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Lovande rön 

till ytan 

 

Partnern Janssen har visat efterlängtade framsteg för ADC-1013. 

Inom klassen har starka effektresultat påvisats inom bukspott-

körtelcancer, vilket pekar på intressanta möjligheter för projektet. 

Ökad klinisk aktivitet kan generera ett värdedrivande nyhetsflöde.          

Som Alligator tidigare har flaggat för kommer samarbetspartnern 

Janssen att presentera fas I-resultat för ADC-1013 på cancer-

konferensen ASCO i månadsskiftet maj/juni. Ett abstract med en 

sammanfattning har redan släppts där lovande säkerhetsdata och 

tecken på effekt rapporteras. Vi bedömer att det talar för att Janssen 

kommer att fortsätta utveckla projektet. Tanken är att ADC-1013 i 

vidare klinisk utveckling ska ingå i en kombination med andra cancerbehandlingar, 

hur kombinationsregimen kommer att se ut har ännu inte offentliggjorts. Tidigare i 

vår har konkurrenten Apexigen presenterat klart lovande resultat från en tidig studie 

i bukspottkörtelcancer. Då Apexigens projekt och ADC-1013 i mycket påminner om 

varandra bådar resultaten gott även för Alligator, enligt vår bedömning.    

Det har länge varit tyst från Janssen om ADC-1013 och de positiva fas I-resultaten 

är därför ett viktigt och klargörande besked att utvecklingen går framåt. Vi ser att 

det stärker förutsättningarna för ytterligare miltolpsersättningar från Janssen på 

något års sikt. Alligator har även nyligen inlett kliniska studier med det lovande 

ATOR-1015-projektet, som syftar till att utveckla en mer tumörriktad version av 

CTLA-4-hämmare, vilket är ett av de mest etablerade koncepten inom immun-

onkologi i dagsläget. Vi ser goda förutsättningar för ytterligare kliniska framsteg i 

dessa två flaggskeppsprojekt de närmaste tolv månaderna och därmed en bra 

möjlighet till tydlig uppvärdering av Alligator. Ytterligare ett intressant projekt, 

ATOR-1017, närmar sig planenligt klinisk fas med målsättningen att en fas I-studie 

ska inledas mot slutet av innevarande år.  

Vi höjer det riskjusterade motiverade värdet en aning till 32,7 kr per aktie (32,4) till 

följd av framsteg i projektportföljen och en starkare dollar. Vi bedömer att de 

rapporterade framstegen från Janssen innebär att balansen mellan potential och 

risk har förbättrats.   

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P* 

Nettoomsättning 58 57 27 0 74 

Rörelseresultat -56 -62 -153 -211 -145 

VPA, kronor neg neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa 659 547 437 215 77 

 * Riskjusterade intäkter. Källa: Alligator (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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 Datum: 21 maj 2019 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Carlsquare (tidigare Jarl 

Securities) 

  

Företagsnamn: Alligator Bioscience AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Mid Cap 

Vd: Per Norlén 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 1 767 MSEK 

Senast: 24,75 kronor 

Kort om Alligator 

Bioscience: 

Alligator utvecklar antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar. Fokus ligger på terapier 

som avser förbättra immunförsvarets 

respons mot tumörer, så kallad 

immunonkologi. Bolaget har två projekt i 

klinisk fas, varav ett drivs av samarbets-

partnern Johnson & Johnson.      

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Alligator har genom teknologierna 

ALLIGATOR-GOLD®, FIND® och RUBY™ 

goda förutsättningar att utveckla nya 

innovativa antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar. Befintliga samarbeten 

med större partners som Johnson & 

Johnson ger viktig validering.  

 

Befintlig kassa ger finansiering att ta nya 

läkemedelskandidater till viktiga kliniska 

milstolpar.  

 

Hög affärsaktivitet inom immunonkologi talar 

för intressanta möjligheter att träffa nya avtal 

med större partners. 

  
Risker och 

svagheter: 

Konkurrensen inom immunonkologi är 

betydande och det finns risk att den snabba 

utvecklingen på området kan göra ett eller 

flera av Alligators projekt mindre relevanta.  

 

Förseningar eller kliniska bakslag i viktiga 

projekt kan påverka det bedömda värdet 

avsevärt.  

  

  

Värdering: Bear Bas Bull 

 20,3 kr 32,7 kr 38,1 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vi bedömer att det bolaget har en stark kompetens 

inom utveckling av antikroppsbaserade behandlingar. 

Portföljen har utökats i god takt de senaste åren. 

Ledningen har under 2018 stärkts framför allt inom 

klinisk utveckling och affärsutveckling. Ökad klinisk 

aktivitet de kommande åren blir ett viktigt test för 

ledningen. 

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Bolaget har världens största hälsovårdskoncern som 

störste enskild ägare. Även venture capital-fonden 

Sunstone finns högt på ägarlistan. I övrigt består de 

större ägarna av institutioner och tidiga investerare i 

bolaget. Insynspersoner i ledning och styrelse har ett 

ganska stort ägande vilket vi ser som ett gott tecken.    

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 bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget hade en kassa på 404 MSEK per den 31 mars 

2019 (inklusive kortfristiga placeringar). Bolaget planerar 

att öka den kliniska aktiviteten tydligt under 2019 och 

2020 vilket är kostnadskrävande. Om inga ytterligare 

intäkter genereras bedömer vi att kassan räcker till första 

kvartalet 2021. Vi ser goda chanser till större ersättningar 

från befintliga och nya samarbeten innan dess.       

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  

 

Immunonkologi är ett mycket snabbväxande område med 

en betydande marknad. Det finns ett mycket stort antal 

projekt i klinisk utveckling och konkurrentlandskapet är 

föränderligt.  

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  

 

Bolaget har inga produkter på marknaden och liksom i 

bioteknikbranschen överlag är risken för bakslag i den 

kliniska utvecklingen påtaglig. Värderingen är beroende 

av positiva nyheter kring bolagets projekt. Förseningar i 

den kliniska utvecklingen kan få en väsentlig påverkan 

på den finansiella ställningen.       

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 företag 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 framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Lovande rön till ytan 

Efterlängtade nyheter från viktigt samarbete 
Partnern Janssen har inför cancerkonferensen ASCO släppt ett abstract med de 

första data från den pågående fas I-studien med ADC-1013 (numera under 

beteckningen JNJ-7107). Efter att 95 patienter har behandlats (studien pågår 

alltjämt) med doser upp till 2000 µg/kg har ingen maximalt tolererbar dos uppnåtts. 

Endast två fall av grad 3 biverkningar har hittills observerats. Tecken på klinisk 

effekt var stabil sjukdom för 10 patienter (11%) i mer än sex månader och i ett fall 

uppvisades partiell tumörrespons i drygt nio månader (njurcancerpatient). 

Biomarkörer indikerade aktivering av antigenpresenterande celler och även en viss 

T-cellsaktivering. ADC-1013 är en agonistisk antikropp mot CD40 som är en 

receptor på immunsystemets antigenpresenterande celler, som dendritceller. 

Genom att binda till CD40 aktiveras antigenpresenterande celler och rekryterar T-

celler som blir cytotoxiska och kan attackera mål som innehåller antigen. 

Sammanfattningsvis förefaller i synnerhet säkerhetsdata lovande (det är svårt att 

bedöma effekt i tidig klinisk utveckling) vilket i sin tur kan bana väg för vidare klinisk 

utveckling av ADC-1013 som en kombinationsbehandling med andra 

immunterapier eller med cellgiftsbehandlingar. Ingen rekommenderad dos för en 

fas II-studie har ännu fastställts men det kan noteras att de högsta dosnivåerna 

som studerats är tydligt högre än de doserna använts i kliniska studier med 

konkurrerande behandlingar inom CD40-klassen. Fas I-studien är som sagt ännu 

inte slutförd men vi bedömer att resultaten talar för att Janssen kommer att driva 

projektet vidare.  

Nedan visas Alligators projektportfölj: 
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Alligators pipeline 

 

Källa: Alligator   

 

Vid en forskningsdag nyligen presenterade Janssen sin forskningsportfölj inom 

immunonkologi. Jämfört med andra läkemedelsbolag som BMS, Merck och 

AstraZeneca kan det framstå som att Janssen är något ”sena på bollen”, men 

bolaget har under de senaste åren bland annat med hjälp av inlicensiering byggt 

upp en ganska bred portfölj på området. För närvarande består den av 10 projekt i 

fas I eller fas II och 7 projekt i preklinisk fas. Det ger ett flertal intressanta 

kombinationsmöjligheter med ADC-1013 och andra immunterapibehandlingar och 

sammantaget understryker det att Janssen är en attraktiv och stark partner för 

Alligator. Vi förväntar oss att Janssen kommer att inleda en kombinationsstudie 

under året. Om denna visar lovande resultat finns förutsättningar att en fas II-studie 

kan ta vid under nästa år, vilket vi bedömer utlöser en nästa milstolpesbetalning till 

Alligator. Alligator uppger att bolaget har rätt till möjliga ”fas II-relaterade” 

milstolpar på upp till 29 MUSD, men att inte hela beloppet faller ut ”på ett bräde”, 

möjligen beroende på att betalningarna är uppdelade på olika delmål i den kliniska 

utvecklingen.  
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Janssens projektportfölj inom immunonkologi 

 

Källa: Johnson & Johnson   

 

”Klasskamrat” till ADC-1013 visar framfötterna i 
bukspottkörtelcancer 

Vid konferensen AACR i april i år presenterade bolaget Apexigen resultat från en 

fas Ib-studie där CD40-agonisten APX005M kombinerades med kemoterapi och 

PD-1-hämmare vid behandling av patienter med spridd bukspottkörtelcancer. En 

partiell tumörrespons uppvisades i 58 procent av patienterna. Det är klart lovande 

resultat, även om den ganska komplexa kombination som studerades samtidigt 

förefaller toxisk och överlevnadsdata saknas ännu. Immunterapi har haft svårt att 

nå framsteg i bukspottkörtelcancer men resultaten inger ett visst hopp att CD40-

klassen kan utgöra en del i en framtida mer effektiv behandling. Apexigen framstår 

allt mer som den främsta konkurrenten till Alligator inom CD40-klassen. APX005M 

tycks starkt påminna om ADC-1013. Den som det verkar relativt gynnsamma 

biverkningsprofilen kan vara en viktig specifik fördel för ADC-1013. Apexigens 

studie visar att en kombination med cellgifter är en tydligt intressant möjlighet, och 

det finns en tydlig logik att med cellgifter generera en ökad mängd tumörantigen till 

antigenpresenterande immunceller (som alltså ADC-1013 aktiverar) och därmed 

bidra till att ge bränsle åt en tumörriktad immunrespons.  

ATOR-1015: Utmanaren avancerar 
I början av mars rapporterade Alligator att den första patienten i fas I-studien med 

ATOR-1015 hade doserats. Det blir därmed ett av mycket få projekt med 

bispecifika CTLA-4-antikroppar i klinisk utveckling (vi har endast spårat ett annat, 

XmAb20717 (en bispecifik PD-1 x CTLA-4 som utvecklas av amerikanska 

Xencor)). Studien kommer att utföras på fem kliniker i Sverige och Danmark. Upp 

till 53 patienter ska rekryteras och resultaten väntas kunna avläsas under andra 

halvåret 2020. Studien är upplagd som en modifierad 3+3 doseskaleringsstudie 

med en uppföljande dosexpansionsdel i ett 15-tal patienter.  

ATOR-1015 får betraktas som Alligators flaggskepp bland de projekt som bedrivs i 

egen regi. Även om det kan dröja till nästa år innan bolaget kan ge uppdateringar 

med säkerhets- och/eller effektobservationer, väntas viktigt nyhetsflöde från 

omvärlden under 2019. Bristol-Myers väntas under året släppa 
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resultat från en rad kliniska studier där den i dagsläget enda godkända CTLA-4-

antikroppen ipilimumab ingår som kombinationsbehandling tillsammans med 

nivolumab (PD-1-hämmare). Dessa resultat blir viktiga temperaturmätare för 

klassen av anti-CTLA-4-behandlingar inklusive ATOR-1015. Lungcancer är ett 

område som i synnerhet är i fokus mot bakgrund av en stor marknad och där 

väntas resultat från Checkmate-227-studien under sommaren. ATOR-1015, om 

behandlingen har likvärdig effekt och kan uppvisa mildare biverkningar, kan på sikt 

vara en potentiell ersättare till ipilimumab.  

Om fas I-studien går enligt plan avser Alligator att därefter inleda en fas II-studie i 

melanom med en kombinationsbehandling med ATOR-1015 och en PD-1-

hämmare. Melanom är ”hemmamarknaden” för ipilimumab och en sådan studie 

öppnar upp för en uppenbar jämförelse mellan denna ”titelhållare” och utmanaren 

ATOR-1015.  

Nästa projekt närmar sig klinisk fas 
Mycket talar för att ATOR-1017 blir nästa projekt som går in i klinisk utveckling. 

Alligator presenterade i mars 2019 prekliniska ”proof of concept”-data i en modell 

för tjocktarmscancer, som visade på tydlig dosberoende hämmande effekt på 

tumörtillväxt och förbättrad överlevnad. ATOR-1017 binder till receptorn 4-1BB på 

aktiverade T-celler och har en god förmåga till korsbindning till Fc-gamma-

receptorer på immunceller vilket extern forskning har visat är viktigt för att aktivera 

T-celler. Då 4-1BB-receptorer även finns på andra immunceller (NK-celler) kan 

ATOR-1017 även förstärka immunresponsen från det icke-specifika 

immunförsvaret. 4-1BB anses som ett potent mål för att stimulera immunförsvaret i 

cancerbehandling, men klassen har dragits med säkerhetsproblem. Alligator har 

tagit fasta på dessa utmaningar och utformat en antikropp med andra egenskaper i 

såväl de antigenbindande delarna som Fc-delen (”skaftet”) med syfte att skapa en 

behandling som aktiveras främst i tumörområdet.  

Alligator uppger att den prekliniska utvecklingen för projektet är genomförd och att 

bolaget planerar att lämna in en ansökan om att få starta kliniska studier inom de 

närmaste månaderna.  

Spännande utveckling pågår bakom scenen 
Bakom scenen har Alligator en stark plattform för tidig utveckling. I början av året 

meddelades att ett nytt koncept för att framställa bispecifika antikroppar har tagits 

fram kallat RUBY™. Det ökar möjligheterna att generera innovativa projekt i egen 

regi.  
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Alligator meddelar att bolaget med hjälp av RUBY™ arbetar med att ta fram en 

plattform för att utveckla skräddarsydda antikroppsbaserade cancerbehandlingar 

baserade på en kartläggning av specifika neoantigen från patientens tumörer. Vi 

har ännu för lite information för att bedöma detta projekt. Konceptet framstår som 

potentiellt revolutionerande under förutsättning att Alligator kan hitta en 

framgångsrik metod att hantera den komplexa och kostsamma utveckling som en 

skräddarsydd antikroppsbehandling normalt sett torde innebära.    

Kostnader utvecklas i linje med förväntningar 
Rapporten för det första kvartalet innehöll inga större överraskningar enligt vår 

bedömning. Förlusten på -46 MSEK (förra året: -44) var om något lite lägre än vad 

vi hade räknat med. Något högre FoU-kostnader förklarar resultatförsämringen 

jämfört med föregående år. Kassan sjönk under kvartalet till 404 MSEK (437 MSEK 

per den 31 december 2018). Det relativt sett ”starka” kassaflödet förklaras av att 

delar av betalningen från Shanghai Henlius Biotech, som resultatfördes under 4 kv. 

2018, kom in under första kvartalet.  

Bolaget vägleder för kostnader på mellan 200 och 220 MSEK för helåret 2019, 

aningen över vår tidigare prognos (kostnaderna under 2018 uppgick till cirka 175 

MSEK exklusive avskrivningar). Klinisk aktivitet för ATOR-1015 samt förberedelser 

inför och väntad start av kliniska studier för ATOR-1017 bedömer vi kommer vara 

de främsta kostnadsdrivarna.  

Värderingsansats 

Vi höjer motiverad värde något, vidare framsteg 
kan driva bedömt värde högre 
Nedan sammanfattar vi vår värdering av summan av riskjusterade värden av 

bolagets projekt. Vi har generellt använt en diskonteringsränta på 11,8 procent. 

Detta baserat på en riskfri ränta på 0,5 procent, ett betavärde på 1,3 och en 

riskpremie på 10,3 procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2018 

och utgörs av en marknadsriskpremie på 6,4 procent och ett storleksbaserat 

tillägg på 2,3 procent. Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt 

Damodaran Online. 

För mer bakgrund till våra antaganden, se vår initieringsanalys: 

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-med-aptit-nya-

avtal.  

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-med-aptit-nya-avtal
https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alligator-med-aptit-nya-avtal
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Värdering av summan av delarna i Alligator 

            

Projekt Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 
Värde, MSEK 

Per aktie, 

kronor 
Antagande 

ADC-1013 I 1200 729 10,2 15% chans t. lansering, 10 % royalties, 649 MUSD milst. 

ATOR-1015 I 2100 710 9,9 5 % chans t. lansering, 15 % royalties, 985 MUSD milst. 

ATOR-1017 Preklin. 1200 150 2,1 5 % chans t lansering, 15 % royalties, 610 MUSD milst. 

ALG.APV-527 Preklin. 1600 56 0,8 4 % chans t lansering, 50 % ägande, 610 MUSD mils. 

ATOR-1144 Preklin. 2100 194 2,7 2 % chans t lansering, 15 % royalties, 811 MUSD milst. 

Abclon/ 

AC101 
Preklin. 1000 93 1,3 9 % chans t lansering, 7,5 % royalities. 390 MUSD milst., 35 % andel 

Teknologiplattform   191 2,7   

Overhead     -117 -1,6 31 MSEK per år t o m 2023, diskonterat med 11,8 procent 

Nettokassa      331 4,6 2019-06-30 (P) 

Totalt     2336 32,7 71,4 miljoner aktier 

Källa: Carlsquare 

 

Vi höjer generellt värdet för projekten en smula med hänsyn till en stärkt dollarkurs, 

som påverkar riskjusterade antagna intäkter från projekten positivt. Vi bedömer att 

de fas I-resultat som partnern Janssen har släppt för ADC-1013 stärker utsikterna 

för vidare utveckling. Vi gör dock ännu ingen justering av sannolikhet till lansering 

eller försäljningsantaganden med hänsyn till att en kombinationsstudie ännu inte 

har påbörjats. Värdet för ATOR-1017 höjs mest sedan sist efter att den prekliniska 

utvecklingen nu rapporteras vara slutförd. Ett höjt motiverat värde för 

projektportföljen motverkas i viss mån av en sänkt nettokassa (beräknad per 2019-

06-30) till följd av negativt kassaflöde samt justering för IFRS 16 (leasingskulder).  

Sammantaget beräknar vi ett riskjusterat motiverat värde på cirka 2,3 miljarder 

SEK för Alligator, motsvarande 32,7 kr per aktie (tidigare 32,4).  

• I ett optimistiskt scenario (BULL) på 6-9 månaders sikt räknar vi med att 

resultat för fas I för ADC-1013 inklusive kombinationsstudie motiverar 

att projektet går vidare till fas II med höjd sannolikhet till lansering som 

följd. Vidare antar vi att lovande interimsdata från den pågående fas I-

studien med ATOR-1015 kan presenteras och räknar med ett högre 

värde för en framtida möjlig licensaffär (1,2 miljarder USD). Vi räknar 

vidare med att en fas I-studie för ATOR-1017 kan påbörjas. I det 

scenariot ser vi ett motiverat värde på 2,7 miljarder SEK eller 38,1 kr per 

aktie.  

• I ett pessimistiskt scenario (BEAR), också på 6-9 månaders sikt, uppstår 

oväntade säkerhetsproblem för ATOR-1015 och utvecklingen avslutas. 

Fas I-studien för ADC-1013 drar ut på tiden, liksom starten av kliniska 

studier för ATOR-1017. Vi antar också lägre toppförsäljning och 

använder ett lägre antagande om licensaffär för ATOR-1144 på 610 

MUSD. I det läget ser vi ett motiverat värde på 1,4 miljarder SEK eller 

20,3 kr per aktie.  
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UPPDATERING 

ALLIGATOR BIOSCIENCE 
21 maj 2019 

Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.com, nedan benämnt Carlsquare, publicerar 

information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts 

utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 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 

avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska 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 

kombinationerav dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för 

denna analys. Carlsquare har rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket 

säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


