
 

 

 

ANALYSGUIDEN, UPPDRAGSANALYS 
21 februari 2020 

ALLIGATOR BIOSCIENCE 
I STARTGROPARNA FÖR FAS 2 

 
 

 
 



 

1  
 

 

 

UPPDATERING 

ALLIGATOR BIOSCIENCE 
21 februari 2020 

Innehåll  
I startgroparna för fas 2 .......................................................................................... 2 

Huvudprojekten går framåt ................................................................................ 3 

Mitazalimab (ADC-1013) .............................................................................. 3 

ATOR-1015 .................................................................................................. 4 

ATOR-1017 .................................................................................................. 6 

Presentation av prekliniska resultat med ’527 ................................................ 6 

Övrigt ............................................................................................................... 7 

Förändringar i ägarlistan ............................................................................... 7 

Värderingsansats .............................................................................................. 8 

Kostnader och prognoser.............................................................................. 8 

Smärre förändringar i värderingen av projektportföljen ................................... 9 

Efter antaget finansieringsbehov minskar vi riktkursen något ........................... 9 

Disclaimer ....................................................................................................... 11 

 



 

2  
 

 

 

UPPDATERING 

ALLIGATOR BIOSCIENCE 
21 februari 2020 

I startgroparna 

för fas 2  

 

Fas I-studien med antikroppen ATOR-1015 har kommit upp till 

dosen 3 mg/kg varannan vecka utan att uppvisa någon dos-

begränsande toxicitet; för närvarande utvärderas 6 mg/kg. Mita-

zalimab förbereds för en fas 2-studie under andra halvan av 2020.  

ATOR-1015 är inspirerad av Ipilumab (Yervoy). Problemet med 

Yervoy är dess toxicitet. Dosen är normalt begränsad till 3mg/kg. 

Därför kommer det vara väsentligt för Alligator att uppnå högre doser i 

fas 1-studien. Den ökade effekt som ATOR-1015 tros kunna uppnå 

består till stor del i den ökade dos som kan ges utan biverkningar. 

Kan dosnivån 6 mg/kg administreras utan dosbegränsande toxicitet 

innebär det en fördel för ATOR-1015.   

Bolaget är nu i ett läge där kliniska studier kommer att vara avgörande. Mitazalimab 

som lämnades tillbaka av Janssen har genomgått omfattande fas 1-studier och är 

på väg in i en fas 2.  Tidiga effektstudier ska inledas med ATOR-1015 i en utökning 

av pågående fas 1-studie under H2 2020 och sedan i en fas 2 under H1 2021. 

ATOR-1017 genomgår en fas 1. Affärsutveckling kommer att vara viktigt för att 

avancera alla projekt då kostnadsnivån kommer att öka i takt med att projekten 

kommer in i senare kliniska faser. ALG.APV-527 samt ATOR-1144 går på sparlåga i 

väntan på samarbete eller att ekonomiska resurser frigörs. 

Aktiekursen är fortfarande tyngd efter det avbrutna samarbetet med Janssen. 

Ägarlistan har förändrats delvis till följd av att J & J innovation minskat sitt innehav 

vilket också pressat kursen. Antal aktieägare har dock ökat kraftigt de senaste två 

åren, från 4 500 ägare till idag runt 7 000. Samtidigt räknar vi med att bolaget 

kommer att behöva ta in kapital för att driva vidare de kliniska projekten då kassan 

endast bör räcka året ut. En fas 1b med ATOR-1015 på 20 personer som övergår 

till en fas 2 med minst 40 personer samt en lika stor fas 2 med Mitazalimab kommer 

troligen att kosta omkring 150 miljoner kronor samtidigt som personalkostnader 

2019 låg på 60 miljoner kronor. Vi räknar nu med att bolaget kommer att ta in cirka 

300 miljoner efter transaktionsavgifter under H2 2020, vilket är på samma nivå som 

emissionen i samband med börsintroduktionen 2016 som var på 350 miljoner 

kronor. Det riskjusterade motiverade värdet i ett basscenario sjunker efter 

utspädning från antagen nyemission till 20,9 kronor per aktie (tidigare 23,0). 

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2017 2018 2019 2020P 

Nettoomsättning 57 27 4 4 

Rörelseresultat -62 -153 -215 -210 

Vinst per aktie, kronor neg. neg. neg. neg. 

Nettokassa 547 437 250 44 

 Källa: Alligator (utfall) och Carlsquare (prognoser). 
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Analytiker: 
Life-science advisor: 

Richard Ramanius, Carlsquare 

Ulf Boberg, Carlsquare  

  

Företagsnamn: Alligator Bioscience AB 

Lista: Nasdaq Stockholm Mid Cap 

Vd: Per Norlén 

Styrelseordförande: Peter Benson 

Marknadsvärde: 628 MSEK 

Senast: 8,8 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 tre projekt i 

klinisk fas och ytterligare en fas I-studie 

väntas starta inom kort.   

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Alligator har genom teknologierna 

ALLIGATOR-GOLD®, FIND® och RUBY™ 

goda förutsättningar att utveckla nya 

innovativa antikroppsbaserade 

cancerbehandlingar.  

 

Bolaget har tre projekt i klinisk utveckling 

(fas 1) samt två i sen preklinik. En fas 2-

studie med Mitazalimab avses påbörjas 

under 2020. Positiva resultat är 

värdedrivande. 

 

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 

 12,0 kr 20,9 kr 26,1 kr 

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Huvudprojekten går framåt 
Alligator har sex kliniska projekt, varav det längst framskridna är Mitazalimab (ADC 

1013) som genomgått en klinisk fas 1. Bild nedan ger en överblick över bolagets 

projektportfölj i den kliniska fasen. 

Projektöversikt 

 

 Källa: Alligator 

 

Mitazalimab (ADC-1013)  
Alligator analyserar fortfarande den betydande mängd data som Janssen lämnat 

tillbaka. ADC-1013 testades på 120 patienter och testdosen nådde upp till som 

mest 2 mg/kg (med förmedicering), annars 1,2 mg/kg. Substansen testades som 

monobehandling, men för att få erforderlig effekt behöver den sannolikt kombi-

neras med ett annat läkemedel. Härnäst är målet att inleda en fas 2-studie. Detta 

kan ske i egen regi, i vilket fall finansiering för detta måste komma på plats, 

alternativt tillsammans med en ny partner. Det behöver inte vara ett licensavtal 
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utan kan innebära att partnern står för kostnaderna mot en option att ingå ett 

licensavtal till förutbestämt värde när studien är avklarad. 

Apexigen har som vi tidigare nämnt publicerat intressanta resultat med sin CD40-

agonist, APX005M, tillsammans med Bristol-Meyers Squibbs PD-1-hämmare 

(Opdivo) i avancerad bukspottkörtelcancer; de har även testat APX005M 

tillsammans med cellgifterna Gemcitabine/nab-paclitaxel. Bäst resultat erhölls med 

fyra läkemedel samtidigt: Gemcitabine + nab-paclitaxel + APX005M + nivolumab 

(Opdivo). Till skillnad från Alligator var maxdosen med APX005M endast 0,3 

mg/kg. I Alligators fall kommer dosen att vara 1,2 mg/kg vid kommande fas 2-

studie då förmedicinering inte är möjligt i kombinationsbehandlingen.  

Medianöverlevnad i bukspottkörtelcancer (eller pankreascancer) är endast runt 

sex månader från diagnos med dagens standardbehandling, så det är ett område 

med stort behov av nya läkemedel. Även ADC-1013 kommer, om allt går enligt 

plan, att testas i en fas 2-studie som en kombinationsbehandling. Alligator siktar på 

att starta med bukspottkörtelcancer som första indikation.  

För att finansiera studierna vore ett samarbete med ett annat bolag som har en ny 

produkt, möjligen något annat än en PD-1-hämmare, enligt vår mening en möjlig 

väg framåt; det vore dessutom möjligt att kombinera fler än två läkemedel. Om 

Alligator väljer att gå vidare i egen regi är en PD-1-hämmare (antingen Opdivo eller 

Keytruda) det uppenbara valet att kombinera ADC-1013 med. 

En fas 2-studie är planerad att inledas under senare delen av 2020. I studien skall 

minst 40 patienter behandlas. Topline-resultat bör kunna erhållas redan under 

2022. Alligator har bra grundförutsättningar då Janssen tillverkat stora mängder av 

läkemedlet samt har mycket bra säkerhetsdata. 

ATOR-1015 
ATOR-1015 är tillsammans med Mitazalimab Alligators främsta projekt. 

Utvecklingen i pågående fas 1-studie med ATOR 1015 löper på. Planen är att 

rekrytera totalt 53 patienter. Nio olika dosnivåer har hittills utvärderats, till en början 

med en patient per dosnivå, därefter med 3+3 per dosnivå. För närvarande utreds 

dosen 6 mg/kg varannan vecka. Typiska värden för immunonkologiska läkemedel 

är 1-10 mg/kg varannan till var fjärde vecka, beroende på sjukdom och om det är 

en kombinationsbehandling eller inte.  

Yervoy är hittills det enda immunologiska läkemedel som har kunnat visa en 

synergistisk effekt tillsammans med PD-1-hämmare. För Yervoy rekommenderas 

dock endast 1-3 mg/kg var tredje vecka upp till max fyra gånger. Det finns också 

skäl att tro att dosen som ges inte är optimal med avseende på effekt. Kontinuerlig 

dosering varannan eller var tredje vecka med 6 eller 10 mg/kg bör kunna ge bättre 

utfall, men det ges i allmänhet inte eftersom bieffekterna är mycket allvarliga.  

ATOR-1015 har i grunden samma verkningsmekanism som Yervoy (bindning till 

CTLA-4 varmed Treg-celler dödas); genom att samtidigt binda till OX40 kan 

ATOR-1015 koncentreras till områden med aktiverade T-celler, såsom exempelvis 

en ”varm” tumör. Huvudsyftet med ATOR-1015 är att den ska användas som 

kombinationsbehandling i höga doser tillsammans med en PD-1-hämmare för öka 

den synergistiska effekten. Därför är fas 1-studien väldigt viktig. Om Alligator kan 

”3+3” doseskalering: En grupp om tre 
patienter får samma dos. Om ingen 
dosbegränsande toxicitet observeras, går 
studien vidare med en ny grupp om tre 
patienter som får en högre dos. Om en av 
tre patienter på en given dosnivå upplever 
toxicitet, får nästa tre samma dos. Om minst 
två av sex patienter på samma dosnivå 
upplever dosbegränsande toxicitet anses 
maximalt tolererbar dos ha uppnåtts.  
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visa i upprepade patienter att 6 mg/kg av ATOR-1015 tolereras väl, vilket är 

dubbla dosen av Yervoy, ser vi det som en betydande möjlighet. Denna möjlighet 

blir än mer betydande om 10 mg/kg tolereras väl. Skulle ATOR-1015 inte komma 

upp i 6 mg/kg tror vi att dess möjligheter kommer att vara mer begränsade. 

Nästa steg i utvecklingen är att expandera fas 1 till en fas 1b i melanom. Runt 20 

patienter ska rekryteras från H2 2020. Det kommer att röra sig om 

återfallspatienter som får en monobehandling med ATOR-1015. Under 2021 är 

avsikten att påbörja en fas 2-studie i metastatiskt malignt melanom. Studien är 

planerad som en kombinationsbehandling med en PD-1-hämmare. På marknaden 

finns även PD-1L-blockerare, som blockerar liganden som PD-1 binder till på 

tumörcellens yta. En kombination med en sådan vore emellertid antagligen inte 

optimal.  

Idag är kombinationsbehandlingen Yervoy + Opdivo godkänd, med maxdosen 3 

mg/kg var tredje vecka med Yervoy högst fyra gånger. Förhoppningen är att kunna 

öka dosen med ATOR-1015 till minst 6 mg/kg förmodligen varannan vecka samt 

utan begränsning i tid. Ytterligare en möjlighet vore att försöka att öka dosen PD-1-

hämmare samtidigt. Idag får patienten endast 1mg/kg PD-1-hämmare i 

kombinationsbehandlingen, sedan 3 mg/kg i monobehandlingen. Ett dilemma är 

hur Alligator ska få tag på PD1-hämmare till studien, då dessa är extremt dyra. I 

USA finns möjligheten att få det genom försäkringssystemen. Förmodligen kommer 

emellertid bolaget att sluta ett forskningsavtal med något större bolag för att få 

gratis PD-1-hämmare i utbyte mot data från studien. Merck som äger Keytruda 

vore kanske det mest intressanta valet. Det vore även en intressant partner i 

framtiden då de saknar en godkänd CTLA-4-hämmare att kombinera med 

Keytruda.  

Nedan följer en sammanfattning av godkända PD-1/PD-L1-läkemedel. 

Godkända PD-1/PD-L1-läkemedel  

        

Namn Produktnamn Bolag Typ 

Atezolizumab Tecentriq Roche PD-L1 

Avelumab Bavencio Merck/Pfizer PD-L1 

Cemiplimab Libtayo Sanofi PD-1 

Durvalumab Imfinzi AstraZeneca PD-L1 

Pembrolizumab Keytruda Merck & Co. PD-1 

Nivolumab Opdivo BMS PD-1 

Källa: Carlsquare 

 

Vi har tidigare nämnt Bristol-Meyers Squibbs studie i metastaserande icke 

småcellig lungcancer med Yervoy + Opdivo (hämmare av CTLA-4 och PD-1). De 

har meddelat att man tvingats dra tillbaka sin ansökan om godkännande i Europa 

på grund av att EMA inte ansåg att data från studien CheckMate-227 var 

fullständig. Protokollet hade nämligen ändrats ett flertal gånger. Detta påverkar 

emellertid inte processen hos FDA i USA. Hoppet i EU står nu till en annan studie, 

CheckMate-9LA.  
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ATOR-1017  
Den första av femtio patienter har doserats i fas 1-studien med ATOR-1017. 

Studien genomförs på tre kliniker i Sverige. Patienten får ATOR-1017 intravenöst 

var tredje vecka fram till sjukdomsprogression, klinisk försämring eller för hög 

toxicitet. Målet är att bestämma dos för kommande studier. De två primära måtten 

är således allvarliga biverkningar (Adverse Events, AE) samt dos-begränsande 

toxicitet (DLT). Sekundära mått undersöks i form av farmakologi, immunogenicitet 

och tidiga effektmått. Effektmåttet är storleksändring på tumörer vilket mäts via 

datortomografi (CT). Patienter med olika typer av spridd cancer med fasta tumörer 

ingår i studien (det vill säga det är flera olika indikationer) varför det inte är möjligt 

att dra några jämförande slutsatser, i synnerhet då det inte ingår någon 

placebogrupp.  

ATOR-1017 binder till 4-1BB-receptorn på främst T-celler och NK-celler. I änden 

av naturliga antikroppar finns Fc-delen. På ATOR-1017 är det en Fc-gamma del 

som binder till celler från det medfödda (nativa) immunförsvaret och i synnerhet 

makrofager. Tanken är att makrofagerna genom ATOR-1017 ska binda till T-

cellerna och NK-cellerna, vilka därigenom aktiveras. Fc-gamma-receptorer är 

uttryckta på immunceller i högre utsträckning i närheten av tumörer där 

cancercellerna skapar en inflammerad mikromiljö.  

Presentation av prekliniska resultat med ’527 
Nya data från ALG-APV-527 har presenterats på den vetenskapliga konferensen 

Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC). Projektet drivs tillsammans med 

Aptevo Therapeutics och Alligator har en ägarandel på 50 procent. 4-1BB är 

samma receptor som ATOR-1017 binder till. I andra änden sitter emellertid inte en 

FC-del utan en antigenbindande del med två ytor som binder till receptorn 5T4. 

Antikroppen ser ut som ett X istället för ett klassiskt Y.  

ALG-APV-527  

 

Källa: Alligator 

 

ALG-APV-527 har designats för att aktivera immunsystemet i närheten av tumörer. 

4-1BB har visat positiv effekt mot tumörer men toxicitet har varit ett problem. 5T4 

är överuttryckt i ett flertal olika tumörer, samtidigt som den inte alls uttryckts i 

viktiga mänskliga organ som lever eller hjärta. Antikroppen tar sig till tumören och 

binder sedan till CD8+ T-celler och NK-celler i dess närhet, varigenom bieffekter 

tros kunna begränsas. I en experimentell modell för cancervisades att humana 

antikroppar kunde binda till tumörceller (med CD45-) i 5T4-tumören, ej den andra. 

Detta motsvarar att 5T4-tumören blir synlig för immunförsvaret. Detta kan ses 

nedan till vänster. 

Vid ett annat prekliniskt experiment studerades den hämmande effekten av ALG-
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APV-527 på tumörtillväxt. Resultatet kan ses till höger nedan. 

Aktiverade immunceller i 5T4-tumör                                   Anti-tumöreffekt 

  

 Källa: Poster från SITC november 2019 

 

Andra prekliniska tester har visat att NK-celler blir mer cytotoxiska efter behandling 

med ALG-APV-527, bland annat genom ökad interferon- och granulatproduktion 

samt ökat uttryck av vissa ytproteiner. Den kan även öka antalet CD8+ T-celler. 

Alligator och Aptevo har under hösten 2019 gemensamt beslutat att senarelägga 

ansökan om kliniska studier i väntan på en partner som kan bära kostnaderna för 

en studie. 

AC101 
Bolagets HER2-antikropp AC101 är delägt och utlicencierat till kinesiska Henlius 

som inlett dosering i en fas 1-studie. Henlius tillverkar bland annat biosimilarer och 

är det första kinesiska bolaget som fått en sådan godkänd av EMA, nämligen 

HLX02 som är en variant av trastuzumab (en antikropp riktad mot HER2+). 

Trastuzumab är även känt som Herceptin och är ett av de viktigaste läkemedlen 

inom bröstcancer. 

Övrigt 
Alligator har ett avtal med kinesiska Biotheus som licensierat rättigheter till en 

antikropp från ALLIGATOR-GOLD. Båda bolagen har gått med på att förlänga 

tiden för den inledande vetenskapliga utvärderingen varför resterande del av den 

första betalningen på 0,5 miljoner dollar senareläggs. 

Förändringar i ägarlistan 
Det verkar tydligt att Johnsson & Johnsson håller på att sälja av sitt ägande i 

Alligator. De har gått från 8,07% till 3,84% under sista kvartalet. Det kan ha 

bidragit till kurspressen då de var den enskilt största ägaren. Den störste ägaren är 

nu Jonas Sjögren som är styrelseledamot i Alligator, efter att ha ökat innehavet 
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under 2019. Även privata sparare (Avanza Pension) har passat på att köpa. 

Ägarförändringar 10 största ägare 

       

Största ägare 30-09-2019 31-21-2019 

Jonas Sjögren och bolag 7,05% 9,00% 

Sunstone Capital 8,07% 8,07% 

Lars Spånberg 4,50% 4,50% 

J & J Innovation 8,07% 3,84% 

Avanza Pension 2,08% 3,67% 

Fjärde Ap-fonden 3,08% 3,08% 

Öhman Fonder 2,76% 2,76% 

Magnus Petersson 1,70% 2,13% 

Mikael Lönn 1,99% 1,99% 

Stena 1,96% 1,96% 

 Källa: Holdings.se 

 

Värderingsansats 

Kostnader och prognoser 

Kostnadsutveckling, likvida medel och omsättning 

 

Källa: Carlsquare 

 

 

Alligator har till skillnad från de flesta andra biotech-företag i tidig fas haft inkomster 

i form av upfront- samt milstolpebetalningar från avtalet men Janssen. Kassan 

räcker för 2020 om bolaget fortsätter i liknande takt som 2019. Projektportföljen 

börjar samtidigt mogna så fas 2 blir nästa steg för de kliniska projekten. Kostnaden 

för en mindre fas 2 bör ligga på minst 60 miljoner kronor. Därutöver tillkommer 

kostnader för ATOR-1017 samt utökning av fas 1 för ATOR-1015. För att samtidigt 

täcka andra kostnader kommer bolaget troligen att behöva 250-300 miljoner 

kronor i början på 2021. Vi utgår från det högre beloppet. En del kan komma via 

avtal (och då menar vi främst att ett annat bolag kan stå för kostnader för en eller 
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flera studier, exempelvis mot en option att få syna resultaten och ha rätt att 

licensiera projektet), men det är högst sannolikt att en större summa kommer att 

behöva tas in på kapitalmarknaden. I grundscenariot utgår vi från att Alligator 

kommer att ta in hela summan via kapitalmarknaden. 

Smärre förändringar i värderingen av 
projektportföljen 
Förseningen av projektet med Biotheus skjuter kassaflödena framåt i tiden varför vi 

sänker värdet något. Vi ökar sannolikheten för ATOR-1015 att lyckas då det ser ut 

som om biologiskt effektiva antikroppskoncentrationer har uppnåtts utan svåra 

toxiska effekter. Vi ökar kostnaden för overhead något till följd av ökade 

anställningar. Övriga projekt ändras inte nämnvärt bortsett från dollarkursen.  

Vi antar att bolaget kommer att behöva ta in pengar under andra halvåret av 2020. 

Antaget kapitalbehov är 300 miljoner efter kostnader.  

Värdering av summan av delarna i Alligator 

            

Projekt Fas 
Toppförsäljning 

(MUSD) 

Värde, 

MSEK 

Per aktie, 

kronor 
Antagande 

ADC-1013 I 1200 293 4,1 7% chans t. lansering, 15 % royalties, 610 MUSD milst. 

ATOR-1015 I 2100 850 11,9 6 % chans t. lansering, 15 % royalties, 985 MUSD milst. 

ATOR-1017 Preklin. 1200 162 2,3 5 % chans t lansering, 15 % royalties, 610 MUSD milst. 

ALG.APV-527 Preklin. 1600 85 1,2 
4 % chans t lansering, 547 MUSD mils., 33 % chans till licensaffär, 50 

% andel 

ATOR-1144 Preklin. 2100 74 1,0 2 % chans t lansering, 15 % royalties, 811 MUSD milst. 

Abclon/ AC101 I 1000 136 1,9 12 % chans t lansering, 7,5 % royalities. 380 MUSD milst., 35 % andel 

Biotheus Preklin. 1000 57 0,8 2% chans t lansering, 5 % royalties, 142 MUSD milst. 

Teknologiplattform   198 2,8   

Overhead     -133 -1,9 33 MSEK per år t o m 2023, diskonterat med 12,6 procent 

Nettokassa      250 3,5 2019-09-30, ex leasingskulder 

Totalt     1972 27,6 71,4 miljoner aktier 

Antaget kapitalbehov   315  37,1 miljoner aktier 

Totalt     2272 20,9   

 Källa: Carlsquare  

 

 

Efter antaget finansieringsbehov minskar vi riktkursen något 

Vi ökar sannolikheten för ett finansieringsbehov från 50% till 100%. Framsteg inom 

portföljen gör att det riskjusterade motiverade nuvärdet ökar marginellt till 1,972 

(1,9) miljarder. Efter antagen utspädning sänks dock motiverat värde till 20,9 

kronor per aktie (tidigare 23).  

• I ett optimistiskt scenario (BULL) på 6-12 månaders sikt räknar vi med att 

en fas 2 inleds med Mitazalimab och att fas 1 med ATOR-1015 slutförs 

med goda resultat. Även ATOR-1017 går igenom sin fas 1. I det scenariot 

ser vi ett motiverat värde på cirka 2,8 miljarder SEK eller 26,1 kr per aktie 

efter antagen utspädning.  
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• I ett pessimistiskt scenario (BEAR) på 6-12 månaders sikt antar vi att 

ATOR-1015 och ATOR-1017 inte får tillräckligt goda resultat i fas 1 för 

att gå vidare och läggs ned. Vi antar att fas 2 med Mitazalimab inte 

hinner starta under 2020. I det scenariot sjunker det riskjusterade 

portföljvärdet till 1,3 miljarder SEK eller 12 kronor per aktie efter antagen 

utspädning.  
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Disclaimer 

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. 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 

kombinationer av 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 kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Richard Ramanius äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 


