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Förvärvsdriven 
tillväxtmaskin 

 
 

Addvise uppvisar mycket snabb tillväxt genom förvärv de senaste 
sex åren. Det senaste halvåret har två större förvärv genomförts 
och bolaget genomför nu en nyemission till befintliga aktieägare. 
Tillväxten har emellertid frestat på lönsamheten. Förutsatt att 
ledningen kan förbättra marginalerna till koncernmålet finns en 
tydlig kurspotential. Då ser vi en motiverad kurs på 2-2:30 kronor. 

 

Addvise är en internationell koncern inom Life science, med en bred 
portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 
60-tal länder, både inom den privata sektorn, såväl som den offentliga. 
Bolagets mål är att generera en årlig försäljningstillväxt på 20 procent 
med en EBITDA-marginal på 10 procent. Förvärv är en viktig del av 
strategin. De senaste sex åren har bolaget legat nära tillväxtmålet, 
men en bra bit från marginalmålet.  

Jämför vi Addvise med åtta svenska börsnoterade konkurrenter inom 
medicinsk teknik (Addlife, Boule, Cellavision, Elos, Medcap, Sectra, 
Elekta och Getinge) kan konstateras att Addvise haft den bästa 
tillväxten, tillsammans med Addlife. Däremot ligger lönsamheten 
tydligt efter konkurrenternas. Marginalerna är sämre, medan 
kapitaleffektiviteten når konkurrenternas nivå. 

En förbättring av marginalerna till koncernmålet bedömer vi bör leda 
till att den höga riskpremie placerarna åsätter bolaget, skulle minska. 
Det ger en potential för en tydlig omvärdering. Förutsatt att ledningen 
klarar koncernmålet för marginalen ser vi en motiverad kurs på 2-2:30 
kronor per aktie, att jämföra med B-aktiens börskurs på cirka 0,70.      

Utfall och prognoser 

 

 

RESULTATRÄKNING 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Försäljning 100 366 120 032 138 068 146 578 195 288 239 914 262 957 376 028 439 953

   % tillväxt 19,6% 15,0% 6,2% 33,2% 22,9% 9,6% 43,0% 17,0%

Rörelsekostnader (exkl avskrivningar) -99 151 -114 865 -132 873 -142 176 -177 199 -227 773 -248 494 -349 706 -402 557

EBITDA 1 215 5 167 5 195 4 402 18 089 12 141 14 463 26 322 37 396
  %, marginal 1,2% 4,3% 3,8% 3,0% 9,3% 5,1% 5,5% 7,0% 8,5%

Materialkostnader -57 050 -69 444 -82 025 -84 680 -118 789 -143 340 -151 230

Övriga externa -14 297 -16 477 -23 013 -28 455 -23 939 -28 821 -31 855

Personal -28 142 -28 998 -35 183 -41 553 -49 518 -59 545 -70 887

Övrigt (inkl aktiverat) 338 54 7 348 12 512 15 047 3 933 500

Avskrivningar materiella tillg -2 980 -4 632 -2 495 -4 096 -3 855 -4 507 -5 665 -7 539 -9 504

   % av M/I, fastigheter 69% 24% 35% 37% 25% 25% 25% 25%

Avskrivningar immateriella tillgångar

   % av immateriella tillgångar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RÖRELSERESULTAT (EBIT) -1 765 535 2 700 306 14 234 7 634 8 797 18 783 27 892
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Datum: 15 januari 2019 

Analytiker: Peter Malmqvist, Aktiespararna 

  
Företagsnamn: Addvise Group AB 

Lista: NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Rikard Akhtarzand 

Styrelseordförande: Staffan Torstensson  

Marknadsvärde: 47 MSEK 

Senast: 0,80 kr (B-aktien); 1,32 kr (A-aktien) 

Kort om Brighter: Addvise är ett förvärvintensivt bolag inom 
medicinsk teknik. Bolaget arbetar kunder 
inom sjukvården och hos laboratorier. 
Koncernen består av ett tiotal enheter 
organiserade i två områden, Affärsområde 
Sjukvård arbetar med medicinskteknisk 
utrustning, samt förbrukningsmateriel till 
vårdapparaten, både i Sverige och 
internationellt. Affärsområde Lab arbetar med 
utrustning till laboratorier som exempelvis 
inredning, ventilation, apparatur, renrum, m 
m. Kunderna finns både i Sverige och 
internationellt.    

  

  
Möjligheter och 

styrkor: 
Bolaget är det snabbast växande bolaget 
inom medicinsk teknik på de svenska 
marknadsplatserna. Förvärvsstrategin har de 
senaste sex åren trefaldigat koncernens 
försäljning. Företagsledningen har 
härigenom visat att de orkat förvärva och 
integrera nya bolag i en snabb takt. Därtill är 
den underliggande marknadstillväxten inom 
sjukvård relativt hög, samtidigt som 
stabiliteten är god.    

Risker och 
svagheter: 

 
 
 

Finansiellt mål: 

Förvärvsstrategin har dragit ner bolagets 
lönsamhet, samtidigt som det frestat på 
finanserna. Skuldsättningen är högre än de 
marknadsnoterade konkurrenterna. 
 
Bolaget har en målsättning om 
försäljningstillväxt på minst 20 procent per 
år, en EBITDA-marginal på 10 procent och 
räntebärande skulder på 3x EBITDA. 
Utdelningen bör utgöra 25 procent av 
föregående års justerade vinst. 
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Om Addvise 
Addvise är en internationell koncern inom Life science med en bred 
portfölj av produkter för sjukvård och forskning. Kunderna finns i ett 60-
tal länder, både inom den privata och offentliga sektorn.  

Verksamheten är indelad i två affärsområden - Sjukvård och Lab. 
Dotterbolagen inom respektive affärsområde drivs självständigt, med 
syfte att behålla innovationskraft och entreprenörskap. Varje 
dotterbolag har egna strategiska affärsplaner, med syftet att skapa en 
effektiv styrning och samtidigt värna om varje bolags varumärke. 
Kopplingen till Addvisekoncernen avser samtidigt ge möjligheter till 
större affärer och hög förvärvstakt.  

Marknaden för medicintekniska produkter är relativt stabil, med lågt 
konjunkturberoende. Vårdbehovet ökar stadigt och koncernens 
utrustning är nödvändig för att kunna leverera den avsedda vården. 
Koncernens diversifierade produktportfölj ger bolaget en bred 
kundbas, vilken innefattar en rad olika kundsegment. Kunderna är både 
privata vårdgivare med offentligt finansierad vård, privata kliniker 
finansierade av försäkringar, samt forskningsenheter och liknande inom 
life science. Verksamheten har även repetitiva intäkter och 
avtalsintäkter, vilket innebär ökad stabilitet.  

Affärsområde Sjukvård  

Affärsområdet svarade för 42 procent av koncernens försäljning de 
första nio månaderna 2018, men hela 89 procent av rörelseresultatet 
före avskrivningar (EBITDA). Marginalen blev följaktligen höga 14,9 
procent. Störst marknad är Nordamerika med 49 procent av 
försäljningen, följt av Sverige på 37 procent och övriga Europa på 12 
procent. Försäljning av mer snabbrörliga varor svarade för 58 procent, 
medan lite större investeringslika produkter svarade för 41 procent. 
Tjänsteförsäljningen är försumbar.  

Affärsområdet levererar utrustning och förbrukningsmaterial till 
sjukvårdsenheter i Sverige, Europa och Nordamerika. Sortimentet 
omfattar produkter och kunder inom hela vårdkedjan, allt från egenvård 
och hemsjukvård, till kirurgi, samt akut-, intensiv- och 
ambulanssjukvård. Bland produkterna finns högteknologisk utrustning 
för moderna miljöer och högteknologiska sjukvårdsenheter.  

Affärsområdet omfattar design, tillverkning och försäljning av både 
utrustning och förbrukningsmaterial. Produktportföljen är bred och 
omfattar bland annat behandlings- och undersökningsbord för urologi 
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och gynekologi, samt operationsbord och röntgenbord, liksom 
utrustning för titthålskirurgi, samt provtagningsutrustning. Koncernen 
säljer därutöver vakuummadrasser, splintar, bårmadrasser och andra 
säkerhetsprodukter för främst akut- och ambulansvård. Därtill levereras 
ett brett sortiment av förbrukningsmaterial. Inom bolagets olika 
affärsområden sker också en kontinuerlig utveckling av befintliga och 
nya produkter.  

Basen innefattar kunder både offentlig hälso- och sjukvård, samt inom 
den privata sektorn. Större delen av försäljningen av 
förbrukningsmaterial sker till den offentliga sektorn. På den 
nordamerikanska marknaden sker försäljningen till främst privata 
sjukvårdsaktörer.  

AB Germa  
Dotterbolaget Germa utvecklar och tillverkar kvalitetsprodukter inom 
räddning och skydd, vilket innefattar ambulansutrustning som 
vakuummadrasser, vakuumkuddar. Produkternas mål är att stabilisera 
och fixera en skadad kroppsdel, alternativt hela patienten. Bolaget 
tillverkar även så kallade anti-G-dräkter för piloter. Bolaget utför även 
legotillverkning av kundspecifika vakuumprodukter. Fabriken ligger i 
Kristianstad.  
 
Sonesta Medical AB  
Dotterbolaget Sonesta tillverkar och levererar undersökningsbord och 
produkter för patientpositionering, främst inom urologi och gynekologi. 
Därtill finns ett brett sortiment av utrustning, som ger möjlighet att 
skräddarsy och kundanpassa utrustningen efter kundens 
specifikationer. Försäljningen sker till största delen via distributörer, 
med USA som största marknad. Bland distributörerna finns bland andra 
Laborie Medical Technologies, GE Healthcare och Merivaara.  
 
IM-Medico Svenska AB  
Dotterbolaget IM-Medico levererar sjukvårdsprodukter som används på 
sjukhus och inom akutvården. Utvecklingen går mot mer mobila 
kliniker, som ger möjlighet till snabb behandling utanför sjukhusen. Ett 
exempel på produkt är en intraosseös nål, som möjliggör att ge 
läkemedel till svårt sjuka patienter direkt in i benmärgen. IM-Medico 
har även den nordiska agenturen för en provtagningsnål, som ger 
läkare möjlighet att utföra biopsi och aspiration av vävnad i samma 
procedur. Det öppnar en marknad inom främst cancervården, men 
även inom andra områden som kräver vävnadsprover. IM-Medico är 
därtill stor aktör på marknaden för väskor och bärsystem inom svensk 
akutvård. Väskorna skräddarsys i samarbete med kunden.  
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Surgical Tables Inc (STI)  
Dotterbolaget STI i USA är en ledande tillverkare av operationsbord till 
sjukvården. Bolaget har huvudkontor och tillverkning i Massachusetts. 
Bolaget fokuserar främst på hälso- och sjukvårdsmarknader med 
tillväxtpotential, där efterfrågan på bättre och mer kostnadseffektiva 
behandlingar ständigt ökar. STI har flera produktlinjer med 
gemensamma egenskaper, som flexibilitet avseende olika kirurgiska 
miljöer, teknologiskt avancerade lösningar, liksom kostnadseffektivitet, 
samt säkerhet för både patient och personal.  

Affärsområde Lab  

Affärsområdet svarade i niomånadersrapporten 2018 för 58 procent av 
koncernens försäljning, men bara 11 procent av rörelseresultatet före 
avskrivningar (EBITDA). Marginalen är följaktligen 1,4 procent, vilket är 
klart under koncernmålet. Sverige är den helt dominerande 
marknaden, med 93 procent, följt av övriga Europa med resterande. 
Försäljningen av snabbrörliga varor svarade för 61 procent, medan 
entreprenadavtal svarade för 21 procent och tjänsteförsäljning för 18 
procent.  

Inom affärsområde Lab är Addvise en komplett leverantör av 
laboratorieinredningar och utrustning till forskningsenheter inom både 
offentlig och privat sektor. Koncernen har produkter för alla behov 
inom både Life science och sjukvård. Genom dotterbolagen LabRum 
och Hettich är koncernen Nordens största helhetsleverantör av 
laboratorier.  

Affärsområdets produktportfölj innefattar inredningar, skyddsventilation 
och renrum till laboratorieutrustning och vågteknik. Koncernen är en 
helhetsleverantör, som inkluderar tillverkning, installation och service. 
Helhetskonceptet ger kunden möjlighet till en och samma leverantör av 
hela sin laboratoriemiljö, inklusive utrustning som centrifuger och 
klimatkammare. Kunderna finns inom offentlig och privat sektor och 
inkluderar sjukhus, läkemedelsföretag, forskningsenheter, tillverkande 
företag, samt industriföretag.  

Hettich Labinstrument AB  
Dotterbolaget Hettich Labinstrument är leverantör av utrustning, 
förbrukningsmaterial och service för laboratorie- och 
processverksamhet inom industri, forskning och sjukvård. Bland 
Hettichs produkter finns centrifuger, inkubatorer, mikrobiologisk 
automation och blodprovtagningsprodukter. I takt med den tekniska 
utvecklingen har bolaget även utvecklats till en samarbetspartner för 
många kunder.  
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LabRum AB  
Dotterbolaget LabRum är ett av Sveriges största företag inom 
laboratorieinredning, laboratorieutrustning och skyddsventilation. 
Bolaget är ett av Sveriges äldsta kompletta leverantör av inredning, 
laboratorieutrustning och skyddsventilation. För labbutrustning, som 
kylar, vattenbad och cirkulatorer är bolaget återförsäljare av en bred 
produktportfölj av kända märken.  

Addvise Tillquist AB 
Dotterbolaget Addvise Tillquist fokuserar framförallt på 
laboratorievågar med tillhörande service och kalibrering. Bolaget 
tillverkar även vågar som används inom exempelvis 
livsmedelsindustrin, liksom till industrin i allmänhet. Vågarna ingår ofta i 
sammansatta system och utgör en del i kundens kvalitetssystem. 
Tillverkningen sker i bolagets anläggning i Växjö. Kundanpassning 
möjliggörs bland annat genom det egna varumärket Stathmos. Addvise 
Tillquist är därtill agent för andra världsledande fabrikat.  
 
Finansiella mål  
Under 2017 antog bolaget nya långsiktiga finansiella mål. Ambitionen 
är fortsatt hög tillväxttakt, som skall nås på sikt, både genom organisk 
tillväxt och förvärv. Målen omfattar fyra områden.  

» Tillväxt: Addvise ska ha en årlig omsättningstillväxt på minst 20 %.  

» Lönsamhet: Addvise ska nå en EBITDA-marginal på 10 %.  

» Kapitalstruktur: Addvise räntebärande nettoskuld ska inte överstiga 3 
gånger EBITDA.  

» Utdelning: 25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av 
tilläggsköpeskillingar.  
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Analys  

Konkurrentanalys 2012-2018 

Vi har i denna analys jämfört Addvise med åtta medicinsk tekniska bolag 
noterade på NASDAQ Stockholm. Bolagen är Addlife, Boule, Cellavision, 
Elos Medtech, Medcap, Sectra, Getinge och Elekta, där Addlife, Elos, 
Medcap och Getinge är orienterade mot liknande förvärvsdriven tillväxt 
som Addvise. Boule, Cellavision, Sectra och Elekta drivs mer av organisk 
tillväxt.  Därutöver har vi tagit med den amerikanska 
marknadsdominanten Johnson & Johnson i syfte att få en global utblick, 
framförallt vad gäller marknadens tillväxt. Tidsperioden är 2012 till 2017, 
samt en prognos för 2018 med hjälp av niomånadersrapporten. För 
Elekta och Sectra avser perioden bokslut per den 30 april 2013-2018, 
samt halvårsrapporten per oktober. 

Snabb tillväxt 
Addvise är mycket snabbväxande. Försäljningstillväxten 2012-2018 har 
varit 17 procent per år, att jämföra med konkurrentgruppens 9 procent. 
Även Addvise mediantillväxt är 17 procent, vilket visar att expansionen är 
relativt jämnt fördelad över åren. Det naturliga jämförelseobjektet är 
förvärvsintensiva Addlife, som summerar en försäljningstillväxt på 18 
procent per år, men med en lägre mediantillväxt, på 13 procent. Det 
speglar en något sämre kontinuitet i expansionen, jämfört med Addvise. 
Cellavision är nummer tre med en organisk tillväxt kring 12 procent per 
år. Även Medcap har en tillväxt på 12 procent per år, men med en 
mediantillväxt på noll. Tillväxten har kommit via ett stort förvärv 2013. 
Sectra och Boule följer därefter med en organiskt dominerad tillväxt kring 
8 procent, medan Elos ligger på 6 procent och påverkas av både förvärv 
och avyttringar. Slutligen uppvisar Elekta och J&J en medioker tillväxt på 
3 procent, medan Getinge kommer sist med nolltillväxt, delvis beroende 
på en utdelning av en verksamhetsgren till aktieägarna.    
 
Hög förvärvsaktivitet 
Tillväxten i Addvise är i huvudsak drivet av förvärv. Det framgår av att de 
förvärvade immateriella tillgångarna har ökat med 31 procent per år 
sedan 2012. Mäter vi förvärven i förhållande till försäljningen, ligger 
Addvise på investeringar motsvarande 13 procent av försäljningen per år. 
Det är klart högre än gruppen medianvärde på 2,5 procent. 
Förvärvsintensiva Addlife ligger också högt, med 14 procent per år, 
liksom Elos på 9 procent. Däremot ligger Boule, Cellavision, Sectra, 
Medcap och Elekta lågt, med investeringar på mellan 1 och 3 procent av 
försäljningen. Förvärvsaktiviteten i bjässen J&J är volatil. Totalt har de 
investerat 11 procent av försäljningen per år, men beloppet dras markant 
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upp av ett stort förvärv 2017. Utan det ligger förvärvsaktiviteten i J&J på 
drygt 1 procent per år.   
 
Likartade förvärvspriser 
Jämför vid försäljningsökningen 2012-2018 med uppgången i förvärvade 
immateriella tillgångar under samma tid, får vi en indikator på prisnivån 
vid förvärv. Addvise ligger här på en faktor 1,5, vilket innebär att 
försäljningsuppgången 2012-2018 är 1,5 gånger uppgången i 
immateriella tillgångar. Det motsvarar medianvärdet för gruppen. Ju 
högre faktor, desto ”billigare” förvärv. Högst ligger Sectra med 25, följt av 
Boule på 9, vilket speglar att expansionen sker i huvudsak utan förvärv. 
Medcap ligger på 2,9 genom ett förvärv 2013 av en 
läkemedelsdistributör, som tillförde mycket försäljning, men relativt små 
immateriella tillgångar. Addlife ligger på 1,6 och Elekta på 1,5, vilket är 
ungefär som Addvise. Elos ligger däremot på 1,0 och indikerar att 
förvärven har haft en relativt hög prislapp. J&J betalat har dock betalat 
väsentligt mer än övriga. Försäljningsökningen motsvarar bara 0,4 gånger 
uppgången i de immateriella tillgångarna. Relationen påverkas starkt av 
ett storförvärv 2017. Slutsatsen för Addvise att de köper bolag till relativt 
normala priser för sektorn.                  
 
Skillnader i lönsamhet 
För att undvika effekter i lönsamhetsanalysen, från skillnader i 
skuldsättning, har vi analyserat avkastningen på sysselsatt kapital (eget 
kapital och räntebärande skulder). Genomsnittet för samtliga bolag under 
perioden 2012-2018 ligger på 12 procent, medan Addvise ligger klart 
under snittet med endast 3 procents avkastning. Getinge, Elos och 
Medcap ligger något bättre, på 6 procent. Överlägset högst lönsamhet 
har Cellavision på 37 procent, följt av Sectra på 26, medan Elekta och 
Addlife ligger i mittskiktet kring 13 procent, följt av Boule på 10.  
 
Marginal och kapitalomsättning förklarar 
Bryter vi upp lönsamheten i rörelsemarginal och kapitalomsättning kan 
konstateras att Addvise uppvisar en genomsnittlig rörelsemarginal 2012-
2018 på 2 procent, vilket är klart under konkurrentgruppens snitt på 10 
procent. Närmast före kommer Medcap på 4 procent, samt Elos och 
Boule på 7 procent, medan Addlife ligger på 8 procent. Elekta och Sectra 
kommer därefter kring 14 procent, men i en helt egen klass ligger 
Cellavision och den amerikanska bjässen J&J med marginaler på 26-27 
procent. Granskar vi kapitalomsättningen, hamnar Addvise på 1,2 gånger, 
vilket ganska exakt motsvarar konkurrentgruppens medianvärde. J&J och 
Getinge ligger i botten på 0,7 gånger, följt av Elos på 0,8 och Elekta på 
1,0 gånger, samt Boule och Cellavision på 1,3. Klart över snittet i 
kapitalomsättning hamnar Sectra och Addlife på 1,7, följt av Medcap på 
1,8 gånger. Slutsatsen blir att Addvise uppvisat sämre lönsamhet än 
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konkurrenterna på grund av sämre marginaler, medan 
kapitalomsättningen ligger på en ganska normal nivå för sektorn.    
 
Finansiering via lån 
Addvise finansierar 2018 det sysselsatta kapitalet med 22 procent eget 
kapital, vilket är klart under gruppens medianvärde på 60 procent. 
Gruppens värde ligger ganska stabilt över perioden och merparten av 
bolagen ligger dessutom kring denna median. Det visar att övriga företag 
inte utnyttjar skuldsättning i någon större utsträckning. Sectra och 
Cellavision har starkast balansräkning och är i praktiken obelånade, vilket 
nästa även gäller Boule. Övriga företag samlas kring gruppens 
medianvärde på 60 procent. Den låga andelen eget kapital i Addvise ger 
en dyr finansiering. Den genomsnittliga räntekostnaden 2012-2018 låg på 
hela 10 procent, dock med en kraftig sänkning 2018. Addlife har lägst 
uppmätt räntekostnad av samtliga, på 1,7 procent, till och med lägre än 
storföretaget J&J, som har en räntekostnad på 2,0 procent. Elekta 
uppvisar däremot en genomsnittlig hög räntekostnad på 4,7 procent, 
medan den ständige omstruktureringskandidaten Getinge redovisar 
ungefär 3,0 procents räntekostnad. Slutligen uppvisar Sectra, Medcap 
och Elos en räntekostnad i relation till räntebärande skulder som ligger 
kring 3,5 procent.                            

 

Värdering 
Vi har jämfört två olika värderingsmultiplar för de olika 
konkurrentbolagen, samtidigt som vi genomfört kassaflödesvärderingar 
av samtliga bolag i syfte att få fram skillnader i bolagen värdering. 
Målsättningen har varit att hitta stöd för en relevant kassaflödesvärdering 
av Addvise.      

Relativa värderingar 

P/e-talet  
De relativa värderingarna har genomförts med historiska data som bas 
för åren 2012-2018. Årets vinst per aktie har jämförts med 
genomsnittskursen för samma år. Medianvärdet för konkurrentgruppen 
och för samtliga år ger ett p/e-tal på 30, vilket kan jämföras med p/e 17 
för Stockholmsbörsen under samma tid. Det höga p/e-talet visar att 
placerarna har mycket högt ställda förväntningar på tillväxt inom sektorn. 
Det är dock också en effekt av att flera av bolagen periodvis genomgått 
omstruktureringsfaser med svaga vinster, som exempelvis Elekta och 
Getinge. Fyra bolag ligger nära genomsnittet för p/e-talet, nämligen 
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Addlife, Cellavision, Sectra, och J&J. Särskilt den höga värderingen av 
den stabila bjässen J&J visar att tillväxtförväntningarna på sektorn ligger 
högt. Lägst värdering uppvisar Elos med ett genomsnittligt p/e på 21, 
medan Medcap ligger högst på 46. Det är dock en effekt av periodvis 
onormalt låga vinster. Addvise haft historiskt mycket låga vinster och 
vissa år förluster, vilket gör att p/e-talet inte är en användbar 
värderingsparameter.  

       
EV/EBIT-multipeln 
Granskar vi i stället EV/EBIT-multipeln, som sätter rörelseresultatet i 
relation till marknadsvärdet på bolagets sysselsatta kapital, ligger 
sektormedianen på mycket höga 24, mätt för 2012-2018. Det kan 
jämföras med Stockholmsbörsens EV/EBIT-multipel under samma tid 
kring 13. Addvise har en EV/EBIT på mycket höga 47, vilket visar att 
placerarna genomgående har förväntat sig en förbättrad lönsamhet i 
bolaget. Däremot speglar hela konkurrentgruppens höga multipel en 
stark tilltro till branschens stabilitet och tillväxt. Lägst multiplar har Boule 
och Cellavision, de två mest lönsamma bolagen, som i huvudsak växer 
organiskt utan skuldsättning. EV/EBIT ligger här på 18 respektive 19. Fyra 
bolag ligger på 22-25, vilket är Addlife, Elos, Sectra, Elekta och Getinge, 
medan stabila J&J redovisar en historisk EV/EBIT på mycket höga 32. 
Multipeln i J&J visar att placerarnas förväntningar på sektorn är mycket 
högt ställda.   

Kassaflödesvärdering av konkurrenter 

Vi har genomfört kassaflödesvärderingar för samtliga bolag med 
målsättningen att få fram hur bolagen värderas utifrån dagens börskurs. 
Syftet är att ta fram likheter och skillnader i bolagens värderingar, för att 
sedan kunna göra en rättvisande värdering av Addvise. Prognosperioden 
har varit 2019-2022. Genomgående har värderingarna testats med en 
riskfri ränta på 2 procent och en generell riskpremie för aktieplaceringar 
på 5 procent. Övriga faktorer, som kreditriskpremium och bolagsspecifik 
risk (beta) har simulerats individuellt för varje företag. Därutöver har 
prognoser för 2018-2022 genomförts, där data för 2018 i huvudsak har 
relaterats till niomånadersrapporterna för respektive företag, samtidigt 
som den uppnådda historiken 2012-2018 i stort styrt prognoserna från 
och med 2019.   

Bolagsspecifik riskpremie (beta) 
Den enskilt viktigaste faktorn för kassaflödesvärderingen är den 
bolagsspecifika riskpremien, det så kallade betavärdet. Vi har försökt 
simulera fram vilket betavärde som stödjer de olika bolagens aktuella 
börskurs. Sex av tio bolag får ett betavärde tydligt under 1,0 och 
förväntas alltså ha en risk under marknadens genomsnitt. Det överlägset 
lägsta betavärdet får har J&J med 0,3, vilket är unikt lågt. Det innebär att 
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värderingen av bolagets aktie balanserar vid en bolagsspecifik riskpremie 
som är 0,3 x 5,0 procent. Låga betavärden får vi också i Sectra med 0,5, 
samt i Boule och Cellavision med 0,7, liksom i Elekta och Addlife med 0,8. 
Högst betavärden får vi i Medcap, Elos och Getinge. Där balanserar vår 
värdering vid ett betavärde på 1,1-1,2. För Addvise balanserar 
värderingen vid ett mycket högt betavärde, kring 1,5. Det speglar att 
placerarna idag är mycket osäkra på hur bolagets skall värderas.  
 
Kreditriskpremie     
Kreditriskpremien har uppskattats med hjälp av den redovisade 
räntekostnaden för perioden 2012-2018, i procent av de räntebärande 
skulderna. Lägst kreditriskpremie får Sectra (0,4 procent), J&J (0,5) och 
Addlife (0,8), medan hela gruppens medianvärde ligger på 1,5 procent. 
Högst ligger Boule på 3,0 procent, Elos och Getinge på 2,0 och Medcap 
på 1,5 procent. För Addvise balanserar värderingen på en hög 
kreditriskpremie, på 4,0 procent, vilket också stämmer med historiken av 
höga räntor i bolaget. Dessa har dock sänkts det senaste året.  
 
Vägt avkastningskrav (WACC) 
Förutsättningarna ovan ger ett vägt avkastningskrav (WACC) för hela 
gruppen på 5,5 procent. Lägst är avkastningskravet i J&J med 3,1 
procent, följt av Sectra på 4,5 procent. Fyra bolag ligger mellan 5,0 och 
5,5 procent (Addlife, Boule, Cellavision, Elekta), medan Elos, Getinge och 
Medcap ligger högst på 5,9-6,4 procent. Addvise värdering balanserar på 
en WACC på 6,5 procent, vilket är högst av samtliga och understryker att 
placerarna åsätter bolaget en högre riskpremie än övriga bolag.  

Kassaflödesvärdering Addvise 

Vi har valt att värdera Addvise under ett scenario där den historiska 
tillväxten 2012-2018 också ligger till grund för en prognostiserad tillväxt 
2019-2021. Detta stämmer också väl med bolagets målsättning. Vi har 
också utgått ifrån att bolaget når sitt marginalmål på 10 procents 
EBITDA-marginal senast år 2022. I övrigt har samma generella 
parametrar använts som i värderingarna ovan, alltså 2 procents riskfri 
ränta och 5 procents generell riskpremie.       

Genomförda förvärv 2018-2019 
Addvise genomförde under fjärde kvartalet 2018 förvärvet av Merit 
Cables i USA för motsvarande 14,1 miljoner kronor, varav 2,2 miljoner i 
tilläggsköpeskilling. Merit Cables hade 2017 en försäljning på 
motsvarande 22,5 miljoner kronor, vilket ger en uppskattad ökning av 
2017 års försäljning med knappt 10 procent. EBITDA motsvarade 2,2 
miljoner kronor och marginalen var 9,8 procent. Förvärvad EBITDA hade 
inneburit en ökning av koncernens EBITDA 2017 med 18 procent. 
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Under fjärde kvartalet 2018 har även ett förvärvsavtal tecknats avseende 
samtliga aktier i ett finskt bolag. Försäljningen i detta bolag för 2018 kan, 
med ledning av delårsdata för nio månader, bedömas till motsvarande 
drygt 70 miljoner kronor med ett EBITDA på 24 miljoner. Det motsvarar 
en EBITDA-marginal på höga 13 procent. Genom förvärvet kommer 
koncernens årsförsäljning att öka med 27 procent, från en prognostiserad 
helårsnivå 2018. 

Förvärven finansieras bland annat genom en nyemission till befintliga 
aktieägare, där en gammal aktie ger rätt att teckna, dels en ny aktie, dels 
rätt att erhålla en option att förvärva ytterligare en ny aktie inom två år. 
Förvärvspriset på detta paket är 0,58 kronor per befintlig aktie, vilket är 
47 procent under börskursen när emissionen tillkännagavs. 
Förvärvspriset för aktier via optionen är 0,65 kronor per aktie. 
Nyemissionen förväntas tillföra koncernen knappt 25 miljoner kronor och 
eget kapital i förhållande till totalt sysselsatt förväntas härigenom öka från 
22 till 31 procent.                  

Prognos 2018-2022 
För 2018 prognostiserar vi, med ledning av niomånadersrapporten, en 
försäljning på 262 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9,6 procent 
från 2017. I försäljning och resultat ingår två månader av det amerikanska 
förvärvet. För 2019 prognostiseras en försäljningsökning med 113 
miljoner kronor (43 procent) till 376 miljoner. De båda förvärven svarar 
för 92 miljoner kronor och resterande tillväxt förväntas komma från 
befintlig verksamhet. Under fjärde kvartalet 2018 har exempelvis bolaget 
informerat om att orderingången ökat med 12 procent, vilket styrker en 
relativt optimistisk syn på tillväxten. 

Vi räknar vidare med att bolaget ökar EBITDA med 12 miljoner kronor, 
varav 11 miljoner kommer via förvärven. Resterande ökning kommer via 
befintlig verksamhet. Koncernens EBITDA-marginal ökar därmed till 7,0 
procent, från 2018 års bedömda 5,5 procent och 2017 års utfall på 5,1 
procent. Förvärvade immateriella tillgångar beräknas öka med 5,0 
procent respektive 7,0 procent av försäljningen.        

För perioden 2020-2021 prognostiserar vi en tillväxt i enlighet med 
historiken på 17 procent per år, vilken planar ut till 4 procent 2022. 
Investeringsbehovet i förvärv har antagits till 13 procent av omsättningen 
per år 2020-2021, vilket är i linje med historiken. EBITDA-marginalen 
förväntas stiga med en procentenhet per år och nå målet på 10 procent 
2022.   

Dagens aktievärde på ungefär 0,70 kronor innefattar, som tidigare 
diskuteras, en hög riskpremie. Antar vi att synen på risk i Addvise 
revideras i takt med att bolaget lever upp till det uppsatta marginalmålet, 
får vi ett betydligt högre aktievärde. Antar vi ett betavärde på det högsta 
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bland konkurrentföretagen, vilket var 1,2, liksom en kreditriskpremie på 
2,0 procent, vilket är på den övre nivån för konkurrenterna, går det att 
räkna fram en aktiekurs på 2-2:20 kronor. Spannet beror delvis på hur vi 
ser på värdet av teckningsoptionerna. Om därtill målet om en EBITDA-
marginal uppnås ett år tidigare, alltså 2021 ökar aktievärdet till 2:30 
kronor. Granskar vi kursutvecklingen historiskt har A-aktien haft 
kurstoppar på dessa nivåer under 2017, men en mer normal kurs på 
både A- och B-aktien 2016-2017 låg kring 1:50 kronor. Under 2018 har 
priset legat ganska stabilt kring ungefär 1:00 krona, men har åkt ner 
ytterligare de senaste två månaderna.   

Vårt framräknade värde ger ett p/e-tal på vinstprognos år 2022 på 9 och 
en EV/EBIT-multipel på 13. Om vi gör motsvarande beräkning för 
konkurrentgruppen får vi ett p/e-tal på 16 och en EV/EBIT på 14, i båda 
fallen räknat på prognostiserad vinster 2022. Räknar vi upp aktievärdet 
varje år fram till 2022 med motsvarande bolagets avkastningskrav för, blir 
p/e-talet för Addvise vid slutet av prognosperioden 11 med en EV/EBIT 
på 15. Även det är en betryggande marginal.  

Det bör betonas att värderingen förutsätter att bolaget uppnår de 
uppsatta marginalmålen under prognosperioden. Placerare bör därför 
följa utvecklingen av bolagets EBITDA-marginal mycket noga. Når 
bolaget det tioprocentiga marginalmålet är potentialen i aktien mycket 
stor, om bolaget däremot skulle klara en EBITDA-marginal på 7-8 
procent, försvinner en stor del av potentialen.    

Ansvarig analytiker: Peter Malmqvist (+46 734 43 92 46) 
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Branschnyckeltal 

 
 
  

Delår
Tillväxtindex 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 100 120 138 146 195 239 262

AddLIfe 100 108 117 172 219 257 272

Boule 100 101 111 120 144 155 157

Cellavision 100 106 128 141 156 182 198

Elos 100 111 88 116 127 133 148

Medcap 100 237 244 234 244 229 199

Sectra 100 105 118 131 140 155 170

Getinge 100 104 110 125 91 93 100

Elekta 100 103 105 109 104 110 125

J&J 100 106 111 104 107 114 122

Median 100 106 114 128 142 155 163
Delår

Tillväxt per år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 19,6% 15% 6% 33% 23% 9,6%

AddLIfe 8,5% 7,5% 47,8% 26,8% 17,8% 5,7%

Boule 0,5% 10,8% 8,1% 19,7% 7,8% 1,0%
Cellavision 6,1% 20,6% 10,4% 10,7% 16,7% 8,6%
Elos 10,5% -20,6% 32,2% 9,6% 4,7% 10,9%

Medcap 136,7% 3,2% -4,2% 4,3% -6,1% -13,0%

Sectra 4,5% 12,6% 11,7% 6,3% 11,0% 9,5%

Getinge 4,3% 5,5% 13,4% -26,7% 1,5% 7,7%
Elekta 3,4% 1,4% 3,5% -4,6% 5,9% 14,0%

J&J 6,1% 4,2% -5,7% 2,6% 6,3% 7,0%

Median 6,1% 6,5% 9,2% 7,9% 7,1% 8,1%
Delår

EBITDA-marginal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 1,2% 4,3% 3,8% 3,0% 9,3% 5,1% 5,0%

AddLIfe 10,9% 10,5% 12,3% 9,5% 11,3% 10,9% 10,3%

Boule 8,5% 6,0% 8,7% 6,5% 13,1% 14,5% 17,3%
Cellavision 12,9% 15,1% 20,3% 27,8% 28,5% 29,9% 32,0%
Elos 11,9% 17,8% 17,7% 15,6% 17,3% 16,0% 14,0%

Medcap 11,9% 6,7% 2,7% 5,5% 2,5% 6,9% 9,9%

Sectra 13,9% 18,5% 18,6% 18,9% 21,8% 21,8% 22,0%

Getinge 22,4% 20,9% 16,3% 15,4% 13,2% 14,9% 12,3%
Elekta 21,6% 18,2% 10,9% 6,2% 8,0% 15,8% 20,5%

J&J 29,0% 31,5% 33,4% 30,3% 33,9% 31,4% 34,0%

Median 12,4% 16,5% 14,3% 12,5% 13,1% 15,4% 15,7%
Delår

Rörelsemarginal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise -1,8% 0,4% 2,0% 0,2% 7,3% 3,2% 2,8%

AddLife 10,9% 10,5% 10,2% 6,8% 8,2% 7,1% 7,0%

Boule 7,4% -29,8% 7,1% 5,1% 11,9% 12,7% 16,0%

Cellavision 12,2% 14,4% 19,7% 27,3% 28,0% 29,4% 31,2%

Elos 4,2% 10,0% 8,7% 6,1% 7,7% 7,4% 6,2%

Medcap 5,9% 3,7% 1,3% 3,9% 0,3% 2,3% 4,9%

Sectra 10,5% 15,0% 15,6% 15,4% 17,5% 18,9% 18,9%

Getinge 16,5% 14,8% 9,9% 9,0% 6,8% 6,6% 7,8%

Elekta 19,5% 16,1% 8,6% 3,8% 5,6% 13,6% 15,9%

J&J 23,6% 25,8% 28,2% 25,1% 28,7% 24,1% 27,2%

Median 10,7% 12,5% 9,3% 6,4% 8,0% 10,1% 11,9%
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Branschnyckeltal – fortsättning 
 
 

 
 
 
 
 

  

Delår
Kapitalomsättning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 2,50 2,24 1,13 1,56 1,11 1,10 1,16
AddLife 2,40 2,72 2,80 1,65 1,74 1,64 1,64
Boule 1,19 1,54 1,38 1,26 1,37 1,27 1,23
Cellavision 1,22 1,18 1,43 1,30 1,28 1,25 1,23
Elos 0,91 1,04 0,70 0,71 0,71 0,75 0,81
Medcap 1,18 1,88 1,91 1,61 1,91 1,75 1,37
Sectra 1,14 1,24 1,38 1,67 1,75 1,71 1,72
Getinge 0,66 0,68 0,59 0,66 0,50 0,64 0,67
Elekta 1,02 1,00 0,85 0,99 0,89 0,85 1,12
J&J 0,72 0,69 0,73 0,68 0,65 0,63 0,67
Median 1,29 1,21 1,25 1,28 1,19 1,18 1,19

Delår
Kapitaloms, ex GW 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 7,03 12,25 2,27 4,58 2,69 2,76 2,74
AddLife 5,44 6,17 5,72 7,31 7,42 8,61 8,14
Boule 1,62 2,35 2,02 1,75 1,88 1,62 1,60
Cellavision 1,22 1,18 1,43 1,30 1,28 1,25 1,23
Elos 1,03 1,19 0,79 1,15 1,12 1,14 1,21
Medcap 2,09 2,72 2,72 2,38 3,16 2,82 2,66
Sectra 1,27 1,35 1,51 2,06 1,99 1,95 1,96
Getinge 1,64 1,65 1,41 1,57 1,41 1,47 1,48
Elekta 2,37 2,17 1,77 2,26 1,99 1,76 2,79
J&J 1,60 1,34 1,41 1,27 1,19 2,09 2,18
Median 1,63 1,91 1,64 1,90 1,93 1,85 2,07

Delår
Lagerbindning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 9,6% 9,5% 10,6% 10,3% 10,4% 11,2% 11,0%
AddLIfe 7,7% 8,2% 7,9% 13,6% 12,7% 11,6% 12,0%
Boule 16,6% 17,3% 15,1% 16,5% 14,9% 11,9% 12,0%
Cellavision 9,6% 9,3% 11,6% 10,3% 13,7% 9,3% 9,0%
Elos 27,5% 24,1% 29,5% 25,8% 23,8% 24,7% 25,0%
Medcap 18,7% 20,9% 13,1% 17,1% 14,9% 15,3% 15,0%
Sectra 1,4% 1,4% 1,5% 1,3% 2,2% 2,4% 2,4%
Getinge 16,7% 16,8% 19,7% 17,9% 24,5% 21,7% 22,0%
Elekta 8,2% 10,1% 12,0% 10,1% 8,7% 9,9% 10,0%
J&J 11,1% 11,0% 11,0% 11,5% 11,3% 11,5% 12,0%
Median 10,4% 10,6% 11,8% 12,6% 13,2% 11,5% 12,0%

Delår
Räntabilitet, syss 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise -4,2% 1,0% 2,8% 1,5% 8,2% 3,4% 3,4%
AddLIfe 26,1% 28,6% 28,7% 11,4% 14,5% 11,7% 11,5%
Boule 8,8% -45,9% 9,8% 6,4% 17,1% 16,9% 20,2%
Cellavision 15,0% 17,4% 29,0% 36,8% 37,5% 37,5% 39,1%
Elos 5,2% 11,1% 7,0% 4,4% 6,2% 5,6% 5,0%
Medcap 7,5% 7,7% 3,6% 6,4% 0,8% 4,0% 6,9%
Sectra 13,2% 20,8% 23,5% 25,7% 30,7% 33,7% 33,2%
Getinge 10,9% 10,1% 5,9% 6,0% 3,5% 4,3% 5,3%
Elekta 19,9% 16,1% 7,4% 3,7% 5,0% 11,6% 18,8%
J&J 17,1% 17,7% 20,7% 17,3% 19,1% 15,4% 18,7%
Median 12,0% 13,6% 8,6% 6,4% 11,4% 11,6% 15,1%
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Branschnyckeltal – fortsättning 
 
 

 
  
  

Delår
Räntabilitet, exkl GW 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise -11,9% 5,5% 5,7% 4,5% 20,1% 8,6% 8,1%
AddLIfe 59,2% 64,8% 65,1% 64,2% 61,6% 61,6% 57,3%
Boule 12,0% -69,8% 14,3% 9,0% 23,6% 21,6% 27,0%
Cellavision 15,0% 17,4% 29,0% 36,8% 37,5% 37,5% 39,1%
Elos 6,2% 13,4% 8,6% 8,4% 11,2% 9,9% 8,9%
Medcap 13,2% 11,2% 6,8% 10,7% 3,2% 8,3% 16,2%
Sectra 14,9% 23,4% 26,7% 32,2% 35,7% 39,2% 38,6%
Getinge 32,2% 29,5% 18,6% 19,2% 16,0% 19,2% 15,5%
Elekta 48,6% 37,1% 16,9% 10,7% 13,1% 25,4% 55,2%
J&J 40,6% 37,2% 42,6% 34,3% 36,8% 59,7% 68,3%
Median 15,0% 20,4% 17,7% 15,0% 21,8% 23,5% 32,8%

Delår
Andel riskkapital 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise 24% 21% 12% 5% 26% 22% 22%
AddLIfe 78% 75% 73% 42% 67% 58% 58%
Boule 91% 74% 77% 73% 80% 81% 81%
Cellavision 90% 87% 100% 100% 100% 100% 100%
Elos 48% 56% 66% 50% 51% 52% 52%
Medcap 77% 56% 68% 65% 69% 62% 62%
Sectra 96% 95% 93% 92% 91% 96% 96%
Getinge 45% 48% 44% 45% 49% 59% 59%
Elekta 55% 58% 52% 56% 56% 60% 60%
J&J 73% 75% 72% 72% 67% 63% 63%
Median 75% 66% 70% 61% 67% 61% 61%

Delår
Genomsnittlig ränta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise -6,1% -11,9% -8% -14% -10% -11% -5,8%
AddLIfe -1,2% -1,7% -3,2% -1,5% -1,9% -1,6% -2,6%
Boule -1,5% -4,0% -3,2% -2,0% -4,8% -5,5% -4,8%
Cellavision -16,6% -9,3%
Elos -6,5% -4,8% -3,5% -2,4% -2,7% -4,5% -3,9%
Medcap -3,7% -3,8% -3,0% -3,9% -3,4% -2,5% -3,1%
Sectra -30,7% -3,7% -3,0% -22,6% -3,6% -5,2% -1,9%
Getinge -2,9% -3,2% -3% -3% -2% -4% -3,9%
Elekta -4,7% -5,0% -3,7% -4,7% -4,9% -3,1% -4,1%
J&J -2,1% -1,9% -1,9% -1,9% -2,0% -2,1% -2,5%
Median -4,2% -3,9% -3,2% -3,0% -3,4% -3,9% -3,9%

Delår
Invest GW % förs 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise -14,8% -13% -0,3% -22% -11% 0,0%
AddLIfe 0,9% 0,9% -34,7% -6,9% -12,1% -2,0%
Boule 0,0% -2,9% -1,1% -1,3% 1,4% -2,0%
Cellavision 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Elos 0,1% 0,4% -7,6% -2,5% -4,4% -2,0%
Medcap -1,0% -0,3% -4,3% -1,9% -0,3% -11,5%
Sectra 2,1% -1,8% -5,7% 3,5% -1,4% -1,0%
Getinge -2,5% -19,8% -3,6% -11,7% 31,1% -2,0%
Elekta -1,6% -7,6% 0,3% -3,6% -2,7% -3,0%
J&J -1,3% 0,4% 0,7% -4,9% -50,3% -2,0%
Median -0,5% -1,0% -2,4% -3,1% -2,0% -2,0%
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Branschnyckeltal – fortsättning 
 

 

  

WACC Beta Kreditrisk
AddVise 6,5% 1,50 4,0%
AddLIfe 5,3% 0,80 0,8%
Boule 5,2% 0,70 3,0%
Cellavision 5,4% 0,70 1,0%
Elos 5,9% 1,10 2,0%
Medcap 6,4% 1,20 1,5%
Sectra 4,5% 1,10 0,4%
Getinge 6,2% 0,50 2,0%
Elekta 5,5% 0,80 1,5%
J&J 3,1% 0,30 0,5%
Median 5,5% 0,80 1,5%

Delår
P/e-tal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise neg neg neg neg 179 neg 52
AddLIfe 29 28 27 33 25 34 39
Boule 17 9 35 16 36 27
Cellavision 59 18 20 23 28 50 57
Elos 27 8 17 36 21 21 28
Medcap 12 14 58 17 600 126 46
Sectra 21 21 28 30 33 32 40
Getinge 14 18 24 27 27 25 25
Elekta 25 34 55 160 230 28 26
J&J 31 32 33 35 38 551 44
Median 25 19 27 33 30 34 39

Delår
EV/EBIT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AddVise neg 130 50 406 13 31 27
AddLIfe 23 22 21 29 22 28 31
Boule 10 Neg 13 26 14 26 22
Cellavision 19 14 14 19 22 38 46
Elos 26 10 17 31 22 20 24
Medcap 13 17 58 16 202 34 36
Sectra 15 17 23 23 25 26 32
Getinge 14 16 23 24 37 33 22
Elekta 19 25 39 67 57 23 21
J&J 22 26 27 32 32 41 36
Median 19 17 23 28 24 30 29
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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 Peter Malmqvist äger inte och får heller inte äga inte aktier i 
det analyserade bolaget. 


