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Cortus Energy 
skiftar fokus
Det tidigare Nordkalkprojektet i estland har nu lagts 
på is och istället ligger fokus på tre anläggningar  
i Italien. Vi ställer oss avvaktande till aktien, med en 
riktkurs på 3,60 kronor.

 C
ortus Energy som grun-
dades 2006 har en paten-
terad teknik (WoodRoll) 
för att på ett miljövänligt 

och effektivt sätt utvinna ren en-
ergigas ur biomassa. Energigasen 
som tekniken alstrar är ren nog att 
användas inom processindustrin, 
en industri som idag använder fos-
sila bränslen i hög utsträckning. 

Cortus har sedan 2010 haft ett 
avtal med Nordkalk om att byg-
ga och driva en anläggning med 
5 MW kapacitet. Initialt var det 
tänkt att denna skulle byggas i Kö-
ping. Planerna ändrades på grund 
av sjunkande priser på kol och ut-
släppsrätter. Anläggningen skulle 
istället placeras vid en annan av 
Nordkalks fabriker, i Estland. 
Men i juli 2014 meddelade Cortus 
att förhandlingarna med Nordkalk 
lagts på is på grund av sjunkande 

priser på fossila bränslen och ut-
släppsrätter. 

Nu fokuserar Cortus på tre an-
läggningar i den italienska regio-
nen Veneto. Bolaget räknar med 
att sätta den första av dessa i drift 
under det första kvartalet 2016. De 
två andra anläggningarna väntas 
vara i drift runt årsskiftet 2016-
2017. Gasen från de tre anlägg-
ningarna kommer att omvandlas 
till el och även överskottsvärme 
kommer att säljas. I Italien är stat-
liga subventioner för förnyelsebar 
energi väldigt generösa, men å an-
dra sidan är också skatten hög. 

På grund av motgångarna sän-
ker vi riktkursen från 9 kronor 
till 3,60 kronor. Vi ställer oss av-
vaktande till aktien intill tecken 
på ett kommersiellt genombrott 
uppnåtts, med en neutral rekom-
mendation.    

VD: rolf Ljunggren
Styrelseordförande: Per-Olov Norberg
Största ägare: Per-Olov Norberg (14 %) 
börsvärde, mnkr:  63
Lista:  First North
Aktuell börskurs, kronor:  2,87
P/e-tal 2014:  Negativt

kOrtA FAktA

VD har både teknisk kompetens 
och erfarenhet från ledande 
befattningar. Maria Wetterstrand 
(styrelseledamot) stärker bola-
gets miljöstämpel. Vi ser negativt 
på finanschefens avgång.

Den största ägaren (styrelse-
ordförande) har haft ledande 
befattningar i en rad bolag. både 
han och VD har stora aktieposter, 
vilket bör förmå dem att agera i 
aktieägarnas intresse.

kassan räcker till och med 2015, 
men kapitaltillskott behövs för att 
finansiera den första italienska 
anläggningen 2016. bolaget 
har i princip inga räntebärande 
skulder.

Vi ser positivt på lönsamheten i de 
planerade italienska anläggning-
arna. Vi ser å andra sidan negativt 
på beroendet av subsidier. 
beroendet kan dock minska vid 
uppskalning.

en av de största riskerna i aktien 
är nedgång i fossila bränslepriser, 
vilket kan få kunderna att se 
mindre ekonomisk lönsamhet i 
Woodroll-tekniken. Det finns även 
en teknisk risk vid uppskalning.
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AVVAktA

NYCkeLtAL
Tusentals kronor 2012 2013 P 2014 P 2015 P 2016

Omsättning 9 530 2 174 1 871 1 871 30 131

Rörelseresultat –10 765 –13 144 –18 364 –18 364 –8 451

Årets resultat –11 290 –14 473 –17 580 –17 580 –13 983

Resultat per aktie (SEK) –3 062 –0,99 –0,82 –0,82 –0,65

P/E-tal Neg Neg Neg Neg Neg

Nettokassa 133 48 038 32 588 17 137 2 405

Eget kapital 27 111 75 159 57 579 39 998 111 015

Kassaflöde från löp. verks. –5 076 –12 255 –16 234 –16 234 –10 516
källa: bFk och Cortus energy
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Generella bolagskriterier
Ledning (1–10)
Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och be-
tyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 
branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden 
och tidigare genomförda prestationer.

Ägare (1–10)
Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bo-
laget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare 
resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktig-
het och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga 
kriterier.

Finansiell ställning (1–10)
Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är  
lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 
lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 
andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-
värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  
finansiella ställning.

Potential (1–10)
Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 
betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 
i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 
Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-
tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 
även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 
ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 
ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 
i aktiekursen.

Risk (1–10)
Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 
högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett före-
tag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget 
grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, 
aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av fram-
tida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.
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Om bolaget 
Rolf Ljungren grundade Cortus Energy 2006 för att kommersialisera en ny 
teknik för förgasning av biomassa, WoodRoll. WoodRoll-tekniken är både 
miljövänlig och kostnadseffektiv. I början av 2013 marknadsnoterades bo-
laget genom ett omvänt förvärv av noterade Cleantech East. Strax därefter 
bytte aktien handelsplats till First North, där den handlas än i dag. 

WoodRoll-tekniken testades i liten skala för första gången vid Kungliga 
Tekniska Högskolan 2007. Gruppen lyckades utvinna gas med ett högt 
energiinnehåll och väldigt små mängder föroreningar. Sedan genomför-
des tester i något större skala 2009-2010 i en anläggning på 150 kW. Även 
dessa tester gav positiva besked, vilket ledde till att Cortus under somma-
ren 2010 ingick ett avtal med Nordkalk om att bygga och driva en anlägg-
ning på 5 MW vid Nordkalks fabrik i Köping. 

Nordkalk ändrade planerna i slutet av 2013, på grund av sjunkande priser på 
kol och utsläppsrätter. WoodRoll-anläggningen skulle istället placeras vid 
Nordkalks fabrik i Estland, där större besparingar skulle kunna realiseras. 
I juli 2014 rapporterade Cortus emellertid att ”Förhandlingar med Nord-
kalk lagts på is”. Cortus VD Rolf Ljunggren skrev i ett pressmeddelande 
att ”Nordkalk och Cortus har efter en längre tids förhandlingar inte kom-
mit överens. Mot bakgrund av Cortus lönsamhetskrav har styrelsen därför 
beslutat att avbryta förhandlingarna med Nordkalk, varför parterna nu 
överenskommit att avtalet med Nordkalk Köping och intentionsavtalet 
med Nordkalk Estland upphör att gälla. Förhandlingarna kan komma att 
återupptas när förutsättningarna är bättre.” 

Förhandlingarna med 
Nordkalk har ”lagts på is”.
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Än så länge har Cortus byggt en testanläggning i Köping. Testanläggningen 
hade en effekt på 500 kW, men under hösten 2013 lyckades man öka ef-
fekten till 600 kW. Cortus kommer att behålla testanläggningen, trots att 
förhandlingarna med Nordkalk har lagts på is. Bolaget avser att utveckla 
testanläggningen till att bli en referensanläggning.

Efter bakslaget med Nordkalk fokuserar nu Cortus främst på ett projekt 
i den italienska regionen Veneto (där också Venedig ligger). Det italienska 
projektet innefattar tre 5 MW WoodRoll-anläggningar som ska köras med 
2 MW effekt. Dessa tre anläggningar ska drivas på rester från vindruvs-
odling. Cortus avser sälja förnyelsebar elektricitet från anläggningen till 
det offentliga elnätet och därigenom ta del av statliga subventioner i 20 
år. Överskottsvärmen kommer också att säljas, bland annat till en jord-
brukskund. Den första anläggningen beräknas vara i drift under det första 
kvartalet 2016 medan de två andra beräknas vara i drift runt det följande 
årsskiftet. Miljötillstånd och bygglov förväntas senast september 2015. 

Bolaget planerar att ta in nytt eget kapital (möjligtvis genom en ny konverti-
bel) för att finansiera den första italienska anläggningen. Vi tror att bo-
laget kommer behöva ta in drygt 80 miljoner kronor för att finansiera 
den första anläggningen i Italien. De andra två anläggningarna ska, enligt 
planen, finansieras med en blandning av eget och lånat kapital. Dessa lån 
beräknas snabbt kunna betalas tillbaka med det operativa kassaflöde som 
de tre anläggningarna tillför.   

I maj 2014 rapporterade Cortus att bolaget kommer att medverka i ett 
forskningsprojekt som finansieras av stålindustrin och Energimyndighe-
ten. Projektet ska ”undersöka om biomassa kan användas som bränsle 
och råvara i produktionen av järnpulver”. Givet positiva resultat från ”in-
ledande delstudier och datastudier” kan en forskningsanläggning komma 
att byggas i Höganäs.

Bolaget har sedan tidigare varit med i ett europeiskt forskningsprogram (Inn-
oEnergy). Forskningsprogrammet fokuserar på tillverkning av syntetisk 
naturgas från gas som i sin tur kommer från biomassa. Forskningspro-
grammet slutrapporterar 2015. Om projektet lyckas kan Cortus få tillgång 
till en ny marknad.  

Utöver dessa projekt har Cortus tidigare tecknat avsiktsförklaringar 
med aktörer i Chile och USA. Chile är för närvarande nedprioriterat. Den 
amerikanska marknaden är intressant på längre sikt, enligt bolaget.

Woodroll
Rolf Ljunggren (VD, tillika grundare) patenterade WoodRoll-tekniken 
2008. 

Gasen från WoodRoll-processen har många användningsområden: Den kan 
ersätta fossila bränslen inom processindustrin, även då temperaturer över 
1000 grader C måste uppnås (Nationalencyklopedin ger fyra exempel på 
industrier som tillhör processindustrin: ”stål-, sågverks-, massa- och pap-
persindustri”); den kan användas för att alstra elektricitet och värme, vil-
ket Cortus avser göra i Italien; den kan användas som fordonsbränsle och 
den kan potentiellt användas inom avfallshantering, med avfallsslam som 
biomassa.   

Cortus fokuserar nu på  
att sätta tre anläggningar 
i drift i Italien.

Gasen som Woodroll-
tekniken alstrar har flera 
användningsområden.
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Tekniken omvandlar biomassa till en energirik och ren gas i tre steg:

Steg 1 – Torkning
Först tillförs systemet biomassa. Biomassan kan till exempel vara fi-
berslam (ett avfall från massaindustrin) eller trädprodukter (exempelvis 
sågverksrester). En typ av torktumlare torkar denna biomassa. Den vär-
meenergi som tillförs kommer från nästa steg i processen, vilket minskar 
energiåtgången för processen som en helhet.

Steg 2 – Pyrolys
Den torkade biomassan hettas sedan upp, med hjälp av överskottsvärme 
från nästa steg, och förkolnas. I detta steg uppstår också pyrolysgas.

Steg 3 – Förbränning
Till sist använder brännare pyrolysgasen för att hetta upp den förkolnade 
biomassan, som tillsammans med vattenånga bildar den rena, kvävefria 
gasen. Ännu mer energi besparas genom att den vattenånga som används 
i detta steg är vatten som har kokats av värmen från den gas som är på väg 
ut ur systemet. 

Ledning
VD
Rolf Ljunggren har varit VD för bolaget sedan 2013. Ljunggren grundade 
bolaget 2006, och han uppfann WoodRoll-tekniken. Ljunggren har er-
farenhet av ledande befattningar från exempelvis AGA, Uddeholm, Pro-
ceedo och Invensys.

Finanschef
I augusti offentliggjorde Cortus att den tidigare finanschefen Mats Thide-
man (finanschef sedan 2013, och verksam inom bolaget sedan 2011) avgår 
för att ta anställning hos en ny arbetsgivare. Under det fjärde kvartalet 
kommer Cortus att vara utan någon finanschef. Ett rekryteringsarbete 
pågår för närvarande, vilket förväntas resultera i att en ny finanschef till-
sätts till årsskiftet.  
  
Business manager
Magnus Nelsson Folkelid utsågs till business manager det första kvarta-
let 2014. Han har haft ledande befattningar inom teknisk försäljning hos 
SWEP International.

bolaget kommer att vara 
utan någon finanschef 
under det fjärde kvartalet 
2014.
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Styrelse
Ordförande
Per-Olov Norberg har varit styrelseordförande sedan 2013.  Han har er-
farenhet från ledande befattningar inom exempelvis Nordiska Syrgasver-
ken, Bofors, Bulten-Kanthal, Platzer Bygg, Uddeholm, Kanthal, Trustor 
och C-E Johansson. Per-Olov Norberg var inblandad i Trustorhärvan, som 
huvudägare av och VD för Trustor vid försäljningen 1997. Det bör dock 
betonas att Norberg aldrig åtalades för något brott.

Övriga ledamöter
Maria Wetterstrand har varit styrelseledamot sedan 2013. Hon har en 
magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet. Wetterstrand var 
språkrör för Miljöpartiet från 2002 till 2011, och hon har även varit vice 
ordförande för Näringsutskottet.

Richard Bagge har suttit i styrelsen sedan 2013. Han har en civileko-
nomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bagge har erfarenhet 
från finansbranschen, där han både varit anställd och arbetat med egen 
investeringsverksamhet.

Peter Forssell valdes in i styrelsen 2014. Han har en Jägmästarexamen 
från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forssell har erfarenhet från 
skogsindustrin, bland annat som marknadschef för ett större sågverk och 
som ägare och VD för P. Forssell Timber. 

Rolf Ljunggren valdes till styrelseledamot 2013. För mer information, se 
Ledning.

AktIeÄGAre
De tio största aktieägarna per 30 juni 2014 Antal aktier %

Per-Olov Norberg (styrelseordförande) 3 000 000 14

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 2 199 330 10

Rolf Ljunggren via bolag (VD) 1 633 262 7,6

Peter Forssell Timber AB 1 336 134 6,2

Johan Thorell via bolag 1 229 241 5,7

Perpendo AB 1 000 000 4,7

Ulrik Jansson 968 597 4,5

Stockholm Innovation & Growth Capital AB 581 767 2,7

Nordnet Pensionsförsäkring AB 543 327 2,5

Richard Bagge 400 000 1,9

Övriga 8 521 508 39,8

Totalt 21 413 166 100
källa: euroclear Sweden Ab samt för Cortus kända uppgifter
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Värdering
Vi värderar Cortus Energy utifrån diskonterade kassaflöden. Detta ger en 
riktkurs på 3,60 kronor, strax över rådande aktiekurs. Vår värdering utgår 
från en diskonteringsränta på drygt 16 procent. Denna diskonteringsränta 
baseras bland annat på aktiens beta.

Italien
Vår värdering börjar med en nuvärdesberäkning av de framtida kassaflö-
den som relaterar till de tre italienska anläggningarna. Beräkningen för 
den första anläggningen presenteras i tabellen nedan och exkluderar öka-
de personalkostnader, vilket vi istället tar hänsyn till i ett senare skede. 

Vi utgår från en materialkostnad (biomassa) på 11 euro per produce-
rad MWh mellan 2016 och 2020, enligt ingångna avtal. Vi utgår från att 
denna materialkostnad ökar med 3 procent 2021 och 3 procent igen 2022 
(maximal prisökning enligt avtal). Från och med 2022 utgår vi från en 
materialkostnad på 15 euro per producerad MWh.

Vi utgår, för att vara försiktiga i vår värdering, från att bolaget kommer 
att betala skatt för sin italienska verksamhet i Italien. Detta innebär en 
skatt på 31 procent 2016 (statlig och regional skatt), som sedan ökar till 
37,5 procent under följande år. Ökningen med 6,5 procentenheter beror 
på en extra skatt som infördes 2008 och berör bland annat energipro-
ducenter. Sedan 2011 är inte längre producenter av förnyelsebar energi 
undantagna från den extra skatten. Denna skatt tillämpas inte 2016 då ett 
bolag måste överskrida vissa gränser det föregående året för att åläggas 
denna extra skatt (omsättning över tre miljoner euro).  

Skatten på energibolag  
i Italien är 37,5 procent.

ItALIeN
Effekt, el (MWh) 2

Effekt, värme (MWh) 2,5

ersättning per MWh, euro

El (inkl. subvention) 165

Värme 25

Materialkostnad 11–15

Övrigt

SEK/EUR 9

Timmar i drift per år 8 000

Skatt i Italien (%) 31,0–37,5

Diskonteringsränta (%) 16,5
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9 Vi värderar alltså nuvärdet av den första anläggningens framtida kassaflöden 
till drygt 20 miljoner kronor. Den andra och den tredje anläggningen vän-
tas ha likadana kassaflöden, förskjutna med ett år. Därför blir nuvärdet 
av dessa anläggningar detsamma som två gånger nuvärdet för den första, 
diskonterat ytterligare ett år och med hänsyn tagen till att skattesatsen 
är 37,5 procent även det första året samt att materialkostnaderna blir för-
skjutna med ett år. Detta ger ett sammanlagt nuvärde för den andra och 
tredje anläggningen på ungefär 33 miljoner kronor.

Licenser
Vid en licensaffär säljer Cortus teknik, nyckelkomponenter eller konsult-
tjänster via tredje part, som bygger anläggningen. Intäkterna kommer då 
i form av betalning genom licens eller provision. Vår värdering tar hänsyn 
till framtida licensaffärer, samt royalties från dessa. 

Vi utgår från att bolaget kommer att sälja sin första licens (för en anläggning 
på 0,5 MW) 2017, året efter att den första anläggningen är på plats i Ita-
lien. Vi antar att den första 5 MW-licensen kommer att tecknas 2019, och 
att den första 20 MW-licensen säljs 2021. Till sist antar vi att en ny licens 
tecknas per år för kapaciteterna 0,5 MW och 5 MW, och att en ny licens 
tecknas vartannat år för 20 MW-anläggningarna. Vår värdering sträcker 
sig till och med år 2026, då bolagets patent börjar gå ut.    

Sammantaget tillför licensaffärer ungefär 28 miljoner kronor i nuvärde. 

Nyckelfärdiga anläggningar
Vi utgår från att bolaget kommer att sälja nyckelfärdiga anläggningar från 
och med 2017 till och med 2026, det vill säga parallellt med licensförsälj-
ningarna. Vi utgår från samma försäljningsutveckling som i vår senaste 

ItALIeN
År (per år om flera år) 
Miljoner kronor

 
2016

2017–    
2020

 
2021

 
2022

 
2023

2024–
2025

 
2026

2027–    
2028

 
2029

2030–    
2035

Investeringar –90 0 0 0 –10 0 0 0 –10 0

Försäljning av el 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8

Försäljning av värme 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Materialkostnad –1,58 –1,58 –1,63 –1,68 –2,16 –2,16 –2,16 –2,16 –2,16 –2,16

Underhåll –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8 –1,8

Skatt –6,3 –6,0 –5,9 –5,9 –5,7 –5,7 –7,4 –9,1 –9,1 –9,1

Kassaflöden –71,4 18,9 18,9 18,9 8,6 18,6 16,9 15,2 5,2 15,2

Nuvärde av kassaflöden 20,42

LICeNSAFFÄrer
Anläggning 0,5 MW 5 MW 20 MW

Försäljningsintäkt, tusentals euro 200–300 800 1 600

Bruttomarginal, % 50 50 50

Årlig royalty, tusentals euro 20–30 80 160
källa: Cortus energy
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analys (0-2 anläggningar på 0,5 MW och 1-2 anläggningar på 5 MW årli-
gen samt 1 anläggning på 20 MW per år från och med 2020). Sammantaget 
tillför denna framtida försäljning av nyckelfärdiga anläggningar ungefär 
140 miljoner kronor i nuvärde.

Övriga justeringar
Vi tar hänsyn till rörelsekapitalbindningar (netto av ökade kundford-
ringar och ökade leverantörsskulder) genom att räkna ett nuvärde på det 
kapital som binds i den italienska verksamheten 2016 (anläggning 1) och 
2017 (anläggningar 2 och 3) och som frigörs först 2035 respektive 2036. 
Detta nuvärde blir negativt, knappt 4 miljoner kronor.

Vi tar också hänsyn till nuvärdet av bolagets framtida lönekostnader 
och övriga externa kostnader. Övriga externa kostnader antas vara kon-
stanta. Vi tror å andra sidan att framtida lönekostnader kommer att för-
dubblas 2016 (då den första italienska anläggningen ska sättas i drift), 
och att lönekostnaderna sedan kommer att fördubblas igen 2017 (då den 
andra samt tredje italienska anläggningen sätts i drift, och då vi tror att 
försäljningen av licenser och nyckelfärdiga anläggningar sätter igång). Vi 
antar att dessa kostnader kommer att sjunka 2027, så att de ligger på 2016 
års nivå till och med 2036. Dessa antaganden ger ett negativt nuvärde på 
cirka 160 miljoner kronor.

Vi beräknar ett nuvärde av Cortus kassaflöden för det andra halvåret 
2014 och helåret 2015. Våra prognoser ger ett negativt nuvärde på ungefär 
21 miljoner kronor. 

riktkurs
Dessa nuvärden, nettokassan vid utgången av det andra kvartalet 2014 
och antalet utestående aktier i bolaget ger en riktkurs på 3,60 kronor. 
Denna riktkurs är lägre än den i vår senaste rapport, men alltjämt över 
rådande aktiekurs. 

Det finns flera anledningar till varför vi sänker vår riktkurs: Det ita-
lienska projektet var tidigare tänkt att löpa parallellt med projektet för 
Nordkalk. Därför är de italienska anläggningarna inget substitut för 
Nordklakprojektet i Estland (som nu är lagt på is). Det är givetvis positivt 
att lönsamhetskalkylen går ihop i Italien, men det faktum att den inte 
gjorde det i Estland (Nordkalk) antyder ett för högt beroende av subsidier 
för att affärsmodellen ska gå runt. 

Vi vill till sist poängtera att investerare ska vara beredda att tillskjuta 
ytterligare kapital för att kunna finansiera den första anläggningen i Ita-
lien.

NYCkeLFÄrDIGA ANLÄGGNINGAr
Anläggning 0,5 MW 5 MW 20 MW

Försäljningsintäkt, miljoner euro 3 8 16

Bruttomarginal, % 20–30 20–30 20–30
källa: Cortus energy

bolaget behöver ta in nytt 
eget kapital före 2016.
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birger Jarl Fondkommission Ab (”bFk”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektio-
nens tillsyn. bFk har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser 
samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktie-
spararna Analysguiden (”Aktiespararen”) är en tidskrift med månatlig publicering.

Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och bFk bedömer som till-
förlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 
ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt 
instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är endast avsedda 
för mottagaren. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 
skriftligt godkännande av bFk samt Aktiespararen. Aktiespararen och bFk ska inte hållas ansvariga 
för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information 
i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.  

Analytikern, Oscar Nyh, som har utarbetat denna analys har inget ekonomiskt intresse eller inne-
hav av finansiella instrument i Cortus energy. bFk, Aktiespararen eller analytikern är inte medvetna 
om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, bFk eller Aktiespararen 
vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys. 

bFk har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter varigenom ana-
lytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.


