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Lågt värderat 

men hög risk      

 

GoldBlue kan ha nått botten efter ett kraftigt intäktsfall. Bl.a. har en 

intäktsdelningsaffärs träffats samtidigt har B2B-verksamheten 

också börjat komma igång så smått. För fortsatt satsning 

genomförs nu en nyemission till en attraktiv värdering. 

GoldBlue har haft ett par tuffa kvartal bakom sig och förlorat 

stora delar av sina intäkter. Tappet förklaras av att regeringen 

i Kina ströp tillgång till populära betalsystem. Bolaget har 

heller inte växt på nya marknaderna, vilket också fått aktien på 

fall. Dock, under kv1 2019 redovisades intäkter om 4 MSEK. 

Intäkterna (GGR från operatörsverksamheten (B2C) och intäkter från den relativt 

nya B2B-verksamheten). Intäkterna var upp relativt fjärde kvartalet 2018 och 

botten kan därmed vara nådd.  

       Bruttoresultatet, alltså nettointäkter efter bonusar, marknadsföringskostnader 

och leverantörsavgifter, landade på 1,6 MSEK. Rörelseresultatet kom in på -4 

MSEK. Det är en klar förbättring mot kv4 2018, vilket orsakats av bland annat 

reducerade administrationskostnader (främst personal).  

Den 17 juni presenterades ett intressant samarbetsavtal på den thailändska mark-

naden som enligt bolaget kan addera drygt 0,8 MSEK i bruttoresultat per kvartal. 

Det skulle i så fall motsvara nära en dubbling av bruttoresultatsbidraget från B2C-

verksamheten uppskattningsvis 60 procent före kostnader för marknadsföring och 

leverantörer. Detta avtal, givet att det levererar som tilltänkt, adderar bra värden till 

bolaget. Vidare tecknade B2B-verksamheten under kv1 2019 sitt första kundavtal 

med den landbaserade operatören Hatien Vegas Entertainment Resort med säte i 

Kambodja. På sikt tror vi att detta affärsben kan växa allteftersom fler landbaserade 

operatörer vill erbjuda sina kunder spel online. Bolaget försätter att addera nya 

lokalt populära spel och satsar även i större utsträckning på affiliate marketing. 

Denna satsning kan på sikt komma att reducera kostnaderna för kundanskaffning.  

För att kunna fortsätta satsningen genomför Goldblue en nyemission, vilken vid full 

teckning stärker kassan med 16,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen görs 

till 0,16 kronor per ny aktie, vilket understiger det av oss bedömda värdet om 0,28 

kronor i ett basscenario. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK 2017 2018 2019P 2020P 2021P 

NGR+B2B-intäkter 12,7 4,5 9,7 20,0 29,2 

EBITDA -27,3 -8,5 -9,7 -1,3 4,7 

EV/Sales (NGR+B2B) 3,2x 9,0x 4,2x 2,0x 1,4x 

EV/EBITDA - - - - 8,7x 

Källor: GoldBlue och Carlsquare 
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Datum: 24 juni 2019 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities (tidigare 

Jarl Securities) 

 

  

Företagsnamn: GoldBlue AB publ 

Lista: NORDIC MTF 

Vd: Andre Rodrigues 

Styrelseordförande: Rune Löderup 

Marknadsvärde: 9 MSEK 

Senast: 0,15 SEK 

Kort om GoldBlue: 

 

 

Grundanalys: 

GoldBlue är via dotterbolag aktiva på 

iGaming-marknaden med fokus på Asien. 

 

Läs senast uppdaterade grundanalys här. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

De asiatiska marknaderna är spännande då 

befolkningsmängden är stor, medelklassen 

växer och intresset för spel är stort i 

regionen. 

 

GoldBlues egenutvecklade mjukvaru-

plattform möjliggör för en snabb lansering 

mot nya marknader i Asien. Bolaget arbetar 

även med att licensiera ut plattformen till 

andra operatörer, vilket kan ge en ny typ av 

intäktsflöden. 

 

Ett stärkt erbjudande som nu även 

inkluderar sports betting skapar förutsätt-

ningar för en god tillväxt. Med en 

kommande intensifierad marknadsföring, 

som innan lansering av betting och nya spel 

hållits tillbaka, skulle vi bli mycket förvånade 

om tillväxten i Vietnam, Indonesien och 

Japan inte tilltar. 

  
Risker och 

svagheter: 

Bolaget är aktiva på oreglerade marknader 

där det är förbjudet för spelare att spela 

online. Befolkningen kommer i olika grad 

ändå åt internationella spelsajter. En ökad 

kontroll eller åtgärder som hindrar spelare 

från att spela på bolagets sajter skulle 

kunna vara förödande. 

 

Bolaget har inte växt på marknader utanför 

Kina i den utsträckning som vi tidigare 

modellerat med.  

  
  

Värdering efter 

antagen 

nyemission: 

Bear 

0,08 kr 

Bas 

0,28 kr 

Bull 

0,48 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 

https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/goldblue_2018-10-09.pdf
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Andre Rodrigues förefaller vara en driven person 

som trots sin unga ålder haft flera ledande positioner i 

branschen. Vidare har han stöd av en erfaren och 

kompetent styrelse som genom tidigare prestationer 

också bevisat sig. Dock har fördröjningen med att 

integrera nya betallösningar i Kina och förseningen av 

sportsbook-vertikalen varit kostsamt, vilket också 

sänker betyget. 

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  

 

Bolagets styrelseordförande Rune Löderup är bolagets 

största ägare. Det ger honom ett finansiellt incitament 

att agera i aktieägarnas intresse. Hans förmåga att 

bidra med kapital om så skulle behövs är för oss okänt. I 

övrigt är ägarbilder förhållandevis spridd. 

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 
 

 

Givet full teckning av pågående nyemission uppskattar vi 

att bolaget tillförs drygt 10 miljoner kronor efter kostnader 

kvittningar och återbetalning av utestående brygglån. Det 

ger ett visst finansiellt utrymme att fortsätta att driva 

verksamheten men ytterligare bryggfinansiering och/eller 

nyemission under H1 2020 går inte att utesluta. 

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  

 

Bolaget har en tuff period bakom sig med sjunkande 

intäkter. Det har också fått värderingen på fall. Den 

negativa trenden i NGR kan ha nått sin botten samtidigt 

som Goldblue handlas till en värdering under det bokförda 

egna kapitalet. Jämförbara bolag handlas i snitt till 3,5 

gånger sitt bokförda egna kapital. 

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  

 

Affärsrisken är uppenbarligen hög. Vidare kan åtgärder 

från de olika marknadernas styren sätta ytterligare 

käppar i hjulen för GoldBlue. Bolagets kassa är också 

begränsad.  

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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Goldblue 
Goldblue grundades 2013 och är ett investmentbolag som via dotterbolag är 

aktiva på marknaden i Asien för casinospel och betting online. Den kinesisktalande 

befolkningen med lejonparten i Fastlandskina har historiskt utgjort den viktigaste 

marknaden. Sedan en tid tillbaka har bolaget lanserat sig på andra marknader som 

Thailand, Indonesien och Vietnam. Operatörsverksamheten (B2C), via de två 

huvudsajterna 24K88 och HappiStar, har historiskt legat i fokus men nyligen 

tecknades ett första plattforms-avtal med den landbaserade operatören Hatien 

Vegas Entertainment Resort i Kambodja. Denna B2B-verksamhet är alltså ett nytt 

affärsben för bolaget. Det innebär att bolaget erhåller intäkter för att låta externa 

operatörer nyttja bolagets tekniska plattform för att driva spel online.  

Ett par tunga kvartal i ryggen… 
Bolaget är i huvudsak verksamma på oreglerade marknader. I sammanhanget 

innebär det att det där inte finns några lokala lagar och regler som styr hur 

spelbolagen erbjuder spelare att spela på deras sajter. Dock kan fortfarande lokala 

regler finnas som förbjuder invånarna att spela online och åtgärden har tagit för att 

stoppa utländska aktörer. Oreglerade marknader är alltså förknippade med risk 

associerad med osäkerhet som kan verka för det positiva liksom för det negativa.  

I Kina har staten förbjudit lokala betalsystem att genomföra transaktioner för spel 

online. Detta fick stora konsekvenser på bolagets intäkter som föll kraftigt under 

2018. Trots att nya betallösningar har integrerats förefaller intäkterna i Kina inte ha 

återhämtat sig. Det kan möjligen bero på att bolaget var sena med att integrera 

nya betallösningar. En annan anledning kan vara att de befintliga betallösningarna 

inte vill synas och således inte accepterar allt för stora transaktioner, vare sig 

enskilda eller ackumulerat. Således har rimligtvis andelen behållna kunder minskat, 

då många större spelare har försvunnit. Dock satsar bolaget på nya marknader 

och ett nytt affärsben. 

…men ljusglimtar kan tydas i kv1 2019 

Under första kvartalet 2019 redovisade Goldblue intäkter om 4,3 miljoner kronor, 

vilket motsvarar en negativ tillväxt om 66 procent relativt samma kvartal 

föregående år. Den negativa tillväxten på kvartalsbasis var väntad. Samtidigt 

uppgick den sekventiella tillväxten i intäkter till knappt 8 procent och botten kan 

därmed vara nådd. 

På intäktssidan var avtalet med den första kunden till plattformen en klar 

höjdpunkt. Detta är ett intäktsben som över tid kan växa allteftersom fler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goldblues totala intäkter innefattar GGR 
genererad av operatörsverksamheten plus 
intäkter från B2B-verksamheten. 

GGR = Gross Gaming Revenue, Insatser 
minus vinster 

Bruttoresultatet visar operatörsverksamhetens 
NGR samt avdrag för leverantörskostnader 
och marknadsföring + bruttoresultat för B2B-
verksamheten. 

NGR = Net Gaming Revenue, Insatser minus 
vinster minus bonusutbetalningar 

 



 

5 
 

GRUNDANALYS 

GOLDBLUE 
24 juni 2019 

landbaserade operatörer (och andra) vill följa sina spelare till nätet, där marknaden 

förväntas växa som mest. Hur stor andel av de totala intäkterna som kom från 

B2B-verksamheten och avtalet med Hatien Vegas Entertainment Resort framgår 

inte i delårsrapporten. Vi uppskattar att detta intäktsbidrag uppgick till 0,3 miljoner 

kronor, vilket är en ganska normal intäkt i samband med att en ny kund tecknas. 

Givet detta antagande var den sekventiella tillväxten för B2C-verksamhetens 

nettointäkter nära noll.  

Nedan följer en graf som visar historiska intäkter på kvartalsbasis. 

Totala nettointäkter = GGR + B2B-intäkter 

 

*B2B-intäkterna är uppskattade av oss till 0,3 MSEK 

Källa: GoldBlue och Carlsquare 

 

Samtidigt hade vi vid tidigare analystillfälle räknat med en betydligt starkare tillväxt 

från de nya marknaderna som Indonesien, Thailand och Vietnam. Här har vi också 

kraftigt justerat ner de prognostiserade intäkterna som vi modellerar med i denna 

uppdaterade analys. 

Dock kommer B2C-verksamheten med god sannolikhet få ett bra lyft under det 

tredje kvartalet. Det tack vare ett intäktsdelningsavtal som slutits på den 

thailändska marknaden. Avtalet innebär att samarbetspartnerns befintliga cirka 

20 000 spelare skall migreras till bolagets spelsajter samtidigt som Goldblue får 

behålla 40 procent av den NGR som dessa spelare genererar. Enligt 

pressmeddelandet kan denna affär generera NGR om drygt 0,8 miljoner kronor per 

kvartal samtidigt som kostnadsbasen inte skall behöva öka, givet att allt vill sig väl. 

Avtalet adderar därmed direkta värden till bolaget samtidigt som positionen på den 

thailändska marknaden stärks vilket bör gynna bolaget även på sikt. 

Nedan visas våra intäktsprognoser på årsbasis i tre olika scenarion. 
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Totala nettointäkter = GGR + B2B-intäkter 

 

Källa: GoldBlue och Carlsquare 

 

…fallande kostnader – som ett tveeggat svärd 

Under första kvartalet 2019 redovisade Goldblue ett negativt rörelseresultat om 

fyra miljoner kronor. Det är en förbättring mot samma kvartal föregående år liksom 

sekventiellt jämfört mot det fjärde kvartalet 2018. Positivt är att direkta kostnader 

som marknadsföring via affiliates och kostnader för spelleverantörer kommit ner 

som andel av GGR relativt 2018. Under första kvartalet 2019 uppgick kostnader 

för spelleverantörer som andel av antagen GGR (om fyra miljoner kronor) till nio 

procent, vilket är ner från 12 procent för helåret 2018. Andelen kostnader för 

affiliates (marknadsföring) sjönk till sex procent under första kvartalet 2019, jämfört 

med nio procent under helåret 2018. 

Det kan också ses som positivt att bolagets administrationskostnader fallit tillbaka, 

vilket innebär att bolagets förlust också minskar. Dock är svärdet tveeggat då detta 

också innebär att bolaget håller tillbaka på kostnader för tillväxt.  

Samtidigt, för att B2B-verksamheten skall kunna växa i den takt som vi modellerar 

med kommer bolaget att åter behöva utöka personalstyrkan för att bland annat 

kunna supportera en större kundbas i tekniska frågor. Nedan följer våra prognoser 

för bolagets EBITDA-resultat på årsbasis i tre scenarion:  

Historiska och prognoserade EBITDA-resultat på årsbasis 

 

Källa: GoldBlue och Carlsquare 
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Nyemission och värdering 

Nytt kapital till låg värdering 
För att stärka upp rörelsekapitalet och kunna expandera både B2C- och B2B-

verksamheten liksom fortsätta uppdatera sin tekniska plattform genomför bolaget en 

nyemission som vid full teckning inbringar 16,9 miljoner kronor före relaterade 

kostnader. Efter kvittningar, kostnader för emission och garanti och återbetalning av 

brygglån uppskattar vi att bolagets kassa stärks med drygt 10 miljoner kronor. 

Teckningsperioden löper från den 17 juni till den 1 juli 2019 och emissionskursen är 

satt till 0,16 kronor per ny aktie. Emissionskursen ligger under det av oss beräknade 

motiverat värde om 0,28 kronor i ett basscenario, efter antagen fulltecknad emission.  

Värdering 
Genom att kombinera de en DCF-modell med en multipelvärdering till ett 

genomsnitt beräknas ett motiverat värde per aktie på 0,28 kronor för de 

kommande sex till tolv månaderna i basscenariot, efter antagen fulltecknad 

emission. I bear-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 0,08 kronor. I 

bull-scenariot beräknas ett motiverat värde per aktie till 0,48 kronor. Detta efter 

antagen fulltecknad nyemission. 

Motiverat värde per aktie, efter fulltecknad emission 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Multipelvärdering - värde per aktie, kr 0,14 0,19 0,22 

DCF-värdering - värde per aktie, kr 0,02 0,37 0,74 

Motiverat värde per aktie, kr 0,08 0,28 0,48 

Ned-/uppsida rel. teckningskurs (0,16 kr) -48% 76% 201% 

        

Rörelsevärde (EV), dec 2019 10,4 40,5 71,8 

EV/Sales (NGR + B2B-intäkter) 2019P 2,4x 5,1x 6,0x 

EV/SEBITDA, 2019P - - - 

P/B, 2019P 1,2x 3,3x 4,9x 

Källa: Carlsquare 

 

DCF-värdering 

Vår DCF-modell ger ett värde per aktie om 0,37 kronor per aktie i basscenariot. 

Motsvarande värde i bull- och bear-scenariot är 0,74 kronor per aktie respektive 

0,02 kronor per aktie. Vi använder en årlig diskonteringsränta om 13,4 procent. 

Denna är beräknad med ett Beta-tal om 1,2x, en riskfri ränta om 0,15 procent och 

en förväntad avkastning på marknadsportföljen om 6,8 procent (utöver den riskfria 

räntan) samt en bolags-storleksrelaterad riskpremie om cirka 4,2 procent. Detta 

med källhänvisning till PWC:s rapport “Riskpremien på den svenska 

aktiemarknaden”, från 2019. Vi har antagit att bolaget finansierar sig med eget 

kapital.  
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DCF-värdering, efter fulltecknad emission 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Diskonteringsränta 13,4% 13,4% 13,4% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

Långsiktig EBITDA-marginal 4,4% 35% 40% 

Rörelsevärde, EV 0,1 56,0 115,2 

EV, varav restvärde -6963% 91% 83% 

Nettokassa, 2019P 3,4 6,3 8,4 

Aktievärde 3,5 62,3 123,6 

Utestående aktier, miljoner efter emission 166,4 166,4 166,4 

Värde per aktie 0,02 0,37 0,74 

Ned-/uppsida rel. teckningskurs (0,16 kr) -87% 134% 364% 

        

EV/Sales (NGR+B2B intäkter) 2018P 0,0x 12,6x 25,9x 

EV/EBITDA, 2018P - - - 

Källa: Carlsquare 

 

Jämförelsevärdering 

Vår jämförelsevärdering ger ett värde per aktie om 0,19 kronor i bas-scenariot. I 

bull- och bear-scenariona är motsvarande värde 0,22 kronor per aktie respektive 

0,14 kronor.  

I jämförelsegruppen har vi inkluderat både bolag vars huvudsakliga intäktskälla är 

B2C-verksamhet och/eller B2B-verksamhet. Vissa av de inkluderade bolagen har 

exponering mot de asiatiska marknaderna och andra inte. Vi har studerat 

jämförelsegruppens median rörande EV/Sales-multipel, på den förväntade 

försäljningen under nästa tolv månader och P/B-talet för senaste räkenskaper.  

Samtidigt är jämförelsegruppens medlemmar långt från en perfekt match. Ingen av 

de inkluderade bolagen har, likt GoldBlue, en så pass hög exponering mot Kina. Till 

detta är GoldBlue ett litet företag i sammanhanget. Givet detta har vi rabatterat 

den genomsnittliga EV/Sales-multipeln med 25 procent. 

De rabatterade multiplarna är sedan applicerad på våra prognoser för bolagets 

bruttovinst (NGR + B2B-intäkter) för helåret 2019 liksom bolagets bokvärde per 

den 31 mars 2019. 

Tabell nedan visar jämförelsevärderingen: 
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Jämförelsevärdering, efter fulltecknad emission 

          

Bolag   EV/Sales, NTM P/B, RTM   

Betsson AB B2C 1,4x 1,7x   

Kindred Group PLC B2C 1,5x 4,8x   

LeoVegas AB (publ) B2C 0,9x 3,1x   

  Median 1,4x 3,1x   

          

NetEnt AB (publ) B2B 3,3x 4,0x   

Evolution Gaming Group AB (publ) B2B 8,2x 1,1x   

Gaming Innovation Group Inc B2B 1,1x 16,5x   

Kambi Group PLC B2B 5,1x 1,4x   

Kindred Group PLC B2B 1,5x 9,4x   

Enlabs AB B2B 2,3x 3,4x   

  Median 2,8x 3,7x   

          

Genomsnittlig multipel 2,1x 3,4x   

Genomsnittlig multipel efter rabatt (25%) 1,6x 2,6x   

          

    BEAR BAS BULL 

NGR+B2B-intäkter, 2019P 4,0 9,7 14,0 

Bokvärde, mar 2019 13,7 13,7 13,7 

Implicit EV Goldblue, MEUR 20,7 25,1 28,4 

Nettokassa dec-2019, MEUR 3,4 6,3 8,4 

Aktievärde 24,1 31,4 36,8 

Utestående aktier, miljoner efter emission 166 166 166 

Värde per aktie, SEK 0,14 0,19 0,22 

Källa: Jarl Securities 

 

Risker 
Affärsrisken är uppenbarligen hög. Vi tror inte att intäkterna i Kina kommer att 

återhämta sig och satsning på tillväxt blir rimligtvis lidande av kostnadsreduktioner. 

Bolaget är aktiva på oreglerade marknader där det är förbjudet för spelare att 

spela online. Befolkningen kommer i olika grad ändå åt internationella spelsajter. 

En ökad kontroll eller åtgärder som hindrar spelare från att spela på bolagets sajter 

kan bli förödande. 

Bolagets finansiella resurser är begränsade.  
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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 Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

