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UPPDRAGSANALYS 

Svar från FDA inom kort 
Stark utveckling under första kvartalet 
Bonesupport rapporterade en försäljningsökning på den ameri-

kanska marknaden med 47 procent i lokal valuta för årets första kvar-

tal, tydligt mer än vad den underliggande marknaden för keramiska 

bengrafter växte i USA. Bolaget fortsätter därmed att uppvisa samma 

vinnande trend, som stått sig sedan 2019, då Bonesupport tog över 

ansvaret för marknadsföringen av Cerament till eget dotterbolag till-

sammans med och ett större antal regionala distributörer.  

COVID-effekter minskade under kvartalet 
De negativa effekterna av sjukvårdens överbelastning under COVID-

pandemin minskade under kvartalet. Den distributiva påverkan som 

omikron-viruset hade på ortopedi-vården nådde en topp i USA under 

januari, åtföljt av snabb återhämtning under februari och mars.  

I resten av världen var inledningen av kvartalet fortfarande tyngd av 

pandemi och omikron. Personalbrist bland sjukvårdsanställda påver-

kade kapaciteten att utföra icke-akuta ortopediska operationer och 

enskilda länder som Tyskland präglades av låg aktivitet.  

Stor marknad väntar efter FDA-svar 
I februari uppgav Bonesupport att bolagets ansökan om De Novo-

klassificering för det antibiotika-laddade bengraftet Cerament G 

skulle besvaras av Food and Drug Administration ”inom några 

veckor”. Den ursprungliga ansökan lämnades in redan i april 2020 

och vi tolkar den långsamma processen främst som att FDA har ett 

pressat mycket schema under pandemin, men också att frågeställ-

ningarna i ärendet är komplexa.  

Ledningen upprepar i Q1-rapporten sin förväntan att ett svar från 

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) kommer inom 

kort. Om svaret blir positivt öppnar sig en ny viktig marknad i USA, 

behandling av beninfektion, med ca 50 000 ingrepp per år, motsva-

rande en marknad på ca 200 miljoner USD.  

Motiverat värde höjs i väntan på FDA-besked 
I våra prognoser har vi lagt in en försäljning i USA av Cerament G på 

90 miljoner SEK år 2024. Det skulle motsvara ca 5 procents andel av 

marknaden för osteomyelit, ett i våra ögon konservativt antagande, 

som ändå medger att bolaget når break-even redan under 2023.  

Högre USA-prognoser för 2022-23 och en positiv grundsyn på möj-

ligheten till ett FDA-godkännande inom kort leder oss till att höja mo-

tiverat värde för aktien till 67 kronor (64), motsvarande P/E 49 på vår 

resultatprognos för 2025.   
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2020 2021 2022p 2023p

Omsättning 181 213 311 412

EBIT -99 -81 -44 1

Nettoresultat -101 -86 -47 -2

Vinst per aktie -1,7 kr -1,3 kr -0,7 kr 0,0 kr

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

Omsättningstillväxt 16% 18% 46% 32%

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 354 206 149 126

Nyemission 378 0 0 0

P/e-tal neg neg neg neg

P/sales-tal 15,2 12,9 8,8 6,7
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Starkt upptag i USA fortsätter 
Underliggande utveckling i USA var starkare under Q1 än vi hade för-

väntat oss. Uppgång i USD var 47 procent, vilket visar att bolaget fort-

sätter på den positiva utveckling med ökande marknadsandelar som 

har synts ända sedan 2019 när bolaget ändrade sin försäljningorga-

nisationen i USA.  

Under de senaste fem kvartalen har Bonesupport växt med i genom-

snitt ca 40 procent i USA under en period då restriktioner kring Co-

vid-pandemin annars dämpat antalet icke livsuppehållande ortopedi-

ingrepp. Bolaget skriver i sin Q1-rapport att en återhämtning av akti-

viteten ägde rum i februari och mars efter att omikron-infektionerna 

toppat i januari.  

Stark trend på amerikanska marknaden 

Källa: Bonesupport 

I maj 2018 bytte Bonesupport distributionsmodell i USA. Tidigare äg-

des marknadsrättigheterna av den amerikanska ortopedikoncernen 

Zimmer Biomet. Bonesupports valde att återta rättigheterna och i 

stället börja sälja Cerament BVF, bolagets enda produkt i USA, direkt 

via oberoende distributörer med hjälp av uppbackning från en egen 

försäljningsorganisation, som i dagsläget uppgår till 19 anställda.  

Under 2017 rapporterade Zimmer Biomet försäljning av Cerament 

BVF om 14 miljoner USD. Av den siffran fick Bonesupport behålla ca 

9,1 miljoner USD. Efter att avtalet avbröts föll försäljningen tillbaka 

och 2018 var försäljningen nere på 34 miljoner SEK i USA. Vi räknar 

med att bolaget under 2022 uppnår lika hög försäljning som Zimmer 

Biomet under 2017, varav ca 30 procent sedan betalas i ersättning till 

bolagets distributörer.  

Distributionsmodellen med 40 regionala distributörer bygger mycket 

på de kontrakt med så kallade General Purchasing Organisations 

(GPOs) som har ingått sedan 2019, bland andra med Premier och He-

althTrust. Dessa organisationer fungerar som inköpsavdelningar till 

sjukhus och vårdbolag och har en stor räckvidd. I dagsläget har Bo-

nesupport avtal med tre av de fyra största GPO. 
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Övriga marknader visar styrka 
I Europa säljs Cerament av såväl av bolagets egen försäljningsorgani-

sation som av distributörer. Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Sve-

rige, Danmark och BENELUX-länderna är så kallade nyckelmark-

nader där Bonesupport har egna säljare. I Italien och Spanien har bo-

laget etablerat en hybridmodell, med kvalificerad personal från bola-

get som arbetar med de lokala distributörernas säljstyrkor och däri-

genom bättre kan nå ut till lokala kliniker.  

I första kvartalet ökade försäljningen utanför USA, i det så kallade 

EUROW, med 22 procent. Siffran visar att även i dessa marknader 

har aktiviteten tydligt stärkts, även om vissa enskilda marknader, till 

exempel Tyskland, varit tyngda av låg aktivitet inom ortopedi. Den 

starka tillväxten i EUROW kan också vittna om att bolaget satt upp 

nya försäljningsmodeller i bland annat Italien och Spanien.  

Tillväxten under de fem senaste kvartalen har varit ca 20 procent, vil-

ket även det är tydligt mer än den underliggande marknaden och visar 

på stigande marknadsandelar. Bolaget genomför en prishöjning på 

EUROW-marknaderna med 5 procent som börjar träda i kraft under 

årets andra halva. I de flesta EUROW-länder är de antibiotikafrisätt-

ande produkterna Cerament G och Cerament V till salu och domine-

rar försäljningen, en utveckling som bolaget nu hoppas kunna upp-

repa i USA med ett marknadsgodkännande från FDA.  

Om godkännandet sker före första juli kvalificerar sig Cerament G för 

en hög prisnivå, 4 920 USD/ingrepp, vilket nyligen bestämdes av 

Center for Medicaid and Medicare Services, ett federalt ersättnings-

program för personer över 65 år.   

Drivkrafter bakom ökade marknadsandelar 
Tillväxten för Bonesupport präglas fortfarande av att bolaget kommer 

från en låg nivå med ensiffriga marknadsandelar. Vi uppskattar att 

bolagets globala marknadsandelar under 2021 ökade till 4,7 procent 

(4,1).  Bolagets affär verkar vara särskilt lyckosam på att ta marknads-

andelar från andra typer av bengrafter, i första hand autografter, 

alltså bendelar som tas från patientens eget skelett för att läka skador 

på andra bendelar, t ex diabetsfot och skenben. Ett område som växer 

starkt är de benskador som diabetiker drar på sig på grund av dålig 

blodcirkulation, i synnerhet i fotens perifera skelett.  

Cerament BVF har också en stor klinisk dokumentation vid repara-

tion och läkning av öppna frakturer på skenbenet, liksom vid olika 

former av trauma, t ex efter bilolyckor eller skador under sportande. 

I Europa är Cerament G och V med och driver en utveckling mot att 

behandla beninfektion med tillägg av lokal antibiotika utöver den 

systemiska behandling som är praxis. Denna utveckling kan bolaget 

också bli del av i USA så fort ett FDA-godkännande för beninfektion 

är klart.  

Prognoshöjning i USA 
Det starka utfallet i Q1 på den amerikanska marknaden gör att vi hö-

jer försäljningsprognosen för den amerikanska marknaden under 



Bonesupport  

 

Analysguiden 
26 oktober 2020 

 

4
 

2022 med ca 15 procent i lokal valuta och 30 procent i SEK. På resul-

tatnivå höjder vi EBIT-prognosen för 2022 till en förlust med 44 mil-

joner SEK från tidigare -55 miljoner SEK. Under första kvartalet var 

förlusten 16 miljoner SEK och vår prognos för helåret 2022 förutsät-

ter minskade förlust under kommande kvartal.  

I våra prognoser räknar vi med att bolaget under andra halvan av 

2023 kan nå positivt resultat. Detta kan visa sig vara optimistiskt om 

bolaget samtidigt ska utföra en stor lansering av nyckelprodukten Ce-

rament G på den viktiga amerikanska marknaden, men tidigare kom-

munikation från ledningen är att den marknadsföringsorganisation 

som finns på plats i USA är skalbar utan att stora nya investeringar 

ska behövas.  

FDA-svar om Cerament G dröjer 
Trots bolagets starka underliggande utveckling domineras analysen 

sedan en tid tillbaka av möjligheten för Bonesupport att få Cerament 

G godkänt i USA av Center of Devices and Radiological Health, den 

avdelning på Food And Drug Administration (CDRH) som ansvarar 

för granskning. Produkten, som redan är godkänd på de flesta andra 

marknader, lämnades in enligt ett så kallat De Novo-förfarande redan 

i april 2020, men svaret från CDRH i februari förra året var att ansö-

kan behövde kompletteras för att kunna ta ställning.  

I september 2021 lämnade Bonesupport kompletterade upplysningar 

och räknade då med att få svar i februari, men sedan dess har hante-

ringen ytterligare försenats. Bolaget skriver att CDRH befinner sig 

under stor belastning efter att COVID-pandemin lett till många 

Emergency Use Authorizations, som upptagit avdelningen. Såvitt vi 

kan bedöma har CDRH sedan årsskiftet klassat 4-6 ansökningar som 

De Novo, men ännu inte svarat på Bonesupports ansökan.  

Vi spekulerar i att ytterligare en förklarning till förseningen kan vara 

att Cerament G innehåller antibiotika och att granskningen därför 

även inblandar Center for Drug Evaluation and Research (CDER), 

som också är en kraftigt belastad enhet på FDA. Antibiotika-produk-

ter hanteras också med extra noggrannhet mot bakgrund av stigande 

antibiotika-resistens bland den amerikanska befolkningen. Cerament 

G är en lokal antibiotika-behandling, men ges tillsammans med syste-

misk antibiotika-behandling (tablettform, parentalt eller intrave-

nöst). G-et står för gentamicin, en vanlig antibiotika med brett spekt-

rum.  

Cerament G måste sakna motsvarighet 
Enligt den De Novo-klassificering som Cerament G ansöker om måste 

produkten sakna väsentligen jämförbara alternativ (Not Substantially 

Equivalent) för att ha rätt till De Novo-klassificering. Vi konstaterar 

att produkten har fått ’Breakthrough Device’-klassificering, vilket 

borde vara ett långt steg på väg mot ett De Novo-godkännande. Där-

för sätter vi en 70-procentig sannolikhet på att CDRH till slut fattar 

ett positivt beslut. Den 30-procentiga risken för att inte nå ett god-

kännande, som endast ska uppfattas som en mycket grov skattning, 

motiverar vi med att FDA kan se extra kritiskt på en antibiotika-pro-

dukt samt att FDA kan uppfatta att de så kallade PMMA-produkter 

som redan finns på marknaden delvis är att likna med Cerament G. 
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PMMA-produkterna är också laddade med antibiotika och används 

vid en rad av olika ingrepp, till exempel som cement vid insättning av 

nya leder och som förbehandling av de spikar som fixerar benbrott.  

Stor marknad står inför dörren 
Cerament G (gentamicin) och Cerament V (vancomycin) används i de 

marknader där de är godkända som behandlingar för beninfektion, 

osteomyelit. Denna infektion kan uppträdda i mellan 10-50 procent 

av de fall då personer med allvarliga öppna sår efter frakturer på sken-

ben fått läka skadan. En biofilm kan bildas över skadan som hindrar 

att systemisk antibiotika, alltså i tablettform eller intravenöst, når in-

fektionen och därför blir infektionen mycket svårbehandlad.  

Cerament G och V är produkter som i stället applicerar lokalt i såret 

och som i studier har visat att risken för drabbas av beninfektion kraf-

tig reduceras till mellan 2-3 fall per 100 operationer. En konkurre-

rande äldre produkt, PMMA, visar också reduktioner i återinfektion 

och används därför i en mängd situationer, både som behandling och 

som förebyggande åtgärd.  

PMMA har den nackdelen att klinisk praxis föreskriver att implanta-

tet opereras bort efter att infektionen läkt och antibiotikan har fri-

satts. Detta andra ingrepp är i sig en risk för återinfektion och gör be-

handlingen dyrare. En potentiell fördel för PMMA är att dessa im-

plantat kan innehålla flera olika antibiotika. PMMA, eller polymetyl 

methakrylat, är en beteckning för ett plastmaterial, som efter härd-

ning övergår till en glasliknande struktur. På denna punkt skiljer sig 

Cerament, som i stället resorberas av skelettet och blir en del av ske-

lettet. Cerament kallas därför för biologiskt nedbrytbar, vilket vi inte 

ser att PMMA-produkter har förutsättning att göra.  

Ytterligare en nackdel med PMMA-implantatet är att det kan ge ifrån 

sig antibiotika på låga nivåer under en lång tid, även efter att läkning 

av infektionen är uppnådd.  

Marknad värd ca 200 MUSD 
Enligt statistik från Mayo Clinic drabbas 2 till 5 personer per 100 000 

av beninfektion varje år. Annan statistik talar om ca 50 000 ingrepp 

per år i USA för att behandla beninfektion, vilket motsvarar en lägre 

förekomst. Denna marknad domineras i dagsläget av PMMA-produk-

ter, som säljs till ett lägre pris än den ersättning från Medicare på 

4 900 dollar, som kan bli aktuell för Cerament G. Vi uppskattar värdet 

på denna marknad till ca 200 miljoner dollar, alltså dubbelt så mycket 

som den uppskattning på över 100 miljoner dollar som Bonesupport 

har lämnat.  

Det bör understrykas att lokal antibiotikabehandling med PMMA inte 

används i så många som hälften av fallen av osteomyelit. Stommen i 

behandling av osteomyelit är antibiotika i systemisk form, trots att 

detta förutsätter höga doser under längre tid. Det bör därför höjas 

försiktighet när prognoser läggs för Cerament G under den kom-

mande treårsperioden. Över tiden tror vi dock att denna marknaden 

kan bli ännu större än 120 miljoner USD.   
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En översikt av osteomyelit 
Den vanligaste behandlingen för osteomyelit är kirurgi för att ta bort 

delar av ben som är infekterat eller dött (nekrotiskt), följt av intrave-

nös antibiotika som ges på sjukhuset. För kronisk osteomyelit rekom-

menderas intravenös antibiotikabehandling i två till sex veckor i all-

mänhet, med en övergång till oral antibiotika under en total behand-

lingsperiod på fyra till åtta veckor. I vissa fall är förnyad kirurgi nöd-

vändig för att bevara livskraftig vävnad och förhindra återkommande 

systemisk infektion. Beroende på svårighetsgraden av infektionen 

kan behandlingen innefatta en eller flera av följande procedurer.  

Trots kirurgiskt avlägsnade av benrester och långvarig antibiotikabe-

handling är återfallsfrekvensen i kronisk osteomyelit hos vuxna cirka 

30 procent efter 12 månader. Förekomsten av kronisk osteomyelit 

ökar även på grund av att diabetes och perifer kärlsjukdom ökar. Båda 

sjukdomarna leder till minskad blodcirkulation och högre risk för os-

teomyelit. Den ökade tillgängligheten av bildhanteringstester, som 

magnetisk resonanstomografi och benscintigrafi, har förbättrat dia-

gnostisk noggrannhet och förmågan att karakterisera infektionen. 

Läkarna skiljer mellan akut och kronisk osteomyelit. Vid kronisk 

sjukdom övergår benvävnaden till nekrotiskt ben, alltså dött ben. 

Symtomen uppstår ca sex veckor efter infektionens början.   

Ytterligare en orsak bakom ökad förekomst av osteomyelit är antibi-

otikaresistenta bakterier, t ex Staphylococcus aureus, vilket försvårar 

behandlingen. Hos vuxna är varaktigheten av antibiotikabehandling 

för kronisk osteomyelit vanligtvis 2-6 veckor längre och hos barn fyra 

veckor. Ibland orsakar även svampinfektion i mjukdelar spridning till 

beninfektion. Återfallsgraden i fall som involverar bakteiene P. aeru-
ginosa är ännu högre och närmar sig 50 procent. Den optimala var-

aktigheten av antibiotikabehandling och leveransväg är oklar.  

Epidemiologi för beninfektioner i USA 
Enligt Mayo Clinic drabbar osteomyelit cirka 2 till 5 av varje 10 000 

personer i USA. Andra beräkningar talar om 50 000 operationer av 

kronisk osteomyelit i USA varje år, vilket motsvarar ett fall av osteo-

myelit per 675 inläggningar på sjukhus.  
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Upprepar tillväxtmål på 40 procent 
Ledningens målsättning är att växa försäljningen med 40 procent år-

ligen, ett mål som av flera skäl inte gick att nå under 2021 då tillväx-

ten var 23 procent i lokala valutor. Vi tror att denna målsättning är 

avhängig att Cerament G får godkänt på den amerikanska mark-

naden. I dagsläget växer bolaget med 40 procent på den amerikanska 

marknaden. Med ett FDA-godkännande skulle under 2022-23 denna 

tillväxt kunna öka med ca 10-20 procentenheter i våra konservativa 

antagande.   

Vi har i vårt grundscenario inkluderat Cerament G på 10 miljoner 

SEK i år i USA för att nå 90 miljoner SEK under 2024. Det motsvarar 

fortfarande ensiffriga andelar av den potentiella marknaden för be-

handling av beninfektioner i USA. Till det kommer att produkten 

samtidigt ska lanseras i Kanada.  

Fortfarande ser vi att målsättningen att nå 40 procent är en utmaning, 

eftersom vi inte räknar med att bolagets andra geografier, EUROW, 

kan nå denna nivå. Dessutom har bolaget en kassaposition som inte 

tillåter flera förlustår bortom 2023, vilket möjligen kan skapa en viss 

begränsning för marknadsinvesteringar.  

Diskussion om potential och risker 
Vi anser att potentialen för Bonesupport-aktien fortsätter att se lock-

ande ut, oavsett om bolaget når ända upp till sitt tillväxtmål eller 

hamnar en bit under. Detta förutsätter dock att FDA ger ett positivt 

besked för Cerament G-ansökan före första juli i år. I vårt nuvarande 

scenario växer försäljningstillväxten under 2022-24 med 30 procent 

per år. I detta scenario räknar vi med att bolaget når break-even un-

der andra halvan av 2023.  

Två olika VPA-scenarion för Cerament G i USA 

 

Analysguidens prognoser 

I vårt grundscenario, där vi höjt VPA-prognosen 2024 till 0,87 kronor 

per aktie (0,50) ser vi ett motiverat värde på 67 kronor per aktie (64), 
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vilket motsvarar ett P/E-tal på 49 på vår prognos för 2025 på 1,38 

kronor per aktie. I en nuvärdesberäkning stiger P/E-talet till 61, vil-

ket vi ser som motiverat i ett scenario där bolaget vinner marknads-

andelar inom lokal antibiotikabehandling av beninfektion och trauma 

i USA.  

 

I ett mer optimistiskt scenario, tror vi att Bonesupport når tvåsiffriga 

marknadsandelar för behandling av kronisk beninfektion i USA och 

en försäljning på 250 miljoner SEK under 2025 inom detta område. 

Vi ser då en möjlig VPA-prognos på 1,85 för det året vilket över tiden 

bör kunna tillåta att aktien når 90 kronor. I detta scenario klarar bo-

laget att nå sitt tillväxtmål om 40 procent under 2022-24.  

Vid ett negativt besked från FDA:s granskning av Cerament G kom-

mer en lansering av produkten i USA att i bästa fall försenas med 

minst två år. Aktien riskerar därmed att falla tillbaka till nivån runt 

30 kronor och risken för en nyemission rycker närmre.  

Denna osäkerhet i aktien skapar ett intressant investeringstillfälle i 

Bonesupport. Vår grundläggande uppfattning är att Cerament G re-

dan visat att produkten är en effektiv tilläggsbehandling av kronisk 

beninfektion. Dessutom har Cerament G fortsatt låga marknadsande-

lar i EUROW, vilket ytterligare understryker produktens potential.  

Geografisk fördelning av försäljningen, 2020-2023p 

 

Analysguidens prognoser 

  

(MSEK) 2020 2021 2022p 2023p 2024p
Koncernförsäljning 181 213 311 412 536

tillväxt 16% 18% 46% 32% 30%

USA 100 122 196 280 370
tillväxt 47% 22% 61% 43% 0%
varav Cerament G 10 50 90

EUROW 81 91 115 132 150
tillväxt -7% 12% 26% 15% 0%
varav Cerament G 68 79 102 115 133

varav nyckelmarknader 70 75 97 110 125
tillväxt -16% 8% 30% 13% 0%
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Resultaträkning (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 62 105 129 97 156 181 213 311 412 536

Tillväxt, % 51% 69% 24% -25% 61% 16% 18% 46% 32% 30%

Kostnad sålda varor -10 -16 -17 -15 -20 -19 -23 -31 -39 -48

Bruttoresultat 52 88 112 82 136 162 190 281 373 487

Administrationskostnader -32 -61 -58 -58 -43 -45 -44 -57 -57 -55

Totala försäljningskostnader -56 -80 -93 -133 -182 -155 -178 -223 -265 -310

FoU-kostnader -19 -38 -61 -66 -69 -58 -53 -48 -50 -55

Övriga rörelseintäkter 3 7 5 9 11 -2 -5 -4 -2 -2

Resultat före avskrivningar (ebitda) -53 -87 -98 -168 -148 -97 -80 -43 2 69

Avskrivningar -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Rörelseresultat (ebit) -54 -89 -99 -174 -158 -99 -81 -44 1 67

Ebit-marginal, % 0,2% 12,6%

Extraordinära poster -11

Ebit exkl. extraordinära poster -54 -89 -99 -174 -147 -99 -81 -44 1 67

Finansnetto -6 -21 -28 0 0 0 -1 0 0 0

Resultat före skatt -59 -110 -127 -175 -158 -99 -82 -44 1 67

Skatter 0 -1 -1 -2 -3 -2 -4 -3 -3 -10

Skattesats, % -7% 349% 15%

Nettoresultat -60 -110 -128 -176 -161 -101 -86 -47 -2 57

Vinst per aktie, full utspädning (SEK) -3,46 -3,10 -1,72 -1,34 -0,72 -0,03 0,87

Antal aktier, full utspädning (mln) 51,8 52,0 59,1 65,6 65,6 65,6 65,6
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner 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 ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 
 


