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Överraskar på 

uppsidan      

 

FrontOffice (FO) innehav QuickBit (QB) gör framsteg med kraftigt ökade intäkter 

och höjd lönsamhet under perioden okt – dec 2018. Det till följd av lanseringen 

genom introducentnätverk. Samtidigt ökar FO sitt innehav inför en eventuellt 

kommande listning av QB. Aktien handlas till en rabatt om 53 procent mot det av 

oss beräknade substansvärdet. Denna rabatt bedöms omotiverat stor.  

Sedan senaste analysen har det varit mycket surr kring QuickBit 

(QB). Det med all rätt: Under den andra halvan av 2018 har 

intäkterna ökat markant och för perioden okt – dec 2018 (kv2) 

visade QB upp en omsättning om 477 MSEK till ett positivt nettoresultat om 3 

MSEK. Den kraftiga tillväxten förklaras av lyckosam lanseringen genom flera 

introducentnätverk/affiliatenätverk som hjälper bolaget att nå ut och implementera 

sin teknik hos e-handlare globalt. Volymerna är alltså uppe på nivåer där bolaget 

gör break-even (och lite till) tidigare än vad vi hade räknat med. Detta är helt klart 

en positiv nyhet och vi tar därmed också upp prognoserna för QB. Vi justerar också 

upp det uppskattade värdet till 225 miljoner kronor, från tidigare 146 miljoner 

kronor. FrontOffice har också ökat sin andel till 10,3 procent i QB inför en eventuellt 

kommande listning på NGM.  

Samtidigt har det varit tyst kring bolaget största innehav, FTCS. Hur projektet med 

Banko BS2 i Brasilien fortlöper är således okänt. Till vår vetskap har heller inga nya 

projekt tecknats. Vi behåller dock vår positiva vy på FTCS och lämnar värderingen 

oförändrad på 464 MSEK tillsvidare. Samtidigt har inte Svensk 

Företagsrekonstruktion (SFR) levererat en orderbok i linje med våra förväntningar 

vilket innebär att vi tar ner det motiverade värdet till 10,1 MSEK (15,1). Dock skall 

nämnas att FrontOffice realiserat en vinst om 1,4 MSEK i Samtrygg, motsvarande 

en fin avkastning om 70 procent. Det påvisar bolagets förmåga att identifiera 

kortsiktiga investeringar.  

Nettoeffekten av alla justeringar i innehaven samt uppjusterade koncern-

gemensamma kostnader efter fjärde kvartalet 2018 innebär att det motiverade 

värde per aktie sjunker till 2,1 kronor från tidigare 2,6 kronor för de kommande 6 - 

12 månaderna i ett basscenario. 2,1 kronor per aktie motsvarar en rabatt på 17 

procent relativt vårt bedömda substansvärde, då inkluderat konsultverksamheten. I 

rådande stund är substansrabatten 53 procent, vilken vi anser är omotiverat stor.  

Utfall och prognoser, basscenario 

          

MSEK 2017 2018 2019P 2020P 

Nettointäkter, FO 10,1 11,8 12,0 12,7 

Rörelsekostnader, FO -13,1 -18,7 -22,1 -22,0 

Bedömt substansvärde per aktie     2,6   

Rådande substansrabatt     -53%   

Källa: FrontOffice och Jarl Securities (prognoser) 
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Datum: 26 mars 2019 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: FrontOffice Nordic AB (publ) 

Lista: NORDIC MTF 

Vd: Johan Lund 

Styrelseordförande: Tommy Ekholm 

Marknadsvärde: 35 MSEK 

Senast: 1,2 SEK 

Kort om 

FrontOffice: 

FrontOffice investerar i Turnaround-case. 

och i tillväxtbolag. Investeringsverksamheten 

kompletteras med konsultverksamhet.  

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

KROSS-plattformen och SFR ger bolaget en 

unik insyn i potentiella Turnaround-invest-

eringar. SFR har ett bra track record i term-

er av lyckade företagsrekonstruktioner. Det 

skapar goda förutsättningar för tillväxt.  

 

Bolagets fokus på tillväxtbolag inom Fintech 

är intressant då detta område växer snabbt. 

Hittills är vår bedömning att bolaget 

investeringar inom området varit goda. 

 

FrontOffice är ett alternativ för investerare 

som vill få exponering mot onoterade bolag 

inom Fintech. 

  
Risker och 

svagheter: 

Bolagets rörelsekapital är begränsat och en 

nyemission går inte att utesluta. Bolaget har 

en kreditlina om 20 miljoner kronor och 

investeringsavtal om 52 miljoner kronor, 

avsedda att finansiera rörelsen liksom ytter-

ligare investeringar.  

 

Medel att investera är begränsat. Det inne-

bär att bolaget i dag kan gå miste om poten-

tiella nya investeringar.  

 
Bolagets begränsade finansiella resurser 

utgör även en risk för befintliga innehav då 

flera av dessa sannolikt kommer att behöva 

ytterligare kapital. Om inte FO kan förse 

dem med detta riskerar bolaget att bli 
utspädda.  

 

Insynen i FTCS är begränsad vilket skapar 

osäkerhet. 

  
  

Värdering: Bear 

1,4 kr 

Bas 

2,1 kr 

Bull 

2,5 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 



 

 

3 
 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

FRONTOFFICE NORDIC AB 
26 mars 2019 

Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Bolagets vd Johan Lund grundade bolaget 2013. 

Inriktningen i bolaget har sedan start varit att rädda 

bolag i obestånd, men har på senare tid även adderas 

investeringar i tillväxtbolag. Investeringarna som hittills 

realiserats har givit en bra procentuell avkastning 

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  

 

Vd Johan Lund är även bolagets största ägare. Det ger 

honom ett finansiellt initiativ att agera i aktieägarnas 

intresse.  

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 
 

 

Bolaget hade per 31 december 2019 0,9 miljoner kronor i 

kassan. Verksamheten bränner betydligt mer än så. 

Samtidigt har bolaget har en kreditlina om totalt 20 

miljoner kronor som avser finansiera rörelsen liksom 

utveckling av innehav. Bolaget har också ett 

investeringsavtal med GEM som möjliggör för bolaget att 

få in kapital om totalt 52 miljoner via riktad nyemission.  

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  

 

Bolagets investeringar har alla hög risk men så är också 

den förväntade avkastningen betydande. Förändrat 

marknadsläge och ökade konkurser innebär ett ökat 

inflöde för turnaround-verksamheten och således 

möjligheter för fler investeringar. Vi ser stor potential i 

innehavet FTCS att fortsätta driva värdet på FrontOffice. 

Även QuickBit är intressant. En listning och en snabb 

värdestegring kan bli fallet liksom en reducerad 

likviditetsrisk.  

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  

 

Risken i bolagets investeringar är som tidigare nämnt 

hög. Majoriteten av innehaven kommer också behöva 

ytterligare finansiering från dess ägare. Den publika 

insynen i bolagets onoterade innehav är begränsad. 

Vidare bedömer vi att diversifieringen i portföljen är låg. 

Vi uppskattar att FTCS utgör 63 procent av 

portföljvärdet som i sin tur uppskattas utgör 88 procent 

av rörelsevärdet. 

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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FrontOffice, ett investmentbolag med 
konsultverksamhet 
FrontOffice (bolaget, FrontOffice, FO eller koncernen) är ett investmentbolag med 

fokus på turnaround- och tillväxtinvesteringar. Koncernen har också ett andra 

affärsben, konsultverksamhet. Detta affärsben har en viktig roll då den ger bolaget 

en unik möjlighet att hitta potentiella turnaround-investeringsmöjligheter. Vår 

bedömning är att investeringsverksamheten i dag utgör cirka 88 procent av 

koncernens rörelsevärde (EV). Resterande 12 procent utgörs av värdet på 

konsultverksamheten. 

Nedan visas vår värdering av FrontOffice: 

Värdering, FrontOffice 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Portföljbolaget QuickBit gör framsteg 
Sedan senaste analysen är det framstegen i portföljbolaget QuickBit (QB) som 

sticker ut. QB är ett fintech-bolaget som tillhandahåller en teknisk lösning för e-

handlare som önskar låta sina kunder växla till kryptovaluta att nyttja som 

betalmedel. Betalningen genomförs enkelt med kort hos externa betaltjänst-

leverantörer vartefter kundens e-wallet krediteras med kryptovaluta, som sedan 

kan användas av kunden för betalning hos e-handlare. Bolagets affärsmodell i dag 

bygger således på att ta en marginal mellan köp och säljkursen. QB spekulerar 

således inte i kursrörelser i underliggande valutor.  

68,9 MSEK eller 

2,1 kronor per 

aktie 
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Efterfrågan på bolagets tjänster drivs av en växande marknad för e-handel och 

handel online över gränser. Nedan visas försäljning under Cyber Monday i USA 

och Amazons intäkter som påvisar e-handelns frammarsch:  

Försäljning Cyber Monday i USA och Nettointäkter Amazon 

 

Källa: Wikipedia, Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

Även e-handlare driver på efterfrågan då kryptovaluta som betalningsmedel då det 

reducerar risken för bedrägerier och minskar inlösningsavgifter för e-handlare i 

högriskbranscher. 

Intäkterna ökar kraftigt 

QuickBit har genom att nyttja introducentpartners/affiliatenätverk kraftigt ökar 

intäkterna under andra halvan av 2018. Ett introducentnätverk leder e-handlares 

kunder till bolagets plattform för att växla till kryptovaluta för att sedan nyttja denna 

som betalningsmedel vid köp i e-handelsbutiken. Förutsättningarna för denna 

breda lansering kunde samtidigt varit bättre. Bitcoin har fallit kraftigt och är 

fortfarande förhållandevis volatil. Det innebär i sin tur att valutarisken ökar för de e-

handlare som accepterar betalning med kryptovalutor. Således är den kraftiga 

tillväxten är imponerande och påvisar att e-handlares efterfråga på kryptovalutor är 

starkt trots den höga volatiliteten som råder just nu. Skulle volatiliteten i bitcoin 

komma ner ytterligare tror vi att efterfrågan från e-handlare kommer öka, vilket 

skulle vara fördelaktigt för QB.  

Bolaget redovisar nettointäkter som den totala transaktionsvolymen, dvs den totala 

summan kunderna handlat för i bolagets system. Under andra kvartalet 2018/19 

uppgick denna summa till 477 miljoner kronor. En annan, och möjligen mer vanligt 

förekommande metod för liknande affärsmodeller är att redovisa 

transaktionsmarginalen, alltså vad vi kallar nettovalutaresultat, som nettointäkter.  

Graf nedan visar QB:s nettovalutaresultat. Som framgår växte dessa kraftigt under 

det andra kvartalet. Det med hjälp av tidigare nämnda introducentnätverk. I grafen 

framgår även våra prognoser för innevarande räkenskapsår tredje och fjärde 

kvartal.  

610 846 1028 1465
2038

2671

7900

0

2 500

5 000

7 500

10 000

M
U

S
D

Försäljning Cyber Monday i USA, MUSD

10 711 19 166
34 204

61 093

88 988

135 987

232 887

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

M
U

S
D

Försäljning AMZN, MUSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuickBit har ett brutet räkenskapsår 

KV1 = juli – september 
KV2 = oktober – december 
KV3 = januari – mars 
KV4 = april - juni 
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Bolagets transaktionsintäkter förväntas fortsätta växa under 2019. Historik och prognoser, nettovalutaresultat på kvartals 

 

Källa: QuickBit och Jarl Securities 

Historik och prognos, nettovalutaresultat på årsbasis 

 

Källa: QuickBit och Jarl Securities 

 

QB:s andra kvartal, som innefattar månaderna oktober till december inkluderar 

julhandeln och är därför också ett säsongsmässigt starkt kvartal. Vi modellerar 

ändock med en mindre sekventiell tillväxt under räkenskapsårets resterande två 

kvartal och landar på en prognos för nettovalutaresultat för innevarande 

räkenskapsår 2018/19 om knappt 44,3 miljoner kronor. Det är en kraftig 

uppjustering relativt senaste analysen då prognosen låg på drygt 10,3 miljoner 

kronor. Antalet e-butiker som bolagets teknik är ansluten till via introducenter ökar, 

vilket också driver volymtillväxt i det kortare perspektivet. På längre sikt drivs 

tillväxten av (i) fortsatt ökad handel online, (ii) kryptovaluta bli allt mer vanligt 

förekommande som betalningsmedel vid handel online och att (iii) bolaget tar en 

större plats i värdekedjan.  

…och QB gör vinst 

Med ett nettovalutaresultat om cirka 13 miljoner kronor som redovisades under det 

andra kvartalet gjorde QB också ett positivt rörelseresultat för av- och 

nedskrivningar (EBITDA) om 3,9 miljoner kronor. Det motsvarar en EBITDA-

marginal om 30 procent. Vinst före skatt uppgick cirka 3,1 miljoner kronor. 

Skalbarheten i affärsmodellen möjliggör för bolaget att kunna höja sin marginal 

allteftersom volymerna ökar. Bolaget vidareutvecklar samtidigt affären och 

planerar en listning av aktien. Givet detta har vi antagit ett EBITDA-resultat för 

innevarande räkenskapsår om 16,0 miljoner kronor.  
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Uppdaterad värdering på QB 

Lönsamhet i QB kom tidigare än vi förväntat oss. Vi har därför justerat våra 

prognoser vilket ökar värdet på QB och därmed ökar också värdet på FrontOffice. 

Som framgår beräknar vi ett totalt aktievärde på QuickBit till 225 miljoner kronor i 

vår DCF-modell. det är en uppjustering med 43 procent.  

I mars 2019 utökade FrontOffice sitt innehav till 10,3%. FO finansierade detta med 

en riktad nyemission om drygt 3,6 miljoner aktier till en kurs om 1,32 kronor per 

aktie. Befintliga aktieägare som inte var en del av riktade nyemissionen utspädda 

med cirka 11 procent. Det motiverat värdet på bolagets innehav i QuickBit 

beräknas till 23,1 miljoner kronor (9,5).  

Värdering QuickBit, DCF-modell 

    

MSEK   

Disk.ränta 15,6% 

Rörelsevärde (EV) 222,6 

Kassa 2,0 

Skuld 0,0 

Aktievärde, DCF 225 

Andel, innehav 10,3% 

Motiverat aktievärde, innehav 23,1 

EV/Sales, 2018/19P 5,0x 

EV/EBITDA, 2018/19P 14,6x 

Källa: QuickBit och Jarl Securities 

 
QB på väg mot listning?! 

Givet de framsteg som QB gjort som bevisar befintlig teknik och affärsmodell 

spekulerar vi i att en listning på NGM borde ligga inför dörren. Om detta skulle bli 

aktuellt kommer rimligtvis premien relaterad till onoterade bolag elimineras och 

likviditetsrisken komma ner. En rimlig premoney värdering av QB bedömer vi 

kunna ligga mellan 225 och 250 miljoner kronor, allt annat lika.  

Värdering, övriga innehav 
I december realiserade bolaget en vinst om cirka 1,4 miljoner kronor i Samtrygg. 

Den procentuella avkastningen uppgick till 70 procent och påvisar bolagets 

förmåga att identifiera och realisera på investeringar med kortare tidshorisont. 

Samtidigt har det varit tyst kring FTCS, som vi bedömer vara bolagets största 

innehav. Det är en påminnelse om att informationsflödet i onoterade bolag också 

ofta är begränsat. Hur projektet med Bank BS2 fortlöper är okänt och till vår 

vetskap har inga nya ordrar tecknats. I väntar på nyheter från FTCS behåller vi 

tillsvidare vår positiva inställning till bolaget och värderingen på 464 miljoner 

kronor.  

Svenskföretagsrekonstruktion (SFR) hade en förhållandevis stark avslutning på 

2018 med en bra orderingång i oktober. Dock har orderbok inte växt i den takt 

som vi förväntat oss. Det innebär att vi har justerat ner våra 
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prognoser för det föregående helåret 2018 och därmed också resterande år av 

den prognostiserade perioden. I DCF-modellen beräknas ett motiverat värde på 

innehavet cirka 10,1 miljoner kronor från 15,2 miljoner kronor vid föregående 

analystillfälle.  

Vi lämnar värderingarna för innehaven i The Great Wild och Stockaboo 

oförändrade.  

Motiverat värde, FrontOffice 
Genom att summera värdet av koncernens två affärsben och reducera summan 

med nettoskuld och koncerngemensamma kostnader beräknas ett motiverat värde 

per aktie till 2,1 kronor (2,6) i basscenariot. Se tabell nedan. 

Värdering FrontOffice, tre scenarion 

        

MSEK BEAR BAS BULL 

Tot. värde innehav 51,0 74,3 84,8 

Aktievärde SFR och KROSS 10,1 10,1 10,1 

Summan av delarna 61,1 84,4 94,9 

Kassa, FO 0,9 0,9 0,9 

Skulder, FO -2,0 -2,0 -2,0 

Koncerngemensamma kostnader, NTM -14,4 -14,4 -14,4 

Totalt aktievärde, FO 45,6 68,9 79,5 

Antal utestående aktier A+B, miljoner 32,1 32,1 32,1 

Motiverat värde per aktie, kr 1,4 2,1 2,5 

Upp-nedsida rel. senast betalt (1,2 kr) 17% 77% 104% 

        

Substansvärde per aktie, kr (mar-2019) 1,9 2,6 2,9 

Motiverad rabatt -24% -17% -15% 

Nuvarande rabatt (1,2 kr) rel. motiverat substansvärde -35% -53% -58% 

        

Andel Investeringsportfölj av tot. EV 83% 88% 89% 

Andel SFR och KROSS av tot. aktievärde 17% 12% 11% 

Källa: Jarl Securities 

 

Nedjusteringen beror på nettoeffekten av (i) förändringar i det bedömda värdet 

bolagets innehav (då QB och SFR) (ii) uppjustering av innehavet storlek i QB (iii) 

utspädning från nyemission samt (iv) koncerngemensamma kostnader som för 

helåret 2018 överskred våra prognoser. Värderingen motsvarar en rabatt mot det 

av oss bedömda substansvärde om 17 procent. 

I ett mer defensivt Bear-scenario beräknas motiverat värde per aktie till 1,4 kronor. 

I ett mer offensivt Bull-scenario beräknas motiverat värde per aktie till 2,5 kronor. 

Risker 
Det publika informationsflödet kring onoterade bolag är begränsat. Portföljens 

värde utgörs enligt vår bedömning till 60 procent av ett innehav, det 
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i FTCS. Stora förändringar i värdet på FTCS kommer således också slå hårt på FO. 

Dock har FTCS andel av värdet på portföljen kommit ner från 72 procent i tidigare 

analys vilket är positivt. QuickBit har ökat sin andel till 34 procent från tidigare 15 

procent.  

Turnaround-case innebär alltid en hög risk då alla turnaround-investeringar inte 

kommer resultera i en faktisk resultatåterhämtning och istället kan bolaget ifråga 

försättas i konkurs. Då blir värdetappet investerings värde nästan hundra procent 

då innehavet får skrivas ned nästan helt. Turnaround-investeringar bör dock ha en 

mycket hög förväntad avkastning. I en bred väldiversifierad portfölj skall ett 

investmentbolag med en fungerande strategi genererar en bra avkastning på sin 

portfölj. Dock är FrontOffice investeringar i turnaround-case få till antalet och ett 

eventuellt misslyckande kan bli dyrbart. 

Vidare behöver turnaround-investeringar många gånger minst en omgång av 

finansiering innan de kan bli lönsamma. Som aktieägare är det då viktigt att 

FrontOffice kan bidra med kapital om så behövs. Annars löper investeringsobjektet 

risken att ha en brist på kapital för att genomföra en fullständig turnaround och 

riskerar istället att då försättas i konkurs. Alternativt kan FrontOffice bli utspädda 

om andra investerare klarar av att bidra med finansiering, men det blir knappast 

förmånligt. 

Bolaget har begränsade finansiella resurser att ta upp nya investeringar givet de 

bedömda kapitalbehoven i QuickBit och FTCS. Samtidigt kan bolaget avveckla 

innehav i exempelvis TWG som skulle frigör lite kapital.  

Investeringar i Fintech har en stor potential då marknaden växer så det knakar. 

Dock är konkurrensen omfattande och det är viktigt att både FTCS och QuickBit 

kan etablera starka positioner på sina respektive marknader redan inom en snar 

framtid. Timing är avgörande.  

Med en begränsad kassa löper även FrontOffice Nordic risken till en 

”tvångsförsäljning” av vissa av sina innehav för att stärka upp rörelsekapital. 

Samtidigt är det en större process att sälja onoterade bolag då likviditeten är 

begränsad. En nyemission för att stärka upp rörelsekapitalet kan inte uteslutas.   
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Disclaimer 
Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl Securities, 

publicerar information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Jarl Securities bedömer som tillförlitliga. Jarl 

Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

http://www.jarlsecurities.se/

