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Advokater
räds inte
en tuff höst
Flera svenska bolag kan få svårt
att klara av sina låneåtaganden
under hösten.
Det säger Peter Högström, vd
för advokatfirman Linklaters.
Men i spåren av problematiska
krediter öppnar sig andra
lukrativa affärsmöjligheter för
juristerna.

Cancerbehandling
spås bli storsäljare
”Inom några veckor inleder vi kliniska studier på
patienter på Östra sjukhuset”, säger Jesper Kähr, vd
Isofol.

GÖTEBORG

Betydligt längre än andra länder har
Norden och Sverige haft en bra nivå
när det gäller företagsaffärer. Men de
senaste månaderna har kreditoron
slagit igenom på ett mer kännbart
sätt, hävdar Peter Högström.
”Vi befinner oss i ett slags vakuum
just nu. Samtidigt som M&A-verksamheten (fusioner och förvärv) är
liten har andra affärer som delvis kompenserar för detta inte kommit i gång.
Det handlar om till exempel andra former för kapitalanskaffning, obeståndsfrågor, rekonstruktioner, processer, distressed dept (problemkrediter) och arbete för fonder som förvärvar denna typ av krediter”, säger Peter
Högström.
Allt hänger på USA
Men han tror att dödläget kommer
lossna under hösten.
”Eftersom krisen hittills inte har slagit mot bolagens intjäningsförmåga så
har man heller inte behövt gå in och titta på lånedokumentationen och villkoren. Men om den amerikanska marknaden inte kommer i gång så kommer
det troligtvis påverka avsättningen av
produkter.”
Enligt Peter Högström måste bolagen räkna med ännu tuffare tider.
”Vi har hittills inte sett särskilt
många defaults, det vill säga där bolag inte klarat av att hantera sina lån.
Men mycket tyder på att det kommer
de närmaste månaderna”, säger han.
KAROLINA PALUTKO MACÉUS

Investerarbolaget Yield med fokus på
bolag i Göteborgsregionen har köpt in sig
i medicinbolaget Isofol Medical AB.
Yield har köpt aktier av Isofols ägare samt
i en riktad nyemission.
”Vi är hysteriskt intresserade av Isofol”,
säger Anders Hilmersson, styrelseordförande i Yield.
Yields styrelse gör bedömningen att Isofols behandlingsmetod för olika cancersjukdomar, främst så kallad
kolorektalcancer,
(tjocktarms- och ändtarmscancer)
ska utvecklas till en ny svensk
internationell storsäljare.
Isofol är en avknoppning
från det av professor Bengt
Gustavsson ägda bolaget
Biofol. Han är klinikchef för
kirurgi vid Östra Sjukhuset i
Göteborg.
Solida tumörsjukdomar
Bengt Gustavsson är en internationell auktoritet inom
cancerkirurgi och har i drygt
30 år deltagit i utvecklingsarbetet kring behandling av
solida tumörsjukdomar med
cytostatika.
Hans forskningsresultat
ligger bakom medicinteknikföretaget Carmel Pharma där

nu bland andra Wallenbergarnas maktbolag Investor,
brittiska riskkapitalbolaget
3i och Industrifonden är delägare. Carmel Pharma har
utvecklat ett system för sluten hantering av toxiska läkemedel.
Isofol använder en ren
form av folsyra i kombination
med befintliga cytostatika för
behandling av tjock- och
ändtarmskcancer. Metoden
är patentsökt på alla viktiga
marknader för olika tumörsjukdomar.
Prövningar på djur visar
en bättre effekt med färre
biverkningar. Resultat som
bekräftats av externa forskningsgrupper.
Bakom behandlingsmetoden ligger över 20 års forskningsarbete och investeringar på cirka 35 miljoner kronor.

Bengt Gustavsson, klinikchef
för kirurgi vid
Östra Sjukhuset
i Göteborg.

Prövning klar 2010
Klinisk prövning av Isofols
behandlingsmetod, fas I och
fas II studier, ska vara klar
2010.
”Då är vi beredda att förhandla om utlicensiering till
internationella läkemedelsföretag”, säger Jesper Kähr.
”Vi har redan inledande
diskussioner med ett antal
utvalda bolag.”

Di

Yield har i samband med
inträdet som ägare i Isofol
givit löfte om ytterligare
kapital.
”Isofol är nu Yields viktigaste innehav. Vi är beredda
att gå in med ytterligare
minst 10 Mkr”, säger Anders
Hilmersson.
Enbart inom områden
tjocktarms- och ändtarmscancer bedöms marknaden
för Isofols behandlingsmetod vara värd cirka 4,5 miljarder kronor i USA och EU.
JAN WÄINGELIN
jan.waingelin@di.se
031 - 29 32 33
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Bidrar till utvecklingen i de bolag man investerar
Lars Wiklund...

...och Hans
Wiklund.

I Yield är noterat på NGM
Nordic MTF-Göteborgslistan.
Bolaget har cirka 3 200 aktieägare.
I Affärsidén är att bidra till
utvecklingen i de bolag man
investerar och sedan dela ut
innevahen till de egna aktieägarna.
I Huvudägare i Yield med
16,6 procent av rösterna är sedan i våras Långedrags
Båtvarv, som ägs av bröderna
Hans och Lars Wiklund, tidigare
vd och vice vd i båttillverkaren
Nimbus.

I Bröderna Wiklund investerade 10 Mkr i Scandinavian
Financial Management, som
köptes upp av Yield via en
nyemission i våras.
I Bland Yields större ägarna
återfinns också Lars Lind via
Londonbaserade General Venture. Lars Lind med ett förflutet
inom Johnson-koncernen grundade private equity-bolaget MVI
med en rad välkända delägare,
bland andra Finn Johnson och
Christer Zetterberg.
I Hans Wiklund och Lars Lind
sitter i styrelsen för Yield.

Saab hoppas på indiskt stridsflyg
NEW DELHI

Indien har vänt sig
till Saab och franska
Dassault Aviation SA för
att få ordning på det egna
militära stridsflygplanet
Tejas.
Orsaken är att amerikanska Boeing kan tvingas lämna samarbetet,
uppger den indiska affärstidningen Mint.

Indierna har hittills haft hjälp
från Boeing med utvecklandet av Tejas, men nu finns det
en risk att amerikanska slutanvändarregler kan tvinga
amerikanarna att gå ur.
Viktig för upphandling
”Vi har lämnat in en offert till
den ansvariga myndigheten
ADA, Aeronautical Development Agency, som vi
inte fått svar på än. En medverkan i Tejas skulle ge oss en
möjlighet att lära känna indierna bättre vilket är viktigt
i samband med den stora
upphandlingen
av
126
jetflygplan där vi är med”, sägerJan Widerström, Saabs

INDISKA MÅL. Amerikanska
regler kan stoppa samarbete mellan Boeing och indiska
försvarets stridsplansprojekt Tejas. Gripen är ungefär
lika gammalt, vilket gör att
Saab har lämnat in en offert
för delar i projektet.
FOTO: KATSUHIKO TOKUNAGA

country manager i Indien.
Jan Widerström vill inte
ange något belopp på hur
mycket en medverkan i Tejas
kan vara värt då det kan röra
sig om allt från några konsulttimmar upp till stora
arbetsprojektlösningar.
Indiens eget inhemska

flygplansprojekt Tejas är ungefär lika gammalt som Gripen. Det gör att det skulle
vara passande för Saab, menar Jan Widerström.
Tejas, som uppges vara det
lättaste överljudsplanet på
marknaden, är redan är uppe
i luften. Den indiska regeringen har än så länge godkänt
köp av 20 Tejas, av en planerad serie på 220 flygplan, med
första leverans 2012.
”Projektet har dock stora
problem med aerodynamik
och att få tyngden på motorn
och flygplanskroppen att
balansera”, uppger Krister
Edvardsson, svensk försvarsattaché i Indien.
Det är här som utländska
tillverkare offererat olika
konsultlösningar. Om Boeing tvingas gå ur, på grund av
att Indien inte vill underkasta sig amerikanska slutanvändarbestämmelser, så
tror Saab att företaget ligger
bra till att få komma in.

jekt på flera årtionden och
som sådant mycket prestigefullt.
Tejas är avsett att ersätta
det indiska flygvapnets Jaguar and Mirage 2000 plan.
Tejas är inte direkt knutet
till den pågående upphandlingen av 126 jetstridsflygplan, värderad till 12 miljarder dollar, där Saab konkurrerar med Boeing, Lockheed
Martin, EADS men också
med ryska MiG-35.

Indiskt prestigeprojekt
Tejas är Indiens första inhemska stridsflygplanpro-

CHRISTER L PETTERSSON,

Saab ger tekniklöften
Saabs Jan Widerström understryker dock att det finns
mycket goda skäl gå in i
Tejas, särskilt om det kan tillgodoräknas som motköp vid
en eventuell försäljning av
Gripen till Indien.
Saab har redan utlovat
massiv tekniköverföring om
Indien bestämmer sig för
Gripen.
Företaget får starkt eldunderstöd från svenska myndigheter på plats.
www.indiascan.net
08-573 650 00

