 25 er for højt, og 
jeg ville være ret rolig selv med at træffe beslutninger på baggrund af 
den P/E-værdi i fremtiden. 



Information

P
/E

-40% -30% -20% -10% EPS-vækst +10% +20% +30% +40%
Ticker CPH:GMAB 15,16% 17,69% 20,22% 22,74% 25,27% 27,80% 30,32% 32,85% 35,38%
Aktiekurs 2060 13,8 -0,65% 1,53% 3,71% 5,89% 8,07% 10,25% 12,43% 14,61% 16,79%
Laveste P/E 23,04 16,1 0,89% 3,11% 5,32% 7,53% 9,75% 11,96% 14,18% 16,39% 18,60%
EPS CAGR 25,27% 18,4 2,25% 4,49% 6,74% 8,98% 11,22% 13,47% 15,71% 17,95% 20,20%
Tidshorisont 10 20,7 3,46% 5,73% 8,00% 10,27% 12,54% 14,81% 17,08% 19,35% 21,62%
EPS i dag 34,03 23,0 4,56% 6,85% 9,14% 11,44% 13,73% 16,03% 18,32% 20,62% 22,91%
Udbytte i dag 0 25,3 5,56% 7,87% 10,19% 12,51% 14,82% 17,14% 19,45% 21,77% 24,09%

27,6 6,48% 8,82% 11,15% 13,49% 15,83% 18,16% 20,50% 22,83% 25,17%

Kommentarer til 
sensitivitetsanalysen

29,9 7,34% 9,69% 12,05% 14,40% 16,76% 19,11% 21,47% 23,82% 26,18%
32,2 8,13% 10,51% 12,88% 15,25% 17,62% 20,00% 22,37% 24,74% 27,12%

Den laveste P/E-værdi 
Genmab har handlet til 
historisk har været omkring 
43.5, men da det ikke er en 
retvisende P/E-værdi om 10 år, 
regner vi i stedet med P/E-
værdier mellem 20 og 30. 
Genmab har de seneste 5 år 
vækstet EPS med ca. 45% per 
år og de seneste 3 år med ca. 
21% per år. Rsultatet er for de 
seneste 3 år vokset med 22% 
per år, og de Genmab ikke 
behøver mere kapital foreløbig 
forventes der ikke emissioner i 
den nærmeste fremtid. Kan 
Genmab vækste EPS med blot 
20% per år de næste 10 år og 
handle til en lav P/E på 25 om 
10 år, så vil det til den 
nuværende pris på 2060 DKK 
per aktie give et afkast på over 
10% per år. Denne vækst vil 
være lavere end de har 
vækstet historisk. Kan 
Genmab vækste EPS med 
23% per år og handle til en P/E 
på 25 er det et afkast på over 
12.5% per år. 

Denne sensitivitetsnalyse viser hvor højt afkast du forventeligt vil få en investering baseret på den vækst i indtjening 
virkosmheden skaber i fremtiden og den P/E værdi de vil handle til. Du får derfor her en indsigt i at hvis virksomheden vækster 
under eller over deres historiske vækst og handles til en anden P/E end deres historiske minimum, hvad det så betyder for dit 
afkast. Brug denne sensitivitetsanalyse på at bestemme hvor din smertegrænse går. Hvis du ønsker 8% i afkast per år, hvad 
kræver det så af vækst for virksomheden og P/E værdi og er dette realistisk ift. deres historik? 

P
/E

-40% -30% -20% -10% Købspris +10% +20% +30% +40%
1.236,00 1.442,00 1.648,00 1.854,00 2.060,00 2.266,00 2.472,00 2.678,00 2.884,00

13,8 13,73% 11,99% 10,51% 9,21% 8,07% 7,04% 6,12% 5,27% 4,49%
16,1 15,50% 13,73% 12,22% 10,91% 9,75% 8,71% 7,76% 6,91% 6,12%
18,4 17,05% 15,26% 13,73% 12,40% 11,22% 10,17% 9,21% 8,34% 7,54%
20,7 18,44% 16,63% 15,08% 13,73% 12,54% 11,47% 10,51% 9,63% 8,82%
23,0 19,69% 17,86% 16,30% 14,94% 13,73% 12,65% 11,68% 10,79% 9,97%
25,3 20,84% 18,99% 17,41% 16,04% 14,82% 13,73% 12,75% 11,85% 11,02%
27,6 21,90% 20,03% 18,44% 17,05% 15,83% 14,73% 13,73% 12,83% 11,99%
29,9 22,88% 21,00% 19,39% 17,99% 16,76% 15,65% 14,65% 13,73% 12,89%
32,2 23,79% 21,90% 20,28% 18,87% 17,62% 16,51% 15,50% 14,58% 13,73%

Denne sensitivitetsanalyse viser, hvilket afkast du kan forvente, hvis du køber aktien til en bestemt pris og forventer at aktien i 
fremtiden handler til en bestemt P/E værdi. Resten er parametrene det bliver baseret på er den EPS CAGR du taster ind under 
information sammen med den tidshorisont du taster ind. Ud fra dette kan du derfor få en indsigt i hvad forskellige købsriser vil 
betyde på dit langsigtede afkast. Derfor giver det mening, at jo lavere pris du køber til og jo højere P/E aktien vil handle til i 
fremtiden, jo højere bliver dit forventede afkast. Brug denne sensitivitetsanalyse til at bestemme, hvor din grænse går. Hvad vil 
du maks betale og hvad afkast vil du som minimum forvente? 



Konklusion på den samlede analyse

Timing score (0-4) Opsummering af analysen

3
Selvom Genmab lige nu handler til den højeste kurs de nogensinde har gjort og aktien i år vokset 
med mere end 39%, ser jeg stadig et ret stort langsigtet potentiale. Genmab vil formentligt om 10 år 
handle til mere normale P/E-værdier, men med en fremtidig vækst der minder om de seneste 3 år, 
eller en årlig vækst i EPS på mellem 20-23%, så vil det stadig give et afkast for den langsigtede 
investor langt over det generelle marked. Genmab har været i min portefølje i snart nogle år, og 
derfor køber jeg på nuværende tidspunkt ikke mere, da den allerede er den største position. Jeg vil 
dog ikke sælge ud på nuværende tidspunkt på trods af den store værdistigning, da vi kun har set 
starten på denne virksomheds potentiale. Genmab skal ikke vurderes udelukkende på DARZALEX, 
som er deres storsælger, men på hele deres pipeline og alle licensaftaler nu og i fremtiden. Min 
vurdering er derfor stadig overperformance og med kvalitetsscore på 19 og en timing score på 3, 
ser jeg ingen grund til at sælge ud af min position.  

Kvalitet score (0-22)

19

Konklusion

Overperformance

Disclaimer:
Analyserne er baseret på informationer, som Anders Egsvang (Egsvang Trading) mener er pålidelige -  men Egsvang Trading tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analyserne. 
Anbefalingerne kan ændres uden varsel.

Det er risikofyldt at investere
Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Bevægelser i markedet, sektorer og  nyhedsstrøm m.m. kan påvirke kursen. Hvis du handler i en anden valuta end din basisvaluta, påtager du dig også en valutarisiko.

Informationer og anbefalinger i analysen er generelle og ikke personlig rådgivning. 

Analyser:
Analyser kan indeholde købs og salgsområder, tekniske nøglepunkter, værdisætninger og nøgletal. Der kan indgå også kurspåvirkende nyheder.

Bemærk at analyserne ikke er en indikator for fremtiden, og på ingen måde afspejler fremtidens kurser.
Prognoser i analysen kan ikke anvendes som pålidelige indikatorer for femtiden.
Interessekonflikter:

Anders Egsvang og Egsvang Trading kan eje positioner i det givne selskab der analyseres. Egsvang Trading modtager ikke betaling fra personer eller firmaer med interesse i analysen.
Egsvang Trading vil altid oplyse hvis der ejes positioner i det nævnte aktiv. Denne oplysning kan ske i analysen eller på andersegsvang.dk i "analyse" området.

Denne analyse er udarbejdet af Anders Egsvang og  er kun tilegnet abonnenter via andersegsvang.dk 


