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Högre värden 

på fastigheter    

 

Fastator rapporterade fortsatt stora värdeökningar på sina 
fastigheter även i kv3/2019. Aktiekursen har stigit kraftigt de 
senaste månaderna så att substansrabatten nu helt är borta. Vi 
höjer vår riktkurs för aktien till 91 kronor i vårt Bas-scenario 
(tidigare 63 kronor), vilket motsvarar en premievärdering. 

Fastators nuvarande portfölj domineras dels av direktägda 

lokala centrum- och industrifastigheter för cirka 1,7 miljarder 

kronor samt det hälftenägda Offentliga Hus i Norden AB 

(OH). Det senare bolaget äger fastigheter värda omkring 6 

miljarder kronor. Dessa fastigheter har hyresgäster från stat, kommun och 

landsting, vilket ger stabila kassaflöden och portföljen ger 4,6 procent direkt-

avkastning. Målet är att OH ska öka sitt fastighetsvärde till 9 miljarder kronor inför 

en börsnotering under 2020. OH utgör cirka 33 procent av Fastators totala 

portföljvärde, medan bolagets egna fastigheter står för omkring 59 procent. 

Fastator är ett investmentbolag där förvaltning, utveckling och försäljning av 

innehaven utgör affärsmodellen. Bolaget ska som en aktiv ägare med en ägarandel 

på mellan 10 och 50 procent addera värde till sina investeringar i fastighetssektorn. 

Bolaget har inga begränsningar vad gäller investeringar och har ett annorlunda 

tänk. En relativt hög kostnad för lånat kapital innebär samtidigt att investeringarna 

får ett högre avkastningskrav och blir mer opportunistiska.  

Fastator-aktien ger en riskspridning för investering i olika fastighetstillgångar med 

högre avkastning, även om exponeringen idag är ganska koncentrerad till OH och 

de egna fastigheterna. Substansrabatten i Fastators aktie har sedan vår senaste 

uppdatering den 22 augusti 2019 minskat från 21 procent till idag i stort sett noll. Vi 

höjer vår riktkurs för Fastator-aktien i Bas-scenariot från tidigare 63 kronor till 91 

kronor per aktie. Den nya riktkursen har beräknats utifrån Fastators substansvärde 

plus halva den genomsnittliga värderingspremien på förvaltande fastighetsbolags 

fastighetsportföljer. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

            

MSEK 2016 2017 2018 2019P 2020P 

Omsättning 9 44 109 225 300 

Rörelseresultat 69 64 353 400 250 

Årets resultat 91 54 319 291 162 

Resultat per aktie, kr 6,5 3,8 22,7 20,7 11,5 

P/E-tal 4,2 6,6 1,8 3,8 6,9 

Räntebärande skulder  87 214 366    1000 970 

Eget kapital 529 581       901    1191    1353 

Källa: Fastator (utfall) och Carlsquare (prognoser). 

 

F
a

s
ti

g
h

e
te

r 

Datum: 11 november 2019 

Analytiker: Bertil Nilsson, Carlsquare                    

(tidigare Jarl Securities) 

  

Företagsnamn: AB Fastator  

Lista: FIRST NORTH 

Vd: Joachim Kuylenstierna 

Styrelseordförande: Björn Rosengren 

Marknadsvärde: 1 110 MSEK 

Senast: 79,20 SEK 

Kort om Fastator: Fastator är ett investmentbolag med 

inriktning mot fastighetssektorn. Portföljen är 

bokförd till ca 2,6 miljarder kronor där de två 

största posterna är Fastators helägda 

fastigheter, följt av hälftenägandet i Offentliga 

Hus. Andra innehav i portföljen är Point 

Properties (lokala centrumfastigheter); 

Industrisamhället (industrifastigheter) samt 

Nordic PM (fastighetsförvaltning). 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Marknaden för samhällsfastigheter är het, 

vilket ökar chansen att Offentliga Hus (OH) 

får en bra prislapp vid en börsnotering 

under 2020. Bolaget har refinansierat sin 

låneportfölj vilket innebär ökade 

investeringsmöjligheter samt mindre risk för 

framtida låneförfall. Företagsledningarna i 

Fastator har varit med i tidigare varierande 

konjunkturlägen, vilket utgör en styrka i 

timingen kring köp och försäljningar.  

  
Risker och 

svagheter: 

Fastator har lån med hög ränta omkring 8 

procent. Det begränsar investerings-

utrymmet till högavkastande och mer udda 

investeringar. Även offentliga lokaler åldras 

och kan behöva byggas om. Fastator är 

också beroende av ett antal nyckelpersoner 

och entreprenörer som utvecklar bolagen 

ingående i portföljen. 

  
  

Värdering: Bear 

74 kr 

Bas 

91 kr 

Bull 

104 kr 
    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse 
 

 

Vd Joachim Kuylenstierna har en 25-årig erfarenhet från 

fastighetssektorn. Han är en entreprenör, vilket ökar 

förståelsen kring investeringar i onoterade bolag. 

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 
 

 

Två privata storägare, Mats Lundberg och Joachim 

Kuylenstierna, är båda erfarna entreprenörer vilket ger 

styrka. Dessa båda kontrollerar idag 32 respektive 30 

procent av det totala aktiekapitalet i bolaget. Målet är att 

bredda ägarkretsen. 

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 
 

 

Fastators nettoskuld har ökat markant till 973 miljoner 

kronor per 30 september 2019. Räntekostnaden på 

bolagets obligationslån är förhållandevis hög (omkring 8 

procent). Soliditeten var 37 procent per 30 september 

2019 (7 procentenheter lägre än per 30 juni). Vi sänker 

därför detta betyg från 6 till 5.  

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 utnyttjar en möjlighet att investera i lokala och litet 

mer udda fastighetstillgångar utanför de stora bolagens 

radarskärm. Substansrabatten har minskat från 21 procent 

per den 22 augusti 2019 till i stort sett noll idag, vilket 

minskar potentialen i aktiekursen. Vi sänker därför detta 

betyg från 5 till 4. 

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 
 

 

Den operationella risken i Offentliga Hus är låg och i övriga 

bolag normal. Dock behöver bolagen växa ytterligare för att 

nå ökad lönsamhet. 

 

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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Investmentbolag inom fastigheter 
Fastators ursprung grundar sig huvudsakligen på bolaget Offentliga Hus i Norden 

AB (”Offentliga Hus eller OH”) vars verksamhet startade 2011. Sedan 2014 är OH 

hälftenägt där resterande 50 procent innehas av Luxemburgs-baserade Offentliga 

Nordic Property Holding SARL. Sedan starten har Offentliga Hus byggt upp en 

fastighetsportfölj med 213 samhällsfastigheter om cirka 367 000 kvadratmeter 

uthyrbar yta på 137 orter i Sverige och med ett marknadsvärde för fastigheterna 

på cirka 4,7 miljarder kronor per 30 september 2019. Målet är ett fastighetsvärde 

om 9 miljarder kronor inför en planerad börsnotering av OH under år 2020. 

Den 1 juli 2019 offentliggjorde OH ett avtal om förvärv av sex samhällsfastigheter i 

fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland för 1,1 miljarder kronor med 

tillträde under fjärde kvartalet 2019. Med detta förvärv kommer Offentliga Hus upp 

i ett fastighetsvärde på cirka 5,8 miljarder kronor. Den 29 mars 2019 tillträdde 

Offentliga Hus två samhällsfastigheter i Timrå kommun med ett fastighetsvärde på 

ca 78 miljoner kronor. Under andra kvartalet 2019 tillträddes fastigheten 

Pyramiden 20 i Södertälje för 717 miljoner kronor och 32 000 kvadratmeter 

uthyrbar yta med bland andra KTH och Södertälje kommun som hyresgäster. I 

november 2018 köptes en samhällsfastighet under uppförande i Tynnered, 

Göteborg som ska vara inflyttningsklar år 2020, för 367 miljoner kronor. Den 29 

juni 2018 förvärvades ett antal samhällsfastigheter i södra och mellersta Sverige 

för 655 miljoner kronor med 54 000 kvadratmeter uthyrbar yta vilka tillträddes 

under tredje kvartalet 2018. Ett annat större förvärv var för 828 miljoner kronor i 

december 2017 där Svevias vägstationer runt om i Sverige utgjorde huvuddelen.  

Baserat på angivande av hyresvärde vid varje enskild affär uppskattar vi att 

direktavkastningskravet i dessa transaktioner oftast legat mellan 5 och 6 procent, 

med en dragning nedåt 5 procent under första halvåret 2019. Som en jämförelse 

värderades SBB i Nordens Samhällsfastighetssegment till 4,5 procent 

direktavkastning per 30 september 2019. 
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Hyresavtalen i OH:s fastighetsportfölj per 30 september 2019 hade en 

genomsnittlig löptid på drygt fem år. Omkring 90 procent av hyresintäkterna kom 

från Offentliga hyresgäster (stat, kommun och landsting). De fem största 

hyresgästerna per 30 september 2019 var Polismyndigheten, Region Värmland, 

Svevia AB, Landskrona Stad och Kungliga Tekniska Högskolan (Södertälje). 

Den tidigare Studentbostadsportföljen som Studium ägde i södra Sverige har 

apporterats in till Studentbostäder i Sverige, ett bolag som bildades gemensamt 

med Amasten, SBB i Norden och företagsledningen, där Offentliga Hus ägarandel 

uppgår till 34 procent efter en nyemission i september 2019. Studentbostäder i 

Sverige ägde fastigheter för cirka 900 miljoner kronor per 31 december 2018. 

Det årliga hyresintäkterna i Offentliga Hus per 30 september 2019 uppgår till 403 

miljoner kronor. Det ger ett driftnetto som ska relateras till ett fastighetsvärde på 

cirka 5,8 miljarder kronor inklusive de sex fastigheter för cirka 1,1 miljarder kronor 

som tillträds under fjärde kvartalet 2019. Det ger en direktavkastning på cirka 5,2 

procent på hela beståndets marknadsvärde. Möjligen skulle det ge utrymme för en 

värdeuppskrivning i fjärde kvartalet 2019 på storleksordningen 100 miljoner 

kronor.  

Offentliga Hus redovisade endast värdeökningar på cirka 13 miljoner kronor under 

tredje kvartalet 2019. På rullande tolv månader har värdeökningarna cirka 206 

miljoner kronor motsvarande ungefär 6 procent av fastighetsportföljens värde vid 

slutet av 2018. Offentliga Hus har framförallt investerat utanför de svenska 

storstadsområdena. Men direktavkastningskravet för samhällsfastigheter är lågt 

även i mindre order, då svenska staten ytterst garanterar kommunernas 

betalningar. Det är bara om lokalerna sedan blir vakanta som efterfrågan på den 

lokala hyresmarknaden kommer att spela en roll. 

Offentliga Hus, Tillväxt i Fastighetsvärde (miljoner kronor) kv4 2017 – kv4 2019p 

Källa: Bolagets finansiella rapporter (utfall), Carlsquare (prognos). 
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Det näst största fastighetsbolaget i Fastators portfölj är Point Properties där nio 

lokala centrumfastigheter i södra och mellersta Sverige lagts in. Det senaste 

förvärvet var en centrumfastighet i Motala respektive Trelleborg. Points 

fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på 777 miljoner kronor efter att 

fastigheten i Trelleborg tillträtts i oktober 2019. 

Det tredje största fastighetsbolaget hos Fastator är Industrisamhället som 

härstammar från Portvakten Industrifastigheter i Ängelholm. Industrisamhället hade 

per 30 september 2019 fastigheter till ett marknadsvärde av 409 miljoner kronor. 

En del av portföljen utgörs av de nio fastigheter i Karlskoga och Skåne som köptes 

från Amasten för 111 miljoner kronor i november 2018. 

I Fastators ägarportfölj finns också GenovaFastator Holding, ett bolag som äger 50 

procent i en handelsfastighet om 2 200 kvadratmeter uthyrbar yta i Sickla, Nacka 

kommun sydöst om Stockholm. En detaljplan år under framtagande för omvandling 

av den till 300 bostäder. Fastator har bokfört sitt 50 procentiga innehav till omkring 

150 miljoner kronor vilket nästan motsvaras av de 140 miljoner kronor som 

Fastator har förtur till i utdelning från det gemensamägda bolaget och dess 

fastighetsbestånd. Huvuddelen av detta innehav är preferensaktier som Fastator 

sedan kvartal 1/2018 redovisar tillsammans med andra finansiella instrument. 

Fastighetsvärde inom Fastator-koncernen fördelar per bolag, 30 september 2019 

Källa: Bolagets finansiella rapporter 

Under tredje kvartalet 2016 köpte Fastator förvaltningsfirman Nordic PM för 14 

miljoner kronor och har idag en ägarandel om 64 procent. Nordic PM redovisade 

intäkter på 57 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto om cirka 6 miljoner 

kronor för räkenskapsåret 2018. Bolaget har Offentliga Hus på sin kundlista. 

Nordic PM förvaltar totalt ca 1,7 miljoner kvadratmeter fastighetsytor från Malmö i 

södra Sverige till Karesuando i norr. 

Fastator anger ett substansvärde om 1,2 miljarder kronor motsvarande 80 kronor 

per Fastator-aktie per 30 september 2019. I detta substansvärde ingår en 

återläggning av latent skatt med cirka 60 miljoner kronor.  

Viktigare är kanske fördelningen på tillgångssidan där en förskjutning mot 

Fastators egna fastigheter ökat kraftigt sedan 31 december 2018. Per 30 

september 2019 uppskattar vi att Fastators egna fastigheter stod för 59 procent av 

de samlade tillgångarna, medan det 50-procentiga aktieinnehavet i Offentliga Hus 

har minskat sin andel av värdet från 41 procent för tre månader sedan till 33 

procent nu. 

63%11%

21%

5%

Offentliga Hus (50%) - 63% Industrisamhället  - 11% Point - 21% GenovaFastator - 5%
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En börsnotering planeras för Offentliga Hus under 2020 och inför denna har en 

ledartrio från tidigare Stendörren rekryterats. En utförsäljning av aktier i Offentliga 

Hus skulle ge Fastator möjlighet att diversifiera sig ytterligare men så här långt har 

inriktningen varit att köpa egna fastigheter och sedan paketera dem i olika bolag. 

Fastator sköter en stor del av sin finansiering via obligationslån. Under första 

kvartalet 2019 emitterades 200 miljoner kronor utöver de 350 miljoner kronor som 

redan fanns i ett obligationslån, där de senaste räntevillkoren blev 8,5 procent årlig 

ränta. Denna finansieringsstruktur gör att Fastator behöver ställa högre 

avkastningskrav på sina investeringar än exempelvis Samhällsbyggnadsbolaget i 

Norden AB som lånar till i genomsnitt 1,75 procent årlig ränta. Genomsnittsräntan 

för de börsnoterade förvaltande fastighetsbolagen uppgår till 1,9 procent. 

Marknaden för Samhällsfastigheter 
Samhällsfastigheter, som är Offentliga Hus huvudmarknad med stat, kommun och 

landsting som hyresgäster ger stabila hyresförhållanden och normalt längre 

löptider på hyreskontrakt, inte sällan fem till tio år. Detta är eftertraktat då ett 

standardhyreskontrakt för kommersiella lokaler i Sverige löper på tre år. Vidare är 

offentliga hyresgäster mer säkra betalare än privata företag, då deras intäkter 

ytterst garanteras av skatteintäkter och statsbidrag.  

Offentliga Hus verkar inom ett segment av Samhällsfastigheter utanför 

storstadsområdena. Det innebär att de i första hand möter konkurrenter som 

Stenvalvet (ett institutionsägt fastighetsbolag), Vacse (ägt av några större 

industriföretags pensionsstiftelser), Diös och NP3 Fastigheter (huvudsakligen i 

norrländska regionstäder) samt även SBB i Norden och Hemfosa m.fl. De två 

största aktörerna i segmentet Samhällsfastigheter är Vasakronan och Hemsö, men 

dessa bolag är fokuserade på Sveriges storstadsområden och större regionstäder. 

Även Rikshem befinner sig delvis i premiesegmentet inom Samhällsfastigheter 

även om deras huvudsakliga fokus är bostäder.  

Dagens låga ränteläge har ökat pensionskapitalets efterfrågan på alla typer av 

fastigheter och inte minst de som till låg risk ger en säker löpande avkastning och 

därmed närmast fungerar ungefär som en obligation med möjlighet till extra 

avkastning. Det har samtidigt pressat ned direktavkastningskravet på 

Samhällsfastigheter till nivåer runt 4 ½-5 procent. I definitionen för Samhälls-

fastigheter har vi lagt in alla typer av offentliga hyresgäster - inte bara vård, skola 

och omsorg utan även till exempel lokaler för polis och brandkår samt kommunala 

förvaltningar. 

Den svenska marknaden är tydligt uppdelad i kommuner med goda respektive 

mindre goda ekonomiska och demografiska tillväxtutsikter. De kapitalstarkaste 

pensionsägda fastighetsbolagen föredrar investeringar i tillväxtkommunernas 

fastighetsmarknader. Skillnaden mellan kommuner med olika tillväxtförutsättningar 

syns mest i fastigheternas restvärde (baserat på antaget driftnetto efter år tio i 

marknadsvärdeskalkylen). På en Samhällsfastighet innebär det högre avkastnings-

krav utanför storstadsområdena. Behovet är samtidigt oftast minst lika stort i 

mindre landsortskommuner och landsting som brottas med stigande pensions-

kostnader, vilket öppnar upp för affärsmöjligheter även där.  
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Investment case 
Fastators börsvärde uppgår efter 36 procentig kursuppgång (!) sedan vårt senaste 

uppdateringstillfälle den 22 augusti 2019 till 1 110 miljoner kronor. Aktien som så 

sent som för tre månader sedan handlades till 21 procent substansrabatt, gör det 

inte längre (dvs aktien handlas till omkring sitt substansvärde efter utspädning vid 

utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget) Substansvärdet är i likhet med flertalet 

förvaltande fastighetsbolag angivet som EPRA NAV, dvs med återläggning av 

uppskjuten skatteskuld. Vi väljer att utgå från 10 procent latent skattebelastning av 

övervärden på fastigheter vilket ger 78 kronor per aktie i Fastator efter utnyttjande 

av optioner i bolaget.  

I genomsnitt handlas de börsnoterade förvaltande fastighetsbolagens bestånd till 

11 procent premie, dvs 11 procent mer än fastighetsvärderarna och bolagen har 

värderat fastigheterna till. Applicerar vi en sådan 11 procentig värdepremie på 

Fastators fastigheter inklusive det hälftenägda Offentliga Hus portfölj skulle det ge 

en ytterligare värdeökningspotential på 25 kronor per Fastator-aktie efter 

utspädning och avsättning för 10 procent latent skatt på ökade övervärden på 

dessa fastigheter.  

Som vårt Bas-scenario väljer vi en riktkurs för Fastator-aktien som är lika med 

substansvärdet efter 10 procent skattebelastning på övervärden fastigheter plus 

5,6 procent antagen premie på bolagets direkt och indirekt ägda fastigheter 

(hälften av fastighetssektorns genomsnitt) vilket blir lika med 91 kronor per 

Fastator-aktie. 

Vårt Bear-scenario  blir Fastators substansvärde med 10 procent latent 

skattebelastning på övervärden fastigheter med 5 procent antagen substansrabatt, 

lika med 74 kronor per Fastator-aktie. 

Som Bull-scenario antar vi att Fastators fastigheter värderas med 11 procent 

implicit fastighetspremie med avdrag för 10 procent latent skatt, vilket ger en 

riktkurs på 104 kronor per aktie i Fastator. 

I likhet med den övriga börsnoterade svenska fastighetssektorn har lejonparten av 

Fastators resultat utgjorts av värdeökningar på fastigheter de senaste åren. 

Rimligen kan inte dessa värdeökningar fortsätta i samma tempo framöver. 

Direktavkastningskraven har redan pressats ned i takt med det konstgjort låga 

räntenivåer som skapats av centralbankerna. Även hyrestillväxten håller på att 

bromsa in i Sverige på kontors- och butikfastigheter. Fastators fastigheter har dock 

en låg konjunkturkänslighet vilket är positivt.  
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UPPDATERING 

FASTATOR 
11 november 2019 

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 Bertil Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade 

bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

