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Snabbväxare med 
lysnade teknik 
 

 

Plejd är verksamma på marknaden för Internet of Things och 

affärsidén är fokuserad på smart belysning och hemautomation. 

Bolagets affär utgörs idag av försäljning inom smart belysning. 

Ledningen ser också potential i en OEM-affär inom smarta 

armaturer. Geografiskt sker försäljningen i Sverige, men man har 

påbörjat sin internationaliseringsplan. Arbetet med att lansera på 

nya marknader är igång och det är framförallt Norge, Finland och 

Nederländerna som ligger i fokus.  Försäljning sker via grossist 

och slutkunden finner man både i kommersiella fastigheter så 

som butiker och kontor men även hos privatpersoner i hemmet. 

 

Tillväxten ska ske genom lansering av nya produkter, etablering 

på nya geografiska marknader och affärsområden. Den 

historiska försäljningstillväxten har varit hög och uppgick till över 

60 procent under 2019. Bolaget har periodvis visat lönsamhet. 

Under 2019 var rörelsemarginalen negativ, men enligt 

bolagsledningen finns det potential för en rörelsemarginal på 20 

procent.  

 

Vi bedömer att bolaget bör kunna växa kraftigt de kommande 

åren och att man når ett positivt rörelseresultat redan 2021. Vårt 

prognostiserade scenario fram till 2024 baseras på en 

rörelsemarginal om 15 procent. Med detta scenario ser vi en god 

kurspotential från dagens nivå på ungefär 37 kronor.   
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 UPPDRAGSANALYS 

Analytiker: André Netzén Örn, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Plejd AB 

Lista: Spotlight 

Vd: Babak Esfahani 

Styrelseordförande: Pär Källeskog 

Marknadsvärde: 393,99 MSEK 

Senast: 37,15 kr (27 mars 2020)  

Kort om bolaget: Bolaget grundades i Mölndal 2009. 

Affärsidén är att utveckla lösningar för det 

uppkopplade hemmet. Man har starka 

erbjudanden inom hemautomation och 

smart belysning.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Plejd har ett teknikförsprång gentemot 

konkurrenterna. Genom trådlös 

sammankoppling erbjuder produkterna ofta 

kostnadsfördelar för kunden, framförallt 

relaterade till lägre installationskostnad. 

Bolaget har idag en stark position på den 

svenska marknaden och vi ser goda 

möjligheter att expandera utomlands. Den 

underliggande lönsamheten i affären är 

god.          

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

Finansiella mål: 

Bolagets expansionsstrategi, med 

utvecklandet av nya produkter och 

anpassning av befintliga produkter till nya 

marknader, är kapitalintensiv. Vi ser också 

viss risk i att konkurrenter lanserar liknande 

produkter. 

 

Bolagets primära målsättning är att växa 

försäljningen dels genom lansering av nya 

produkter, dels genom expansion på nya 

marknaden. 
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Om Plejd  
 

Plejds ursprungliga affärsidén byggde på att leverera styrsystem 

till superyachter, där bolaget tillhandahöll mjukvara för styrning 

av komfort- och mediasystem. Idag är bolaget verksamma inom 

marknaden för smart belysning. Erbjudandet bygger på att 

utveckla produkter och tjänster inom hemautomation och smart 

belysning. Bolaget grundandes år 2009 av Babak Esfahani och 

Erik Calissendorf. Båda är fortfarande representerade i bolaget, 

i form av VD respektive ledamot i styrelsen. År 2019 uppgick 

försäljningen till 129 miljoner kronor och bolaget har sitt 

huvudkontor i Mölndal. 

 

Produkter/tjänster 
Smart belysning 

Plejd har under de senaste åren utvecklat en produktserie inom 

smart belysning. Den består bland annat av dimmers, 

controllers, en LED-driver och en så kallad gateway. 

Produkterna inom smart belysning fungerar i stor utsträckning 

på samma sätt som traditionella produkter. Det som särskiljer 

Plejds produkter från konkurrenternas är att de omfattas av 

Plejds molninfrastruktur, samt mjukvara, vilken adderar 

funktioner som saknas i det traditionella utbudet.  

 

Produktserien baseras på Bluetooth Smart-teknologi, vilket 

möjliggör trådlös kommunikation mellan systemets olika delar. 

Samtliga produkter är integrerade via en Plejd-app. 

Applikationen underlättar installationen för elektrikerna och ger 

slutkunden funktioner så som appstyrning, astro-ur och timer, 

vilket inte finns hos vanliga dimmers. Fördelarna med systemet 

är många. Vid installation av traditionella produkter krävs 

kabeldragningar mellan belysningssystemets olika 

beståndsdelar. Med Plejds teknik går det i många fall att göra 

trådlösa kabeldragningar, vilket skapar en större flexibilitet och 

underlättar för elektriker vid installationen. Användaren kan 

också med enkelhet skapa scenarion för sin belysning som är 

möjliga att koppla till brytare. Exempelvis skulle hela 

belysningen i hemmet kunna kopplas till en och samma brytare. 

Produktens inbyggda timer och astro-ur gör att kunden har 

möjlighet att automatisera och optimera användandet av 

belysningen. Till exempel kan en fasadbelysning anpassas efter 

solens upp- och nedgång. Genom Plejds gateway går 



 

4 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

Plejd  
27 mars 2020 

belysningssystemet att koppla upp mot molnet. Det gör att 

tredjepartssystem, exempelvis Google Home kan integreras i 

mjukvaran, vilket underlättar helhetsstyrningen av det smarta 

hemmet.    

 

Potentiell OEM-affär inom smarta armaturer 

Bolaget själva bedömer att marknaden för smarta uppkopplade 

armaturer är stor och att OEM är en intressant väg in. 

Ledningen ser också en potential för bolagets teknik med 

intressanta applikationsmöjligheter inom denna marknad. Plejd 

har idag ingen verksamhet inom detta affärsområde. Ledningen 

beskriver att en affär exempelvis skulle kunna bygga en 

produkt, modul eller mjukvara som är utformad så att den enkelt 

kan integreras i OEM-tillverkares egna produktserier. 

Tillsammans med Plejds app skulle tillverkarna kunna erbjuda 

en helhetslösning för smart belysning. För OEM-tillverkaren 

skulle fördelen med en sådan affär vara tydlig: man undviker 

risker och kostnader förknippade med utvecklingen av ett eget 

system. Plejds erbjudande skulle också innebära 

installationsrelaterade fördelar. Konkurrensen – i form av 

avancerade styrsystem – kräver i regel kostsamma 

specialkomponenter och certifierade installatörer, något som 

mindre installationsföretag ofta saknar. Vidare kräver dessa 

system också ofta omfattande, kostsamma kabeldragningar.  

 

Bolaget har under 2019 sett ett ökat intresse för OEM-

lösningarna, främst från armaturtillverkare och ledningen för en 

dialog med ett antal intressenter för att kartlägga hur denna 

affärsmodell kan se ut. Under andra kvartalet 2019 fick bolaget 

dessutom ett första pilotprojekt där slutkunden var Clear 

Channel, vilket är ett av världens största företag inom 

utomhusreklam. Projektet sker inom Europa och kan komma att 

fungera som ett starkt referensprojekt för Plejd vid framtida 

försäljning. Det primära fokuset är att möjliggöra integration av 

Plejds produkter i de vanligaste standarderna. Den första 

produkten som kommer att lanseras möjliggör integration av 

Dali i ett plejd-system. Dali är en av de största standarderna för 

armaturer och belysning i kommersiell miljö.  
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Affärsmodell 
Plejds produkter måste installeras av behöriga elektriker. Med 

anledning av detta sker all försäljning via grossister till el-

installatörer, som i sin tur installerar produkterna hos 

slutkunden.  

 

Bolaget har valt att prioritera marknadsexpansion och 

affärsmodellen är utformad därefter. Produkterna erbjuder 

betydligt högre funktionalitet än många konkurrenters, men trots 

detta är merkostnaden för kunden begränsad. Plejds produkter 

har flertalet värdeskapande fördelar för såväl installatören som 

slutkunden. För att ge installatörerna ett större värde i relation 

till priset har bolaget prissatt sina produkter så nära de 

traditionella produkterna som möjligt. Genom denna 

prissättningsstrategi skapar bolaget en mer attraktiv relation 

mellan pris och värde vilket underlättar markandsexpansionen. 

Målsättningen är att Plejds produkter skall vara det självklara 

valet för installatörerna.  

 

Förutom materialkostnader och andra typer av 

produktionskostnader är bolaget i hög grad exponerat mot 

kostnader relaterade till försäljningsaktiviteter och utveckling av 

nya produkter. Idag ligger fokus på försäljningstillväxt genom 

lansering av nya produkter för såväl privat som kommersiellt 

bruk och expansion på nya marknader. Tillväxtstrategin driver 

kostnader för forskning och utveckling och försäljningspersonal. 

Under 2018 ökade Plejd investeringarna inom forskning och 

utveckling kraftigt. Det finns således bra skalbarhet i 

affärsmodellen på längre sikt. Lanseringen av nya produkter är 

kopplade till tyngre initiala kostnader. I takt med att försäljningen 

fortsätter växa minskar marginalkostnaden per såld enhet, vilket 

stärker lönsamheten. Det möjliggör för Plejd att skala upp till 

lönsamhet på sikt. 

 

Kunder 
De direkta kunderna är elgrossister som i sin tur säljer till 

elektriker som säljer till slutkunden. Slutkunderna finner man 

både i kommersiella fastigheter så som butiker och kontor men 

även hos privatpersoner i hemmet. Försäljningen sker via 

grossist och produkterna finns hos ett antal starka aktörer i 

Norden, framförallt verksamma i Sverige, Norge och Finland. Ett 

urval av aktörer är Ahlsell, Elektroskandia, Rexel och Solar.  
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Under februari 2020 tecknade bolaget även avsiktsförklaring 

med Oosterberg, en av Nederländernas största grossister, där 

målet är att de ska sälja Plejds produkter. En nyckel för 

marknadsexpansion är att knyta samarbeten med viktiga el-

grossister. Överlag har Plejd starka försäljningskanaler redan 

idag, men vi ser utrymme för ytterligare förstärkning, framförallt 

på de utomnordiska marknaderna.  

 

Marknad 
 

Markanden för IoT 

Trenden att i samhället ställa om mot området Internet of Things 

(IoT) är tydlig. Konsultföretaget McKinsey bedömer att antalet 

uppkopplade enheter kommer att trefaldigas till 2023. Mycket 

pekar på att marknadspotentialen är enorm. Bland annat 

förutspår tidningen Fortune Business Insight att marknaden för 

IoT kommer att växa från 190 miljarder dollar till drygt 1100 

miljarder dollar 2026, vilket innebär en årlig tillväxttakt på 25 

procent. Även konsultföretaget Statista ser stor potential för IoT-

marknaden med en potential på knappa 1600 miljarder dollar år 

2025. 

                                                                

Marknaden för smart belysning 

För Plejd är det främst smarta hem och smart belysning som är 

det relevanta marknadssegmentet inom IoT. Marknaden för 

smarta hem är ett av IoT:s största segment. Konsultföretaget 

Markets and Markets presenterar siffror från en undersökning 

som tyder på en stor marknadspotential för Plejd. Företaget 

bedömer att den globala marknaden kommer att uppgå till cirka 

151 miljarder dollar redan år 2024, vilket motsvarar en 

genomsnittlig årlig tillväxt på 12 procent per år. BIS Research 

visar på liknande siffror och menar på att den globala 

marknadspotentialen för smart belysning kommer att uppgå till 

78 miljarder dollar år 2022. Detta motsvarar en tillväxttakt på 13 

procent per år mellan 2016 och 2022. Plejds erbjudande riktar 

sig framförallt till kommersiella fastigheter och 

bostadsfastigheter. Bolaget bedömer att målmarknaden uppgår 

till cirka hälften av den totala marknadspotentialen för smart 

belysning, det vill säga 39 miljarder dollar år 2022.  
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Fokus på de nordiska marknaderna  

Den viktigaste marknaden geografiskt är idag Sverige, där 

merparten av bolagets försäljning sker. Expansionen på nya 

marknader är framförallt fokuserad mot Finland och Norge. I 

början av 2019 påbörjades försäljningen i Norge och 

avtalsförhandlingar inleddes med grossister Finland. Bolaget 

själva ser bra förutsättningar för att ta en stark position på 

marknaderna och mot slutet av 2019 breddades 

produktportföljen markant i dessa länder. Bolaget har 

identifierat totalt tio europeiska länder med mycket god 

marknadspotential. Utöver Sverige, Finland och Norge 

innefattar det även Nederländerna, Tyskland och Spanien. En 

internationaliseringsplan för lansering i dessa länder har 

utarbetats där målsättningen är att ta till vara på produkt- och 

teknikförsprånget genom en aggressiv marknadsexpansion. 

Viktigt att notera är att det finns vissa utmaningar för att 

expandera i utomnordiska länder. Bland annat installerar 

elektrikerna el på ett annorlunda sätt och är vana vid andra 

arbetsmetoder. Detta gör att produkterna måste anpassas till de 

nya marknaderna. Som nämnts tidigare, tecknades så sent som 

i februari 2020 en avsiktsförklaring med en grossist från 

Nederländerna för försäljning av Plejds produkter.  

 

Sammantaget är Plejd redan idag väl positionerade på ett antal 

nyckelmarknader och bolaget har goda förutsättningar för 

kraftig tillväxt även inom andra europeiska länder. Under 

antagandet att de nordiska marknaderna kan växa i samma takt 

som den globala marknaden ser marknadspotentialen god ut för 

Plejds produkter. Detta i kombination med möjligheten att 

expandera till nya marknader, samt den starka strukturella 

medvinden bäddar för fortsatt stark tillväxt för bolaget.  

 

Konkurrens  
Konkurrensen är hård på Plejds marknader. På 

elinstallationsmarknaden utgörs konkurrenternas erbjudande 

framförallt av icke-uppkopplade produkter från stora globala 

företag. Ett axplock av dessa konkurrenter är Hager, Schneider, 

ABB, Philips Hue och Elko. Det tydliga produktfokuset är något 

som skiljer Plejd från konkurrenterna, som tenderar att vara mer 

systemfokuserade. 
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För det potentiella affärsområdet inom smarta armaturer utgörs 

konkurrensen huvudsakligen av mer avancerade system som 

Dali och KNX. En tydlig skillnad gentemot erbjudandet Plejd 

beskriver är att dessa system ofta kräver omfattande 

specialkabeldragning och kostsamma specialkomponenter. 

 

Redovisning enligt K3 påverkar 
Plejd redovisar enligt K3-regelverket, till skillnad från det, bland 

börsbolagen obligatoriska IFRS. K3-redovisningen skiljer sig 

från IFRS, framförallt gällande hanteringen av Goodwill. I IFRS 

prövas nedskrivningsbehovet av goodwill på årsbasis. Det skiljer 

sig från K3, där goodwill istället skrivs av över 

nyttjandeperioden. Skillnaden mot att redovisa enligt IFRS är att 

bolag som redovisar enligt K3 får en avskrivningskostnad som 

påverkar resultatet. Plejds avskrivning av goodwill ger en 

negativ effekt på resultatet motsvarande 2,129 miljoner kronor 

2019.   
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Ägare och ledning 
Koncernen leds av Babak Esfahani som är VD och koncernchef. 

Han har en lång bakgrund inom Plejd och är medgrundare till 

bolaget. Det är ett stort insiderägande i bolaget och Babak själv 

har ett innehav motsvarande 3,93 procent av kapitalet. Bolagets 

andra medgrundare, Erik Calissendorf, äger även han en 

betydande mängd aktier i bolaget. Styrelseordförande är Pär 

Källeskog som äger 2,95 procent av bolaget. Största ägare i 

Plejd är Schneider Electric, en av global elektronikkoncern, som 

potentiellt är en nyckel i Plejds framtida markandsexpansion, 

med viktiga kontakter på den europeiska marknaden.  Bland 

övriga noterbara storägare finner vi Christian von Koenigsegg, 

som är bolagets tredje största ägare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långsiktiga finansiella mål 
Bolaget presenterar följande långsiktiga finansiella målsättning.  

 

» Växa nettoomsättningen 
Bolagets primära målsättning är att växa försäljningen dels genom 

lansering av nya produkter, dels genom expansion på nya 

marknader.   
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Analys  
 

För att få en uppfattning om rimligheten i den aktuella kursen 

kring 37 kronor har vi genomfört en kassaflödesvärdering (DCF-

värdering) av Eurocon. Syftet har varit att testa de olika 

scenarier som vi tror placerarna utgår ifrån. Prognosperioden 

sträcker sig mellan 2020–2024. 

 

Försäljningsprognos 
Plejd har som uttalad målsättning att växa de kommande åren. 

Enligt bolagsledningen ska detta ske genom lansering av nya 

produkter och expansion på nya marknader. Under 2018 

växlade bolaget upp investeringstakten i forskning och 

utveckling. För att säkerställa bolagets kompetens för framtida 

produktutveckling förvärvades också Pluspole AB. Idag har 

koncernen ett drygt tiotal produkter under utveckling. Det 

säkerställer en fortsatt stark tillväxt i produktutbudet framöver.  

 

Plejd har utarbetat en internationaliseringsplan, där satsningar 

görs primärt i Norge, Finland och Nederländerna. Det finns 

utmaningar i utlandsexpansionen genom att produkterna 

kommer att behöva anpassas till respektive marknads 

produktstandard. Bolaget har trots detta kommit långt i 

internationaliseringsarbetet. Produkter specificerade för den 

norska marknaden närmar sig lansering. Om arbetet går enligt 

plan i Norge bedömer bolaget att fulla sortimentet kommer att 

finnas ute på marknaden i slutet av första kvartalet 2020. 

Bolagets ledning förväntar sig försäljningen 2020 ska öka 

markant till följd av detta. Den internationella satsningen är 

också igång i Finland, men är inte lika långt gången. Dessutom 

tecknade bolaget nyligen en avsiktsförklaring med en 

nederländsk grossist. Intresset för Plejds produkter bedöms 

hittills ha varit stort. 

 

Expansionen inom nya affärsområden, och då framförallt OEM-

marknaden för smarta armaturer, kommer att vara ytterligare en 

viktig tillväxtfaktor för bolaget. Arbetet går framåt och under 

fjärde kvartalet 2019 kommunicerades att den först produkten 

som lanseras kommer att möjliggöra integration av Dali i ett 

Plejd-system.  
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Rörelseresultat , Mkr

Bolagets stora satsningar på nya produkter kommer att betala 

sig i framtiden genom stark försäljningstillväxt. Bolaget har 

också stora möjligheter att etablera sig på nya marknader och 

affärsområden. Det i kombination med att koncernen är 

verksam inom ett affärsområde med kraftig strukturell tillväxt, 

gör att vi är mycket positiva till Plejds möjligheter att visa kraftig 

tillväxt de kommande åren. Våra försäljningsprognoser blir 

därför offensiva, med en försäljningstillväxt på i genomsnitt 25 

procent per år under prognosperioden.  

 

Lönsamhet  

Bolagets position är stark, och produkterna bör kunna säljas till 

ett pris något högre än konkurrenternas. Den underliggande 

lönsamheten i affären är god och bolaget uppvisade positiva 

rörelseresultat både 2017 och 2018. Idag prioriteras 

försäljningstillväxt genom lansering av nya produkter och 

lansering på nya marknader. Det gör att koncernen tar stora 

kostnader för investeringar i form av produktutveckling, samt 

anpassning av produkter till nya marknader. Vissa investeringar 

görs också i produktoptimering, vilket kommer resultera i en 

högre bruttomarginal. Detta, i kombination med möjligheten att 

skala sig in i kostnadsmassan bolaget tagit på sig för 

produktutveckling, bäddar för framtida tillväxt under lönsamhet. 

Bolagets ledning ser en potentiell rörelsemarginal om cirka 20 

procent. Det ligger också till grund för våra prognoser. Vår 

bedömning är dock att Plejds lönsamhet kommer att vara volatil 

under 2020, men att det finns möjlighet för bolaget att redovisa 

positiva resultat under vissa kvartal. Vårt scenario bygger på att 

Plejd når en positiv rörelsemarginal under 2021. Under 

resterande del av prognosperioden är vår bedömning att 

bolaget successivt skalar upp verksamheten och når en 

rörelsemarginal kring 15 procent.  

 

Resultatprognos  
Det negativa resultatet under 2019 är en effekt av en starkt 

prioriterade tillväxt och de tunga investeringar som gjorts till 

följd av detta. Bolaget visade lönsamhet under fjärde kvartalet 

2019 och har som målsättning att nå positivt resultat för helåret 

2020. Vår bedömning är att man inte riktigt når hela vägen fram, 

men att positiva resultat redovisas under 2021. Fram till slutåret 

2024 förväntas rörelseresultatet växa till 60 miljoner kronor, 

drivet av en hög försäljningstillväxt och ökande lönsamhet.  
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Värdering 
 

Kassaflödesvärdering 
I vår bedömning har vi, som nämnts, testat olika scenarion som 

vi bedömer att placerarna prognostiserar. Genomgående har en 

riskfri ränta på 2 procent använts vid beräkningen av det vägda 

avkastningskravet (WACC), vilket är vår bedömning av den 

långsiktiga ränta som placerare idag räknar med. Det kan 

jämföras med dagens aktuella nivå något över noll procent. 

Detta gör vårt antagande relativt försiktigt. Den generella 

riskpremien för aktieplaceringar har satts till 5 procent.  

 

Bolagsspecifik risk (Beta) 
En av de viktigaste parametrarna vid värderingen av bolag är 

den bolagsspecifika riskpremien på eget kapital (betavärdet). 

Plejd befinner sig i en kraftig tillväxtfas, med en hög 

investeringstakt, vilket gör verksamheten kapitalintensiv. 

Bolaget kommer med stor sannolikhet att redovisa en svajig 

lönsamhet kommande året. Samtidigt är vår bedömning att 

Plejd klarar av att ställa om till lönsamhet om behovet finns. Med 

ovan nämnda faktorer som bakgrund har vi antagit ett betavärde 

på 1,3, vilket får betraktas som högt. 

 

Kreditriskpremie 
Vår prognos av bolagets kreditriskpremie har gjorts utifrån 

bolagets storlek, bransch, samt förmåga att generera 

kassaflöde, liksom historiska trender. Premien över riskfria 

statsobligationer har beräknats till 4 procent, vilket ligger i nivå 

med bolagets historiska räntekostnad 2013–2019. 

 

Vägt avkastningskrav (WACC) 
Parametrarna ovan har använts för att beräkna ett viktat 

avkastningskrav (WACC) för Plejd. Vårt estimerade WACC 

uppgår till 8,5 procent.   

 

Investeringar 
Plejd har en uttalad expansionsstrategi som bygger på lansering 

av nya produkter och anpassning av befintliga produkter till nya 

marknader. Vår bedömning är att bolagets investeringsbehov 

kommer vara högt, men minskande över tid. Vårt scenario 
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bygger på en investeringstakt i immateriella tillgångar 

motsvarande 14 procent av försäljningen, som sedan minskar 

till 5 procent 2024. Investeringar i materiella tillgångar, 

framförallt produktionskapacitet, bedöms uppgå till 3 procent av 

försäljningen 2020, för att sedan minska till 2 procent 2024.  

 

Lönsamhet  

Vårt scenario ger en prognostiserad avkastning på sysselsatt 

som ökar från negativa tal 2019 till 16 procent under slutåret 

2024. Den förbättrade avkastningen drivs av både en högre 

kapitalomsättning på sysselsatt kapital och en högre 

rörelsemarginal.  

 

Motiverat värde 
Vår bedömning är att Plejd har bar potential att lyckas med sin 

internationalisering, med kraftig tillväxt som ett resultat. I takt 

med att försäljningen växer kommer bolaget att skala sig till 

lönsamhet. Vi ser ett motiverat värde i aktien på 42–49 kronor 

per aktie, vilket indikerar på en viss uppsida från dagens nivåer.  

 

Ansvarig analytiker: André Netzén Örn 
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Disclaimer 
 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget 

tecknat ett avtal med Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under 

avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt 

inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. 

Aktiespararna har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och 

vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna 

varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av 

dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

 

Analytikern André Netzén Örn äger inte och får heller inte äga inte aktier i 

det analyserade bolaget. 

http://www.aktiespararna.se/

