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Ett av Europas mest lovande PropTech scale-ups 

I maj uppmärksammades Flowscape som ett av 50 europeiska 

bolag som gått vidare till semifinalen i PropTech Startup & Scale-

Up Awards 2020. Tävlingen anordnas av en sammanslutning av 

europeiska företag med stöd av Europeiska kommissionen för att 

uppmärksamma och främja digital utveckling inom fastighets-

området. Detta är ett tydligt kvitto på Flowscapes ställning på 

marknaden som en pionjär inom området och belyser ytterligare 

värdet i de lösningar som de erbjuder.  

Stabila nettointäkter 

Första kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 6,8 miljoner 

kronor, en marginell ökning från 6,5 miljoner kronor motsvarande 

kvartal året innan. Rörelseresultatet före avskrivningar, EBTIDA, 

uppgick till 257 000 kronor (206 000). Flowscape har även tillförts 

30 miljoner kronor i expansionskapital i samband med en riktad 

nyemission, och kassan uppgår till 20,8 miljoner kronor vid 

kvartalets slut. Sammantaget så fortskrider försäljnings-

processerna enligt tidigare, där bolaget dock rapporterar att vissa 

investeringsbeslut drar ut på tiden till följd av Covid-19. Flowscape 

betonar dock att inga inköpsprocesser avbrutits. Kvartalet har 

även inneburit ett antal större affärer.  

Covid-19 belyser behovet 

De effekter Covid-19 har haft på det ekonomiska läget för många 

större företag talar också till fördel för Flowscapes Smart Office 

produkt. Försämrade finansiella resultat innebär att många bolag 

ser över hur kostnadsbesparingar kan nås och att reducera 

kontorsytor är ett sätt detta kan genomföras på. Genom att nyttja 

Flowscapes lösningar kan bolag både analysera hur deras 

nuvarande kontor nyttjas men även effektivisera användandet av 

ytorna vid flytt till mindre lokaler 
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Datum: 3 juli 2020 

Analytiker: Nils Hellström, Aktiespararna 

  

Företagsnamn: Flowscape Technology 

Lista: Spotlight Stock Market 

Vd: Peter Reigo 

Styrelseordförande: Henrik Tjernberg 

Marknadsvärde: 106.3 MSEK 

Senast: 0:059 (2 juli 2020)  

Kort om bolaget: Flowscape erbjuder IoT-lösningar för det 

aktivitetsbaserade kontoret genom 

Flowscape Smart Office. Lösningen innehåller 

åtta funktioner, såsom rumsbokning, 

arbetsplatshantering och kriskommunikation. 

Flowscape har för närvarande över 120 

kunder i ca 30 länder.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolaget har återkommande licensintäkter 

och relativt hög marginal. En stor del av 

försäljningen sker genom samarbetspartners 

och kostnader hålls därmed ner. 

 

Bolaget har knytit till sig ett antal större, 

globala kunder och utrullningen av 

Flowscapes lösningar på samtliga deras 

kontor driva tillväxten framöver. 

 

Stundande internationell expansion har stor 

potential att ytterligare befästa bolagets roll 

på marknaden och Flowscape ses som 

marknadsledare i funktionalitet och 

gränssnitt.  

 

Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

 

Marknaden växer och allt fler konkurrenter 

har tillkommit i både USA och Europa. 

 

Den internationella expansionen riskerar att 

dra ut på tiden till följd av reserestriktionerna 

från Covid-19.    

  

   

  

 

Utfall och prognos, Bas-scenario. 

Källa. Bolaget (utfall), Analysguiden (prognos)  
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IoT-lösningar för stora kontor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowscape AB:s grundades år 2011 då VDn Peter Reigo under 

tjänstledighet från Ericsson utvecklade en centimeternoggrann 

positioneringsteknologi för användning i självgående gräsklippare. 

Två teknologier utvecklades, baserade på GPS och 

Ultrawidebandradio, av ett team från KTH och testades inom bland 

annat jordbruk och sjukvård. Med hjälp av fastighetsbolaget 

Vasakronan som första kund fann Flowscapes produkt en 

tillämpning inom fastighetssektorn, som ett sätt att öka 

effektiviteten på moderna kontor. I början av 2014 släpptes den 

första versionen av mjukvaran till en IoT (Internet of Things)-

lösning, som då hette Bird’s Eye. Fram till idag har omkring 65 

miljoner kronor investerats i bolagets produkt för utvecklingen för 

global försäljning. I slutet av 2015 kom ett större genombrott för 

Flowscape, då ett avtal skrevs med Telia som stod inför en 

stundande kontorsflytt som berörde 3000 anställda. Flytten innebär 

en minskning i kontorsyta från 85 000 kvadratmeter till 45 000 

kvadratmeter, något som var möjligt till följd av mer effektivt 

utnyttjande av kontorsytan.  

 

Bolaget knöt kontakter med det noterade bolaget Crowdsoft 

Technology, som tillhandahöll kommunikationslösningar för fastig-

hetsrelaterad- och kriskommunikation. Crowdsofts lösningar var 

därtill förberedda för integrering mot IoT-enheter och nyttjar 

användarnas positions för platsbaserad kommunikation. Behovet 

att komplettera Flowscapes erbjudande med kommunikations-

lösningar samt Crowdsofts börsplats och namnkunniga styrelse 

med nätverk resulterade i ett samgående mellan de båda företagen 

i mars 2018. Samgåendet stärkte det gemensamma erbjudandet, 

då Crowdsofts etablerade kommunikationslösningar och börsplats 

kombinerades med Flowscapes starka marknadsställning, höga 

intäkter och mer uppbyggda försäljningsorganisation. Samgåendet 

innebär att aktieägarna i Flowscape fick nyemitterade aktier i 

Flowscape Smart-Phone app. 

Källa: Flowscape  
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Crowdsoft Technology, och en nyemission till det nya bolaget 

genomfördes, som nu bytte namn till Flowscape Technology AB.  

 
Produkten  
Flowscapes erbjuder en IoT-baserad produkt med syfte att 

effektivisera nyttjandet och arbetssättet på aktivitetsbaserade 

kontor. Aktivitetsbaserade kontor är centrerade kring att kontor och 

arbetsplatser utformas med olika zoner anpassade efter olika 

aktiviteter. Detta innebär att medarbetare har fri sittning och väljer 

plats beroende på arbetsuppgiften som ska utföras. Produkten säljs 

till en installations- och hårdvarukostnad med därefter 

återkommande månadsavgifter per anställd på omkring 30–100 kr.  

 

Huvudfunktionen i Flowscapes erbjudande är Flowmap, en karta 

som ger en digital överblick av hela kontorslandskapet. Flowmap 

möjliggör bland annat funktioner såsom vägvisning, rumsbokning, 

bokning av arbetsplats och hitta kollegor. Lösningen, även kallat ett 

Workplace Experience System (WPE-system) består av, utöver 

databas och servrar, bland annat rumspaneler, statuslampor, appar 

för både smartphone och webb samt positioneringssystem och 

rörelsedetektorer. Detta möjliggör därtill att beläggningsgraden på 

kontoret kan analyseras för att se hur användningen ser ut i de olika 

delarna av kontoret och utnyttjandet kan därmed effektiviseras.  

 

 

 

Av de totalt åtta funktionerna i Flowscapes lösning är två hänförliga 

till C-One, vilket är ett krishanteringsverktyg som utvecklats av 

Crowdsoft. Dessa är” Crisis communication” och” Corporate & 

facility announcement”. C-One utgörs av en kommunikations-

plattform som kan användas för att snabbt och säkert nå ut till 

Flowscapes kompletta system av lösningar. 

Källa: Flowscape  

Kioskskärm Smart phone app Outlook plugin

RumspanelWeb app
Sensorer &

positionering
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användare i krigshändelser och möjliggöra operativ krisledning. 

Denna funktion har fått stort intresse bland potentiella kunder i 

Japan, till följd av återkommande jordbävningar som innebär ökade 

krav på kriskommunikation på arbetsplatsen. Produkterna håller för 

närvarande på att anpassas ytterligare för att kunna användas i Co-

Working Marknaden, vilket kan beskrivas som kontorskollektiv där 

människor med olika yrken och från olika arbetsgivare delar kontor. 

Detta görs tillsammans med Vasakronan som sponsrar satsningen. 

 
 
Behovet av effektivt nyttjade av kontor 
Ericsson tecknade ett avtal med Flowscape i maj 2018 och 

uppskattar ett Flowscape Smart Office verktygen har potential att 

dagligen spara 15 minuters arbetstid per medarbetare. I 

förläningen innebär detta stora kostnadsbesparingar, då detta på 

årsbasis kan motsvara upp till 23 000 kr på en antagen månadslön 

om 40 000 kr per månad. Satt i förhållande till prissättningen på 

produkten, 800 kr licensavgift per år plus installation på cirka 1600 

kr per medarbetare, är det uppenbart att möjligheterna till 

kostnadsbesparing är stora.  
 
Behovet av Flowscapes lösningarna blir ofta uppenbara för kunder 

i samband med flytt till nya kontor och byte av arbetssätt. Allt fler 

nybyggda kontor nyttjar moderna, aktivitetsbaserade arbetssätt 

vilket sätter högre krav på effektivt nyttjande av kontorsytorna. 

Detta är ännu tydligare givet den rådande Co-Working trenden med 

kontorshotell och kontorslandskap med en mängd olika 

hyresgäster. Effektivt nyttjande av kontorsytor kan innebära stora 

kostnadsbesparingar för företag. Dessa besparingar är ännu 

tydligare givet stigande kontorshyror i många större europeiska 

De åtta lösningarna i Flowscapes system. 

Källa: Flowscape  
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städer, vilket sätter krav på bolag att effektivt utnyttja en mindre 

kontorsyta.  
Enligt uppgifter från bolaget har moderna kontor en effektiv belägg-

ningsgrad på 50 procent. Frånvaro kan bero på en mängd faktorer, 

såsom distansarbete, kundbesök, anställda som befinner sig på 

annan plats på kontoret, och sjukdomar, semester och dylikt. Detta 

innebär att stora effektiviseringar i nyttjandet av kontorsytor är 

möjliga, vilket kan sänka fastighetskostnaderna för Flowscapes 

kunder. 

 

  

Covid-19 belyser behovet 
I samband med att kontor börjar öppna igen blir behovet tydligt av 

tekniska lösningar för att förhindra smittspridning. Detta kan bland 

annat innebära möjlighet att blockera varannan arbetsplats, säkra 

att social distansering upprätthålls och att det finns tydliga 

möjligheter till att i förväg boka arbetsplatser. Flowscapes lösningar 

kan här spela en viktig roll där medarbetare kan boka samma 

arbetsplats längre perioder, vilket innebär att risken för 

smittspridning minskar. Vidare kan verktyget nyttjas till att 

analysera vilka arbetsplatser som har använts och därmed 

effektivisera städ- och desinficerings rutiner.  

 

De effekter Covid-19 har haft på det ekonomiska läget för många 

större företag talar också till fördel för Flowscapes Smart Office 

produkt. Försämrade finansiella resultat innebär att många bolag 

ser över hur kostnadsbesparingar kan nås och att reducera 

kontorsytor är ett sätt detta kan genomföras på. Genom att nyttja 

Flowscapes lösningar kan bolag både analysera hur deras 

nuvarande kontor nyttjas men även effektivisera användandet av 

ytorna vid flytt till mindre lokaler.  

 

Slutligen har Covid-19 medfört en kraftigt ökande andel medarbete 

som arbetar hemifrån. Trots att merparten av dessa kommer 

återvända till kontor så fort restriktioner lyfts och smittspridningen 

avtas så är det ändå rimligt att anta att mängden hemarbete 

långsiktigt kan öka. Många bolag har ofrivilligt fått upp ögonen för 

att distansarbete kan fungera väl och skulle denna trend hålla i sig 

innebär det ett stort behov av att effektivisera användandet av 

kontorsytorna. Medarbetare som arbetar på distans och endast 

besöker kontoret några gånger i veckan eller månaden har inte 

fasta arbetsplatser och rutiner och verktyg för att i förväg boka 

kontorsyta är en förutsättning för att detta ska fungera smidigt.  

 

Multinationell kundbas 
Flowscape har idag över 120 kunder i ca 30 länder. Kunderna är 

huvudsakligen medelstora till stora bolag med antingen klassiskt 

öppna kontorslandskap eller aktivitetsbaserade kontor. En stor del 
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av kontoren återfinns i storstäder och den typiska kunder har minst 

100 anställda. 

 

Exempel på några kunder och partners till Flowscape är Telia, 

Ericsson, Karolinska Universitetslaboratoriet, Kinnarps, Telenor, 

Vasakronan och Tobii. Flowscape har i dagsläget en handfull större 

multinationella kunder, med över 40 000 kunder vardera, som för 

närvarande rullar ut global implementering till kontor. Antalet 

användare uppgår till omkring 50 000 i dagsläget. Under första 

kvartalet har ett antal större order inkommit till Flowscape. I slutet 

av februari offentliggjorde bolaget en ny order till en befintlig kund 

i USA för deras Boston kontor, där ordervärdet första året är 

750 000 kronor och därefter 240 000 kronor årligen. Därtill, i mitten 

av april, meddelade bolaget att en befintlig kund i Sverige förlängt 

och utökat sin installation på nyrenoverade Stockholmskontor. 

Affären har ett värde över 3 år på 1,5 miljoner kronor, med 255 000 

kronor i årliga intäkter. Flowscape mottog även en stororder från 

den offentliga sektorn i Norge i slutet av april, där det totala 

ordervärdet över 3 år uppgår till 4,5 miljoner kronor, med 920 000 

kronor i årliga intäkter.  

 

Sammantaget har Flowscape redan i dagsläget samlat en 

imponerande kundlista och affärstakten talar för fortsatt positiv 

utveckling framöver. Den breda, globala, integrationen av 

företagets lösningar till multinationella företag är ett kvitto på att 

Flowscape Smart Office möter marknadens krav och förväntningar 

väl.  

 
 
 
 
 

Ett urval av Flowscapes större kunder och partners. 

Källa: Flowscape   

Stora partners
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Marknaden 
Bara i Sverige uppskattar bolaget marknadspotentialen för 

rumsbokning med rumspaneler till 288 miljoner kronor årligen, 

baserat på en 30 kronors abonnemangsavgift per månad och 

800 000 anställda på större kontor i Sverige. Om varje användare 

skulle använda det fulla WPE systemet, för en abonnemangsavgift 

på 100 kr per månad, skulle det innebära en marknadsstorlek i 

Sverige på 960 miljoner kronor per år. Därtill har C-One, 

Flowscapes kommunikationsplattform, inom marknadssegmentet 

”Unified Communications & Collaboration”, en global 

marknadsstorlek på ca 60 miljarder dollar enligt analysbolaget GM 

Insights.  

 

Den digitaliserade kontorsmarknaden, även kallat Smart Office, 

bedöms av analysfirman Mordor Intelligence att uppgå till strax 

över 28 miljarder USD under 2019 och förväntas nå 55,6 miljarder 

USD år 2025. Detta motsvarar en CAGR (genomsnittlig årlig ränta) 

på 13,6 procent mellan 2020 och 2025.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowscape bedömer själva att det finns totalt 150 miljoner anställda 

på kontor med fler än 150 anställda globalt, varav 30 miljoner 

vardera i Europa och USA. Bolaget estimerar den globala 

marknaden för rumsbokning till 53 miljarder kronor och WPE-

system för 178 miljarder kronor. Då Smart Office är ett brett 

begrepp som innefattar en mängd funktioner och 

användningsområden så motsvarar den totala markanden för 

Flowscape inte fullt ut hela Smart Office markanden, då de inte 

tillhandahåller alla funktioner inom segmentet. Bolaget estimerar 

en CAGR inom deras marknadssegment på mellan 15 och 40 

procent kommande tiden.  

  

Den stundande globala 5G-lanseringen öppnar även upp 

möjligheter för ytterligare integrering av Flowscapes produkter, då 

detta kommer möjliggöra ännu högre IoT integrering i många 

fastigheter.  
 

28

55,6

0
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40
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Miljarder USD 

Globala Smart Office Marknaden

Storlek på Smart Office marknaden globalt i miljarder USD. 

Källa: Mordor Intelligence  
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Konkurrens 
Flowscape var relativt tidiga på markanden jämfört med många 

andra konkurrenter vilket innebär att de etablerat sig som en 

välkänd aktör inom Smart Office lösningar. Ökad konkurrens på 

senare år är en indikation på momentum i markanden och att allt 

fler aktörer har identifierat behovet och den stora nyttan av smarta 

kontorslösningar.  

 

Ett exempel på konkurrent är Teem/iOffice, som erbjuder tekniska 

lösningar för bland annat bokning av rum och arbetsplatser och 

brittiska Condeco med en stark ställning på marknaden med 

försäljning på omkring 350 miljoner kronor. Flowscapes möter 

huvudsakligen fyra olika konkurrenter hos potentiella kunder i 

Europa, vilka är: Condeco, Mapiq, Spaceti och Sony, där Condeco 

och Mapiq är de som är relativt starkast på markanden.  

 

Endast en mindre del av marknadspotentialen har förverkligats och 

markanden är i stort fragmenterade. I USA möter Flowscape 

huvudsakligen Robin och Teems/iOffice som huvudsakliga 

konkurrenter.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudsakliga konkurrenter till Flowscape. 

Källa: Flowscape  
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En av Europas mest lovande PropTech scale-
ups 
I maj uppmärksammades Flowscape som ett av 50 europeiska 

bolag som gått vidare till semifinalen i PropTech Startup & Scale-

Up Awards 2020. Tävlingen anordnas av en sammanslutning av 

europeiska företag med stöd av Europeiska kommissionen för att 

uppmärksamma och främja digital utveckling inom fastighets-

området. Detta är ett tydligt kvitto Flowscapes ställning på 

marknaden som en pionjär inom området och belyser ytterligare 

värdet i de lösningar som de erbjuder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prognoser och värdering 
Första kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 6,8 miljoner 

kronor, en marginell ökning från 6,5 miljoner kronor motsvarande 

kvartal året innan. Rörelseresultatet för avskrivningar, EBTIDA, 

uppgick till 257 000 kronor (206 000). Flowscape tillförs 30 miljoner 

kronor i expansionskapital i samband med en riktad nyemission, 

och kassan uppgår till 20,8 miljoner kronor vid kvartalets slut.  

 
Sammantaget rapporterar bolaget att försäljningsprocesserna 

fortskrider enligt tidigare, där bolaget dock rapporterar att vissa 

investeringsbeslut drar ut på tiden till följd av Covid-19. Flowscape 

betonar dock att inga inköpsprocesser avbrutits. Kvartalet har även 

inneburit ett antal större affärer, som beskrivits ovan i avsnittet om 

kunder. Kvartalet såg en liten ökning i kostnader till följd av att 

bolaget tagit in ett antal konsulter för att kortsiktigt accelerera 

tillväxten.  

 

Bolagets internationella expansionsfas inleddes i februari och har 

ett inledande fokus på att etablera säljkontor i USA och utöka 

bemanning i Storbritannien. De långtgående reserestriktionerna till 

följd av Covid-19 har tillfälligt försenat denna process, men bolaget 

betonar att så fort restriktioner lyfts så återupptas processen. 

Bolaget satsar även aktivt på öka visibiliteten med hjälp av ny 

hemsida och en digital marknadsföringsplattform som planeras att 
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lanseras i juli, vilket inneburit anställning av en ny Norden säljare 

och två nya medarbetare på marknadsavdelningen. 

 

Flowscape har sammantaget kortsiktigt, likt många andra bolag, 

påverkas negativt av Covid-19 då försäljningsprocesser drar ut på 

tiden och den internationella expansionen tillfälligt hämmats. 

Däremot har den rådande situationen potential att ytterligare belysa 

behovet av bolagets tjänster, vilket kortsiktigt kan vara att hitta 

tekniska lösningar för att minska smittspridning och långsiktigt vara 

en lösning till företag som behöver omvärdera sitt 

fastighetsutnyttjande och analysera eventuella möjligheter till 

kostnadsbesparingar.  

 

Tidigare prognoser har nedjusterats marginellt i närtid för att nå 

högre nivåer på längre sikt. Vi modellerar med en helårsintäkt på 

40 miljoner kronor 2020 och därefter 55 miljoner 2021. Drivande i 

intäktsökningen är den stundande internationella expansionen i 

USA och Storbritannien där vi antar att 2021 blir året då denna 

försäljning tar fart. Vi ser i överlag högst potential för större tillväxt 

utanför bolagets nuvarande starkaste område, Norden, och 

möjligheten till att knyta till sig fler storkunder med global 

tillämpning kommer sätta tonen för den framtida utvecklingen. 

Marginalerna antas relativt höga, där stor del av försäljningen sker 

genom partners och återförsäljare.    
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Värdering 
Baserat på rådande prognoser värderas Flowscape genom att 

diskontera förväntade fria kassaflöden över prognosperioden. 

Diskonteringsräntan som används är 14,8 procent, vilket innehåller 

marknadsriskpremie på 6,8 procent, storlekspremie på 4,2 procent, 

beta-tal på 1,1 och risktillägg på 2,5 procent. Antagen 

evighetstillväxt är 2,7 procent i bas-scenario, 2,4 procent i bear-

scenario och 3 procent i bull scenario. Den genomförda 

företrädesemissionen stärkte kassan och nettokassa uppgår per 

2020-03-31 till 18,6 miljoner kronor. Sammantaget resulterar 

analysen i ett motiverat aktievärde på 0,14 kr i Bas-scenariot, 0,09 

kr i Bear-scenariot och 0,18 kronor i Bull-scenariot.  

 
      Bear Bas Bull 

    Wacc 14,8% 14,8% 14,8% 

    Tillväxt, evighet 2,4% 2,7% 3,0% 

    Rörelsevärde (EV), mkr 141,5 225 309,2 

    Nettokassa, mkr 18,6 18,6 18,6 

    Aktievärde, mkr 160,1 243,6 327,8 

    Antal aktier, miljoner 1802,5 1802,5 1802,5 

    Värde per aktie, SEK 0,09 0,14 0,18 

 

 

Sammanfattningsvis har Covid-19 än så länge haft begränsat 

påverkan på Flowscapes affärsmodell och har snarare potential att 

ytterligare belysa behovet och nyttan med de produkter de 

erbjuder. Ett antal större affärer under kvartalet är gott tecken inför 

framtiden och förutsatt att restriktioner lättas och den 

internationella expansionen kan fortskrida ser vi stora möjligheter 

till fortsatt tillväxt kommande åren.  

 

11

19

32

52

0

10

20

30

40

50

60

70

2020P 2021P 2022P 2023P

EB
IT

D
A

, 
m

ilj
o
ne

r 
kr

o
no

r

EBITDA prognoser, 2020-2023

BEAR BAS BULL
Källa: Analysguiden  

Källa: Analysguiden  



 

11 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

Flowscape Technology 

2 juli 2020 

 
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 Nils Hellström äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Nils Hellström 
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