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UPPDRAGSANALYS 

Oncoral siktar mot ny fas 
Oncoral-studie i magsäckscancer 

Ascelia har uppdaterat planerna för cancerpreparatet Oncoral, bolagets andra 

tillgång vid sidan av Mangoral. En fas 2-studie på patienter med avancerad, 

metastaserad magsäckscancer är planerad att inledas under årets andra halva 

och ledningen undersöker olika alternativ för finansiering. Oncoral är en 

omformulering i tablettform av ett gammalt cancerpreparat, irinotecan, som 

i dagsläget ges intravenöst. En tablett har möjlighet att både minska 

biverkningar jämfört med dagens behandling och höja effekten.  

Med tanke på den utbredda användningen av irinotecan i olika 

cancerbehandlingar uppskattar vi försäljningspotentialen till minst 650 

miljoner EUR. I dagsläget sätter vi 18 procents sannolikhet på att Oncoral 

kan nå marknaden, förutsatt att projektet får fas 2-finansering.  

Rekrytering av patienter till SPARKLE tar fart 

Vi noterar i den senaste uppdatering av fas 3-studien med Mangoral, 

SPARKLE, att 18 av de 26 föranmälda klinikerna som deltar i studien har 

kommit igång med att rekrytera patienter. Det är en markant förbättring 

jämfört med den status som rådde i oktober, då endast 6 kliniker av 16 

föranmälda registrerade sig som aktiva i patientrekryteringen.  

SPARKLE-studien undersöker om bolagets kontrastmedel Mangoral kan 

användas vid magnetröntgen av lever på patienter med nedsatt njurfunktion. 

Bolaget förväntar att presentera resultat från SPARKLE-studien under andra 

halvåret i år.  

Motiverat värde höjs till 55 kronor, tidigare 47 

Ledningens arbete med att stärka det andra benet i Ascelias produktportfölj, 

Oncoral, verkar göra framsteg. Nu återstår att se hur finansieringen av en fas 

2-studie kan se ut och hur mycket antingen de egna aktieägarna eller en 

annan partner är beredd att satsa på cancerpreparatet. De teoretiska 

fördelarna med en tablettform gör att vi höjer motiverat värde på projektet 

till 8 kronor per aktie (3), ca 300 miljoner kronor. Tidpunkten för ett besked 

om att SPARKLE-studiens sist inkluderade patient har fått sin behandling 

rycker också närmre. Vi gör också mindre justeringar för Mangorals 

projektvärde efter den senast tidens nyhetsflöde och höjer det motiverade 

värdet för aktien till 55 kronor per aktie från tidigare 47.  
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Close(ACELP.ST)

kr

Share price development, -1y

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019* 2020p 2021p 2022p

Omsättning 0 0 0 89

Resultat f. skatt -37 -118 -156 -99

Nettoresultat -37 -118 -156 -99

Vinst per aktie -1,3 kr -4,1 kr -5,4 kr -3,5 kr

Utd. per aktie 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Omsättningstillväxt

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 184 183 327 218

Nyemission 230 99 300 0

P/e-tal neg neg neg -13

Direktavkastning 0% 0% 0% 0%

*) H2

http://www.ascelia.se/
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Investeringstes 

Fler aktiva kliniker i SPARKLE-studien  

Ascelias ledande projekt Mangoral utvecklas som diagnostiskt 

kontrastmedel vid magnetröntgenundersökning (MRI) av svårt njursjuka 

patienter med misstänkt eller konstaterad skada på levern. Mangoral befinner 

sig i en fas 3-studie, SPARKLE, där ett första resultat förväntas vara klart 

under andra halvåret i år. Vi noterar att antalet kliniker som deltar i studien 

och som uppger att de aktivt rekryterar patienter nu uppgår till 18 av de 26 

som är föranmälda att delta i studien, en markant förbättring från i oktober, 

då endast 6 center av 16 föranmälda kliniker uppgav att de aktivt rekryterade 

patienter till SPARKLE-studien.  

De nya siffrorna ökar vår tillförsikt att bolaget ska kunna rapportera ett första 

resultat från SPARKLE-studien under årets andra halva. Vi tror också att 

tillströmningen av nya kliniker gör det möjligt för bolaget att strax efter 

halvårsskiftet meddela att den sista av studiens ca 200 patienter har påbörjat 

behandling med Mangoral, vilket kommer att vara en viktig kommunikation 

i år. Samtidigt återstår många center att inkludera för att Ascelia ska nå sin 

målsättning att inkludera totalt 40-50 center i SPARKLE-studien.  

Bolagets cancerpreparat Oncoral mot fas 2 

Ascelia meddelande nyligen att man under årets andra halva avser att inleda 

en fas 2a-studie med cancerläkemedlet Oncoral, bolagets andra viktiga 

tillgång. Studien, som ska omfatta 100 patienter med metastaserad 

magsäckscancer, saknar i dagsläget finansiering, men vi bedömer att Ascelia 

har möjlighet att antingen söka en partner för att finansiera studien eller 

vända sig till aktieägarna. Oncorals styrka ligger i den tablett-formuleringen 

som bolaget sökt och erhållit patenterat för i ett flertal marknader, bland 

annat USA, utvalda europeiska länder och Japan.  

Dagens behandling med irinotecan, främst inom tjocktarmscancer, sker 

intravenöst och är förenad med svåra biverkningar. En tablett-formulering 

skulle kunna bli ett viktigt tillskott i behandlingen av metastaserad 

magsäckscancer, som i dagsläget behandlas med olika cellgifter när kirurgi 

inte lägre är ett alternativ. Ascelia avser att ansöka om status som 

särläkemedel (orphan drug designation) för Oncoral vid behandling av 

metastaserad magsäckscancer.  

Motiverat värde höjs till 55 kronor per aktie 

En tablett-formulering av cancersubstansen irinotecan skulle kunna bli ett 

viktigt tillskott vid behandling av olika cancerformer. Omfattande kliniska 

studier, inklusive doseringsstudier, återstår för Oncoral men vi höjer 

projektvärdet till 8 kronor / aktie (3). Den senaste tidens nyhetsflöde om 

Mangoral föranleder också en höjning av projektets värde till. Sammantaget 

uppjusteras motiverat värde per aktie till 55 kronor (47)    
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Oncoral redo för fas 2-studie 

Potentiella fördelar med tablett 

Irinotecan är den aktiva beståndsdelen i Oncoral och de irinotecan-baserade 

läkemedelsprodukter som säljs i dagsläget är baserade på intravenösa 

varianter, som ges ofta via dropp. Irinotecan lanserades 1996 av 

läkemedelsbolaget Upjohn under varumärket Camptosar för behandling av 

tjocktarmscancer och godkändes senare för behandling av småcellig 

lungcancer och pankreascancer. I Japan är substansen också godkänd för 

behandling av magsäckscancer. I dagsläget ingår substansen i olika 

kombinationer som sätts in på cancerpatienter i metastaserade, ofta obotliga 

stadier, bl a för magsäckscancer. Patentet på den aktiva beståndsdelen 

irinotecan gick ut 2008-09.  

Irinotecans aktiva beståndsdel, metaboliten SN-38, bildas av enzymer i 

levern. Irinotecan är därför en så kallad prodrug, ett förstadium till den aktiva 

beståndsdelen. SN-38 verkar genom att hämma ett enzym, topoisomeras I, 

som är nödvändigt för att cellens DNA ska kunna dela sig.  

En tablett-beredning av irinotecan, den aktiva beståndsdelen i Oncoral, 

skulle kunna ha flera potentiella fördelar jämfört med den intravenösa 

beredningen. Utöver bekvämlighet för patienten och förbättrad 

farmakoekonomisk kalkyl, då patienten inte behöver tillbringa tid på sjukhus 

för att ta emot läkemedlet, öppnar tablettformen för att administrera 

läkemedlet i lägre doser på daglig basis. Dagens behandling med irinotecan 

utförs på sjukhus genom dropp var sjunde dag, och upprepas i cykler om 3-

4 veckor.  

Det saknas ännu säker data på effekten på patientens sjukdom av dagliga och 

lägre doser av irinotecan, men viss publicerad data indikerar att dagliga doser 

tolereras bättre än höga infusioner och att detta kan vara förenat med 

förbättrad terapeutisk effekt, eller åtminstone förbättrad mottaglighet. Dessa 

hypoteser måste styrkas i större kliniska studier.  

Lägre dos vid daglig behandling 

Rekommenderad dosering för intravenöst irinotecan är vanligtvis 125 mg 

per kvadratmeter kroppsyta vid fyra upprepade tillfällen var sjunde dag, 

vilket sedan kan upprepas i flera cykler. En vuxen person har i genomsnitt 

två kvadratmeter kroppsyta medan den genomsnittliga cancerpatienten är 

något mindre. Det kan jämföras med de dagliga doser av Oncoral på cirka 

20 mg per kvadratmeter kroppsyta, som testades av Ascelia i en fas 1-studie 

publicerad 2018. På detta sätt exponeras patienten för lägre dosnivåer vilket 

kan göra att chock och illamående undviks. De tidiga kliniska data som finns 

på Oncoral tycks visa på jämförbara nivåer för svåra diarréer men en trend 

mot lägre nivå för olika hematologiska biverkningar, t ex nedtryckta 

plasmanivåer av vita blodkroppar. Dessa potentiella fördelar måste nu 

styrkas i större kliniska tester.  
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Ytterligare ett tecken på ökad effekt med tätare doser är en studie från 2004 

som jämförde dosering av i irinotecan antingen varje vecka eller var tredje 

vecka. Resultatet visade att patienter som fick veckovisa intravenösa doser 

hade förbättrad överlevnad jämfört med dem som fick dosering var tredje 

vecka. Dagens behandlingar med irinotecan sker antingen veckovis (125 

mg/m2) eller varannan vecka (185 mg/m2).  

Fas 2-studie med Oncoral 

Efter bolagets utvärdering av prekliniska data och en tidigare fas 1-studie på 

människa har ledningen beslutat att under hösten inleda en första fas 2-studie 

på 100 patienter med metastaserad magsäckscancer. Studien förväntas pågå 

ända fram till 2024, en ovanligt lång tidssträcka för en fas 2-studie, vilket 

bland annat kan förklaras av att den maximalt tolererbara dos som fastslogs 

i fas 1-studien, 20 mg per dag, inte självklart gäller i en population med 

magsäckscancer. Första delen av fas 2-studien kommer därför att göra en ny 

utvärdering av maximalt tolererbar dos.  

I studien kommer Oncoral att läggas till de olika standardbehandlingar som 

i dagsläget används för att behandla metastaserad magcancer. Primärt 

effektmått i studien ska vara PFS, progressionsfri överlevnad. Den breda 

användningsyta som irinotecan har i ett flertal andra cancertyper gör att 

bolaget hoppas kunna bredda sitt program längre fram till att omfatta även 

andra cancerformer. Irinotecan är t ex en hörnpelare vid behandling av 

metastaserad tjocktarmscancer.  

Vi uppfattar att ledningen valt att inleda studier på metastaserad 

magsäckscancer eftersom denna form är så pass ovanlig att det öppnar för 

ansökan om status som särläkemedel. Varje år insjuknar ca 27 000 

amerikaner i magsäckscancer, klart mindre än gränsen för särläkemedel som 

FDA satt till <200 000 årliga sjukdomsfall.  

Publicerad data från fas 1-studie på Oncoral 

Under fas 1-studien som publicerades 2018 testades stigande doser av 

Oncoral på 25 cancersjuka patienter i fyra olika grupper. Studien nådde 

snabbt upp till MTD, maximalt tolererbar dos, som fastslogs till 21 mg / m2. 

Av alla 25 patienter valde 8 att avsluta studien i förtid på grund av 

biverkningar. Av de 17 patienter som gick att utvärdera vid studiens slut 

rapporterades 9 med stabil sjukdom(stable disease) i genomsnitt under 19 

veckor, men inga säkra tumörsvar (partial responses) konstaterades. Av de 9 

patienter som visade tecken på stabil sjukdom hade 5 tidigare behandlats 

med intravenöst irinotecan men upphört att svara, vilket är ett intressant och 

starkt fynd i studien. Studiens författare noterar också att frekvensen av 

biverkningar på blodvärdena såg bättre ut än förväntat, vilket kan hänga 

samman med att små dagliga doser är mindre ansträngande för blodvärdena 

än de kraftiga engångsdoseringar som ges intravenöst.  

Ett annat viktigt fynd i studien var att oralt irinotecan mer effektivt än 

intravenöst omvandlades vid passage genom levern till irinotecans aktiva 

metabolit, SN-38, som är den egentliga kemoterapeutiska beståndsdelen vid 
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behandlingen. Omvandlingen av tabletten till den aktiva metaboliten SN-38 

var sex till sju gångar högre än vid intravenös beredning, vilket öppnar för 

möjligheten att ett gram tablett är mer effektivt än ett gram av intravenöst 

irinotecan. Det kan på sikt öppna för att lägre dagliga doseringar av tabletten 

och möjligen en förbättring av biverkningsprofilen som är förknippad med 

den intravenösa formen.  

Medlet testades i ett uppföljande skede av fas 1-studien tillsammans med 

capecitabine (Xeloda, Roche), på fjorton patienter. Inga allvarliga 

hematologiska biverkningar konstaterades vid kombinationen. Inga 

objektiva tumörsvar kunde heller observeras, men fem patienter visade stabil 

sjukdom under i genomsnitt 14 veckor. 

Konkurrerande produkter för Oncoral 

Efter mer än 20 års erfarenhet av cancerbehandlingar med intravenöst 

irinotecan har produkten blivit ett vanligt inslag i flera 

kombinationsbehandlingar och är en grundsten i behandlingen av främst 

metastatisk tjocktarmscancer. Substansen ingår också i en kombination med 

capecitabine (Xeloda, Roche), som är upptagen som en av flera godkända 

kombinationer för att behandling av magsäckscancer.  

Ända sedan lanseringen av Camptosar runt mitten av 90-talet har olika 

försök gjorts att kemiskt framställa en oral beredning av irinotecan. I dag 

märks ett par olika projekt inom området 

 VAL413, en oral, smaksatt beredning av irinotecan, som utvecklas 

av Valent Technologies. Produkten befinner sig i fas 2-studer på 

olika typer av svår barncancer, t ex neuroblastoma, 

rhabdomyosarcoma, Ewing sarcoma, hepatoblastoma and 

medulloblastoma.  

 Oratecan, en oral formulering av irinotecan i kombination med ett 

preparat som tillåter upptag i tarmen av annars injicerade cellgifter. 

Detta preparat utvecklas av Athena och Hamni Pharmaceuticals. 

Trots vissa positiva tidiga resultat i fas 1/2-prövningar för andra orala 

formuleringar av irinotecan har inga av dessa gått vidare till fas 3. Det 

förklaras bland annat av utmaningen att få tabletten att lösas upp i tillräcklig 

och förutsägbar mängd i patientens tarm. De flesta tidigare försök var 

baserade på en vattenlöslig form av irinotecan medan Oncoral är baserat på 

en icke-vattenlöslig fettbaserad form av irinotecan. Oncoral-tablettens 

ytskikt löses upp på kort tid i tolvfingertarmen och substansen tas upp 

omedelbart av tarmväggen för att undvika ett utdraget upptag, vilket skulle 

kunna sänka effekten.  

En översikt av magsäckscancer 

Varje år inträffar ca en miljon nya fall av magsäckscancer. Denna 

cancerform tillhör en av de mest dödliga, särskilt hos äldre män. Enligt 

GLOBOCAN 2018 är magsäckscancer den tredje mest dödliga solida 
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cancerformen efter lung- och tjocktarmscancer med strax under 800 000 

dödsfall årligen. Magsäckscancer är särskilt vanlig i asiatiska befolkningar 

och har bland annat knutits till infektion av tarmbakterien Helicobacter 

pylori.  

I Ostasien inträffar årligen 32 fall av magsäckscancer per 100 000 manliga 

invånare och 13 fall bland kvinnor. I Nordamerika är incidensen 5,6 fall per 

100 000 invånare.  

En gradvis minskning av antalet fall av magsäckscancer har konstaterats i 

Europa och Nordamerika under de senaste 60 åren, möjligen som en följd av 

mer hälsosam livsstil. De flesta patienter diagnostiseras med sjukdomen i 

framskridet stadium då det är för sent att operera. För dessa patienter är 

cellgifter standardbehandlingen och medianöverlevnaden för denna typ av 

patienter är kortare än ett år.  

Lång rad av substanser testade i magsäckscancer 

En lång rad av läkemedel är godkända för behandling av magsäckscancer. 

På senare tid har monoklonala antikroppar fått utbredd användning, bland 

andra Keytruda, Cyrama och Herceptin. Bland de äldre kemoterapier som 

används märks tre olika kombinationer, FU-LV, TPF och XELIRI. Den 

senare kombinationen består av irinotecan och capecitabine. Bland andra 

kemoterapier som används ofta vid behandling märks docetaxel, som ingår 

i TPF.  

AstraZeneca och Daiichi Sankyo nådde nyligen Breakthrough Therapy 

Designation och godkännande som status för särläkmedel för bolagens 

gemensamma projekt Enhertu, en kombination av antikroppen trastuzumab 

och deruxtecan, som är ett preparat med likande verkningsmekanism som 

Oncoral. Enhertu studeras för behandling av HER2-positiva tumörer i 

magsäck och strupe.  
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Finansiell diskussion och värdering 

I vår tidigare värdering av Oncoral utgick vi från det bokförda värde på 58 

miljoner kronor som Ascelia betalade i form av egna aktier för Oncoral 

Pharma ApS vid förvärvet 2017. Genom att lägga till ytterligare 

investeringar och ett avkastningskrav på 14 procent nådde vi fram till en 

värdering om 87 miljoner kronor. Mot bakgrund av bolagets ambition att 

söka finansiering för en fas 2-studie med Oncoral höjer vi värdet på projektet 

till 300 miljoner kronor, eller 8 kronor per aktie. Vi avvaktar hur 

finansieringen kommer att se ut innan vi på nytt tar ställning till det framtida 

värdet i Oncoral-projektet.  

Vi har antagit att Oncoral har 18 procents chans att nå marknaden och en 

toppförsäljning på 650 miljoner EUR år 2033. Vi tror att Oncoral kan vara 

färdigt att lanseras i slutet av 2027, förutsatt framgångsrika kliniska studier 

och en stark licenstagare. Efter den förslagna fas 2-studien räknar vi med att 

Ascelia kan finna en partner för att utveckla substansen i fas 3, alternativt 

låta de egna aktieägarna satsa på att själva ta substansen in i en 

registreringsgrundande fas 3-studie. Vid en utlicensiering efter lyckosamt 

fas 2-program räknar vi med en milstolpe på 35 miljoner dollar och 

ytterligare 465 miljoner i fortsatt klinisk utveckling och kommersialisering. 

Vi tror att bolaget har 35 procents chans att nå en sådan licensaffär år 2024-

25. Utmaningen fram till dess blir främst att hitta en rätt dosering av den 

orala tabletten och att visa att denna beredning kan översättas i potentiellt 

bättre och/eller säkrare cancerbehandling.  

Beslut om fas 2-finansiering återstår 

Vi uppskattar att en 100-patienters fas 2-studie kostar ca 80-100 miljoner 

kronor, beroende på hur studien är designad. Det återstår att se hur ledningen 

väljer att söka finansiering för studien och det är oklart om Ascelias 

nuvarande aktieägare är rätt målgrupp med tanke på att dessa investerare 

primärt har köpt aktien för att de tror på bolagets stora tillgång, 

kontrastmedlet Mangoral. Om vi leker med tanken att dessa investerare 

också är intresserade att investera i utvecklingen av Oncoral, skulle 80 

miljoner kronor kunna hämtas in till aktiekurs 40-45 kronor. Det motsvarar 

i så fall en nyemission på 2 miljoner nya aktier.  

I vår värdering av Oncoral och en toppförsäljning på 650 miljoner EUR, 

försöker vi ta hänsyn till den starka konkurrensen på området men också att 

substansen kan ha en framtid i andra indikationer än magsäckscancer. Totala 

läkemedelsmarknaden för behandling av magsäckscancer uppskattas till 3 

miljarder USD, men av erfarenhet ställer vi oss tveksamma till att 

omformuleringar av äldre läkemedel kan uppnå en försäljning överstigande 

1 mdr USD.  

Mindre uppjustering för Mangoral-värde 

Vi noterar att den uppdaterade SPARKLE-sidan hos clinicaltrials.gov 

(NCT04119843) numera visar hela 18 kliniker som aktivt rekryterande till 
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studien, en markant förändring sedan rapporten i oktober, då 6 center listade 

sig som rekryterande patienter till studien. Totalt är nu 26 kliniker 

föranmälda till att delta i studien jämfört med 16 kliniker i oktober. Denna 

förändring gör oss hoppfulla om att tidplanen för SPARKLE-studien ska 

hålla och att bolaget ska kunna meddela under början av andra halvåret att 

samtliga 200 patienter har doserats.  

Summering av värdet på bolagets delar 

 

Vi justerar upp värdet för Mangoral med tre kronor per aktie baserat på 

pressmeddelanden om godkänt patent för ny formulering och den 

retrospektiva studie på 20 patienter som visade att Mangoral hade lika goda 

egenskaper vid bildhantering som gadolinium. Vi värderar Mangoral-

projektet till 1,69 miljarder kronor, utslaget på 36,8 miljoner aktier efter 

inräkning av en nyemission om 300 miljoner kronor senare i år. Vi sätter 

höga 68 procents chans för att Mangoral kan få godkänt i USA och Europa 

som leverspecifikt kontrastmedel vid MRI-undersökning av patienter med 

nedsatt njurfunktion. Sammantaget höjer vi bolagets motiverade värde till 55 

kronor per aktie från tidigare 47 kronor per aktie.  

  

Mkr

Per aktie, 

utspätt

Per aktie, 

nuvarande

Mangoral USA 1 128 31 39

Europa 353 10 12

RoW 106 3 4

LCM 104 3 4

Totalt 1 690 46 59

Oncoral 297 8 10

Skatteavdrag, netto 36 1 1

Summering 2 023 55 71

Antal aktier (mln) 36,8 28,7

Nyemission 2021, Mkr 300 45 SEK/aktie
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Antaganden vid nuvärdesberäkning av Mangoral, US och Europa 

 

 

 

  

2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2029p 2030p 2031p

Antal MRI USA, Target Patient Pop. 80 000 81 600 83 232 84 897 86 595 88 326 95 607 97 520 99 470

Pris per dos 2 750 2 805 2 861 2 918 3 159 3 222 3 287

Mangorals andel, USA-marknaden 2% 8% 20% 30% 40% 40% 25%

USA-försäljning, MUSD 5 19 50 77 121 126 82

USA-EBIT, MUSD -14 1 28 55 106 110 62

EBIT-marginal, % 8% 56% 71% 88% 88% 0%

Riskjustering 1,00 1,00 0,80 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Investeringar i kliniska studier, MSEK 60 96

Marknadsinvesteringar i USA, MSEK 24 35 134 89 62

Nuvärde USA, MSEK 1 128 riskjusterat -61,8 4,7 81,6 143,7 172,9 160,1 80,6

per aktie (utspätt) 31

Möjlighet positiv fas 3 80%

Positivt regulatoriskt svar 85%

Total riskjustering 68%

WACC 12,5%

Skattesats 22%

SEK/USD 8,9

2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2029p 2030p 2031p

Antal MRI EU, Target Patient Pop. 105 000 107 100 109 242 111 427 113 655 115 928 125 485 127 994 130 554

Pris per dos 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

Mangorals andel av totala EU-marknaden 0% 6% 15% 25% 40% 30% 30%

Årlig EU-försäljning, MUSD 10 26 43 75 58 59

Ascelias royalty 15%

Milstolpar, MUSD 70

Totala EU-intäkter, MUSD 7 15 24 7 11 9 9

Riskjustering 1,00 0,80 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

Nuvärde, MSEK 353 riskjusterat 31 48 70 17 18 13 11

per aktie (utspätt) 10

WACC 12,5%

Skattesats 22%

SEK/USD 8,9

2022p 2023p 2024p 2025p 2029p 2030p 2031p

Total US/EU sales, MUSD 5 29 75 121 196 183 140
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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 Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 
 


