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Bra tillväxt, 

politiska moln    

 

GHP levererade hög tillväxt även under 2 kv. Beskattningen av 

sjukvårdsförsäkringar skapar viss osäkerhet. Ledande positioner 

inom specialistvård, nya avtal och ökad kapacitet ger dock gott 

hopp att GHP kan manövrera genom politiska motvindar.    

GHP växte med femton procent under det senaste kvartalet, 

drivet av hög efterfrågan vid de största nordiska klinikerna 

kombinerat med en positiv kalendereffekt. Omsättning och 

resultat kom in helt i linje med våra förväntningar efter att de 

två tidigare rapporterna gett starka besked att bolaget vänt 

en tidvis svag produktivitet under 2017.  

Vi höjer våra prognoser något för 2018. Det mot bakgrund av en starkare trend i 

omsättning per anställd än väntat. Ett nytt viktigt avtal med Trygg Hansa kommer 

att lyfta det nya segmentet Vårdsamverkan och en säsongsmässigt bättre period 

för den internationella verksamheten bidrar också till tillförsikt inför andra 

halvåret. Efter periodens slut infördes förmånsbeskattning av sjukvårds-

försäkringar efter att alliansen något överraskande släppt igenom förslaget. Det 

riskerar att slå mot en för GHP viktig kundgrupp, och även om exemplet Danmark 

talar för en begränsad effekt, har vi i gengäld blivit något mer försiktiga inför 2019 

då visibiliteten minskat. Ett regeringsskifte skulle i sammanhanget kunna gynna 

GHP då alliansen uppgett att man vill riva upp beslutet.  

Trots viss ökad osäkerhet höjer vi sammantaget det motiverade värdet i 

basscenariot något till 11,9 kronor (11,6) med ett lägre avkastningskrav. Budet 

på Capio förra veckan ger bränsle åt spekulationer om strukturaffärer i sektorn. 

GHP har en stark postion i sina nischer men är en liten spelare på den svenska 

vårdmarknaden totalt och är ett naturligt uppköpsobjekt. Detta tillsammans med 

en bra fundamental utveckling bör ge stöd åt kursen framöver.  

Utfall och prognoser, basscenario 

            

MSEK 2015 2016 2017 2018P 2019P 

Försäljn- intäkter 820 955 991 1 097 1 176 

Tillväxt, %   17% 4% 11% 7% 

EBITDA 52 81 42 81 91 

EBITDA-marginal 6,4% 8,5% 4,3% 7,4% 7,7% 

Vinst per aktie, kronor 0,33 0,60 0,08 0,60 0,75 

PE-tal 15,6 17,3 113,8 19,6 15,5 

Källa: GHP (utfall) och Jarl Securities (prognoser) 

11,7 kr

16,2 kr

11,9 kr

9,6 kr

6

8

10

12

14

16

nov-17 mar-18 jul-18 nov-18 mar-19

 

S
ju

k
v
å

rd
  

Datum: 16 juli 2018 

Analytiker: Niklas Elmhammer, Jarl Securities 

 

  

Företagsnamn: GHP Specialty Care AB 

Lista: NASDAQ OMX NORDIC SMALL CAP 

Vd: Daniel Öhman 

Styrelseordförande: Carsten Browall 

Marknadsvärde: 798 MSEK 

Senast: 11,7 SEK 

Kort om GHP: GHP Specialty Care är en sjukvårdskoncern 

med verksamhet i Norden (18 kliniker) och 

Förenade Arabemiraten (drift av fyra 

kliniker). Strategin är att bedriva special-

iserad vård inom ett begränsat antal utvalda 

diagnosområden med ambitionen att bli en 

ledande aktör inom dessa specialist-

områden. Affärsmodellen bygger på ”kvalitet 

genom specialisering” det vill säga att 

erbjuda effektiv vård med hög kvalitet genom 

att behandla stora volymer  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

GHP har en stark ställning inom specialist-

sjukvårdsområden i Sverige. Det ger 

möjlighet att behandla stora volymer vilket 

leder till ökad kvalitet. Inom den 

internationella verksamheten finns goda 

tillväxtmöjligheter.  

 

Cirka en tredjedel av intäkterna kommer 

från försäkringsbolag via sjukvårds-

försäkringar. Det minskar effekt av pris-

pressen inom delar av offentligt finansierad 

vård. 

 

Risker och 

svagheter: 

GHP är beroende av att kunna rekrytera 

och behålla specialistkompetens.  

 

Bolaget är i hög grad beroende av politiska 

beslut. Det är osäkert hur den nya 

förmånsbeskattningen av 

sjukvårdsförsäkringar kommer att påverka 

GHP. 

 

  

Värdering: Bear 

9,6 kr 

Bas 

11,9 kr 

Bull 

16,2 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Under Vd:n Daniel Öhman har lönsamheten förbättrats 

tydligt. Utvecklingen var svag under delar av 2017 men 

en tydlig återhämtning de senaste kvartalen är ett 

styrkebesked.  

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  

 

Bland ägarna finns ett flertal näringslivsprofiler. Vid 

sidan av storägaren Metroland BVBA finns grundarna till 

bolaget högt upp på ägarlistan. . 

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 
 

 

GHP har en något lägre skuldsättning än andra bolag i 

sektorn. Det underliggande kassaflödet är gott men har 

tyngts av en period av högre investeringar.  

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  

 

Aktiekursen har återhämtat sig efter svackan under 2017 

drivet av en stark tillväxt och resultatutveckling . Bolaget är 

en uppköpskandidat.  

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  

 

Verksamheten påverkas i hög grad av politiska beslut. 

Konjunkturkänsligheten är samtidigt begränsad. 

Likviditeten i aktien är förhållandevis låg.  

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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Bra tillväxt, politiska orosmoln 
GHP levererar ännu ett bra kvartal med en tillväxt på 15 procent (17 procent 

organiskt). Såväl omsättning som resultat hamnade helt i linje med våra 

förväntningar. Bakom tillväxten låg en bra utveckling i de nordiska klinikerna och 

en positiv kalendereffekt (påskledigheter) påverkade i stor utsträckning 

motsvarade period 2017).  

EBITDA-marginalen stärktes till 7,3 procent (-2,7) men sjönk jämfört med det 

starka första kvartalet (då marginalen uppgick till 9,3 procent). Bakom den 

sekventiella försämringen låg sämre marginaler i Norden, där Danmark uppges ha 

haft en viss svacka under det nyss avslutade kvartalet. Därtill har ökade kostnader 

inom segmentet Vårdsamverkan, relaterade till förberedande arbete inför det 

utökade samarbetet med Trygg Hansa, som förväntat tyngt resultatet.  

Generellt tycker vi att rapporten inger förtroende då resultatet nådde våra 

förväntningar trots vissa problem i Danmark. Det tyder på att de övriga nordiska 

klinikerna utvecklas på ett bra sätt, och GHP lyfter fram viktiga regioner som 

Stockholm och Västsverige som ljuspunkter. Det är en positiv signal då bolaget 

nyligen har vunnit en rad upphandlingar inom offentlig vård i dessa områden. 

Utvecklingen hittills indikerar inte någon kraftig prispress i dessa avtal, enligt vår 

bedömning.  

Kostnaderna utvecklas i linje med våra förväntningar. GHP lyckas parera ett tydligt 

tryck uppåt för lönekostnader med god kostnadskontroll i övrigt. Ett smolk i 

bägaren är kassaflödet som alltjämt tyngs av hög kapitalbindning i den 

internationella verksamheten och i viss mån investeringar.  
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Utfall och prognoser, kv. 2 2018 

          

MSEK 2018, KV2 2018, KV2P Avvikelse 2017, KV1 

Rörelseintäkter 288 288 0% 250 

Tillväxt, % 15% 15%     

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 21 21 0% -6,8 

EBITDA-marginal, % 7,3% 7,3%   -2,7% 

Rörelseresultat (EBIT) 14 15 -2% -14 

EBIT-marginal, % 5,1% 5,2%   -5,4% 

Resultat före skatt (EBT) 17,2 14 24% -14,4 

Källa: GHP och Jarl Securities 

 

Förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar 
införs, med osäker effekt  
Den 1 juli 2018 infördes förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring. Det påverkar 

de försäkringar som betalas av arbetsgivaren, vilka i dagsläget utgör drygt hälften 

av totalt 643 000 sjukvårdsförsäkringar i Sverige 2017 (Källa: Svensk Försäkring). 

Något överraskande valde allianspartierna att släppa igenom regeringens förslag 

med hänvisning till budgetprocessen.  

Som vi tidigare beskrivit så kan exemplet från den danska marknaden tala för en 

kortvarig och begränsad effekt på sjukförsäkringsmarknaden (se nedan). Givet en 

högre marginalskatt och högre premier i Sverige finns det emellertid risk för en 

större effekt än vad som blev fallet i Danmark. Snittpremien ligger på omkring  

5 000 SEK i Sverige och 1 000 DKK i Danmark. I förarbetet till regeringens 

proposition 2017/2018:131 antogs att antalet anställda med arbetsgivarbetald 

sjukvårdsförsäkring kommer att minska med 25 procent. Det kan vara ett 

pessimistiskt antagande då penetrationen av sjukvårdsförsäkringar fortfarande är 

ganska låg i Sverige och då det framför allt är höginkomsttagare som berörs (vilka 

möjligen kan antas vara mindre priskänsliga).  

Antal försäkrade med sjukvårdsförsäkring i Danmark. Förmånsbeskattning infördes 2012 vilket endast gav ett mindre 

hack i kurvan 

 

Källa: Forsikring & Pension och Jarl Securities 
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En eventuell effekt kan fördröjas av att skatten inte drabbar premier som inbetalats 

före den 1 juli 2018. Alliansen har uttalat att man avser att riva upp beslutet om det 

blir ett regeringsskifte efter höstens riksdagsval. Sammantaget talar det för att 

frågan är ett moln vid horisonten på GHP:s himmel och att facit kan dröja till nästa 

år. GHP strategi för att hantera frågan är att i likhet med tidigare knyta närmare 

samarbeten med försäkringsbolagen inom Vårdsamverkan.   

Prognoser  

Bra utsikter för 2018… 
Det framgångsrika första halvåret ger en stark grund för GHP inför resten av 2018. 

Efterfrågan i Norden är stark och kostnadskontrollen är god trots ett lönetryck 

uppåt. Produktiviteten (intäkt per anställd) har stärkts något snabbare än vi räknat 

med.  

• Under det andra halvåret börjar det nyligen ingångna avtalet med Trygg 

Hansa att gälla där GHP får ansvar för all vård av Trygg Hansas 

försäkringskunder avseende patienter med skador på rörelseapparaten. 

Avtalet uppskattas vara värt 40 till 60 MSEK årligen. Det ger ett 

tillväxtbidrag från och med tredje kvartalet och borde innebära att 

segmentet Vårdsamverkan närmar sig lönsamhet.  

• Under sommaren planerar GHP att expandera viktiga nordiska kliniker 

och öka kapaciteten tydligt inom ortopedi. I Köpenhamn ökar 

kapaciteten med 30 procent och GHP Spine Center i Göteborg ska 

expandera från två till tre operationssalar. 

• Det tredje kvartalet är säsongsmässigt det svagaste under året med 

hänsyn till semestrar. Vi räknar dock med en tydligt minskad förlust 

jämfört med motsvarande period 2017, drivet av effektivare planering 

och kostnadskontroll.   

• Den internationella verksamheten rymmer spännande tillväxtmöjligheter. 

Verksamheten inom SKCMA i Förenade Arabemiraten växer snabbt 

vilket tyder på att verksamheten utvecklas väl. GHP:s ersättning bygger 

på kvalitetskriterier snarare än patientvolymer och intäkterna är därför 

något svårprognostiserade. GHP har dock kostnadstäckning för 

personal enligt avtalet och det ger en betydande hävstång. För att 

stärka erbjudandet har GHP nyligen tecknat ett samarbetsavtal med 

Skåne Care för utbildning och utveckling av vårdprocesser. 

Framgångarna med SKCMA kan öppna dörren till nya affärsmöjligheter i 

regionen. Under juni besökte Saudiarabiens sjukvårdsminister GHP 

Ortho Center Göteborg vilket tyder på att ledande optionsbildare och 

makthavare har fått upp ögonen för GHP:s erbjudande.  

Sammantaget har vi justerat upp våra prognoser marginellt för 2018 till följd av att 

vi blivit mer optimistiska om produktivitet än tidigare i ljuset av den goda 

utvecklingen under det första halvåret. Vi räknar nu med en tillväxt på 11 procent 

(10) och en EBITDA-marginal på 7,4 procent (7,3).  
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Omsättning och marginal per segment  

 

Källa: GHP Specialty Care (utfall), Jarl Securities (prognoser) 

 

…politiska orosmoln skymmer i viss mån 2019 
I gengäld ser vi anledning att bli en aningen mer försiktiga inför 2019. Att alliansen 

valde att inte ta strid mot förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringen var 

överraskande och det medför att utsikterna på medellång sikt har blivit något mer 

osäkra jämfört med situationen vid vår senaste analys.  

Även om effekten inte behöver bli så kraftig som regeringen antog i förarbetet till 

propositionen, ser vi en risk för åtminstone ett hack i kurvan på sjukvårds-

försäkringsmarknaden. För GHP:s del lär i så fall framför allt segmentet 

Vårdsamverkan påverkas. Ersättningen inom området är till del baserad på 

kapitering, det vill säga en fast ersättning per försäkrad individ oavsett om denna 

behandlas eller inte. Det är sannolikt rimligt att anta att ”friska kunder” som inte 

utnyttjar försäkringen är de som i första hand överväger att lämna systemet. GHP:s 

intäkter påverkas troligen direkt genom kapiteringseffekten om antalet försäkrade 

hos viktiga försäkringskunder minskar, exakt hur mycket är samtidigt osäkert.  

Vi har antagit att effekten dröjer till 2019 givet att vi räknar med viss tröghet innan 

försäkringstagare, arbetsgivare och anställda satt sig in i frågan. Vi har preliminärt 

dragit ned våra intäktsprognoser för Vårdsamverkan 2019 med tio procent, men 

våra antaganden är osäkra i detta läge. Denna justering leder i sin tur till att vi har 

sänkt antagna försäljningsintäkter för GHP totalt med drygt en procent. Vi räknar 

med att sämre kostnadstäckning inom Vårdsamverkan påverkar marginalen 

negativt och antar nu en EBITDA-marginal på 7,7 procent (8,1).  

Även om effekten av skatten är ett osäkerhetsmoment uppvägs det av att vi 

generellt ser ljust på möjligheterna för GHP mot bakgrund av expansion och 

förbättrad effektivitet i Norden och nya avtal inom Vårdsamverkan. Vi har ännu inte 

räknat med några nya avtal för International i våra prognoser. Det är en potentiell 

joker och kan ge uppsida till våra prognoser från 2019 och framåt.  
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Prognoser 

 

Källa: GHP (utfall) och Jarl Securities (prognoser).  

 

Värderingsansats 
För att värdera GHP har vi tillämpat en kassaflödesmodell (DCF) i kombination 

med en jämförelsemodell vars utgångspunkt är noterade bolag med en snarlik 

verksamhet. 

Sänkt avkastningskrav 
Som utgångspunkt har vi använt en prognosperiod på tio år. För de närmaste fem 

åren har vi antagit en genomsnittlig tillväxt på 6,7 procent per år, i linje med 

utvecklingen mellan 2012 och 2017. Vi har därefter räknat med att tillväxten 

successivt sjunker mot ett långsiktigt antagande om tre procent. Därefter har vi 

beräknat ett slutvärde baserat på långsiktiga tillväxt- och marginal-antaganden. Vi 

bedömer att rörelsemarginalen (EBITDA) kan klättra upp till åtta procent 2022 till 

följd av bättre kapacitetsutnyttjande och skalfördelar.  

Långsiktigt har vi i basscenariot räknat med en tillväxt om tre procent och en 

rörelsemarginal (EBIT) på fem procent. Vi bedömer att det motsvarar en EBITDA-

marginal på knappt sju procent, det vill säga lägre än bolagets mål på tio procent. 

Vi har räknat med en riskpremie på 8,8 procent baserat på en antagen 

marknadsriskpremie på 6,4 procent plus ett småbolagstillägg på 2,4 procent 

(Källa: PwCs Riskpremiestudien 2018). Med en riskfri ränta på 0,5 procent och ett 

betavärde på 0,84 (Källa: Thomson Reuters) beräknar vi ett avkastningskrav på 

7,9 procent.  

I ett optimistiskt scenario (BULL) har vi räknat med en högre genomsnittlig tillväxt 

kommande fem år på tio procent. Vi räknar här med att bolaget når den nedre 

gränsen för sitt marginalmål (EBITDA) om tio procent.  

I ett pessimistiskt scenario (BEAR) räknar vi med en lägre genomsnittlig tillväxt 

kommande fem år på fem procent. Vi räknar med att bolaget kan nå en EBITDA-

marginal på 6,7 procent, i linje med genomsnittet för de fem senaste åren. Detta 

scenario skulle exempelvis kunna illustrera en kraftigare negativ effekt från 

ändrade skatteregler än vad vi räknat med i basscenariot. Vi har justerat 

bearscenariot genom att införliva årets förväntade utveckling i värderingsmodellen 

vilket medför en viss höjning jämfört med vår senaste analys.  
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I tabell nedan redovisas DCF-värderingen. 

DCF-värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

wacc 7,3% 7,3% 7,3% 

CAGR, 2017E - 2022P 5,0% 6,7% 10,0% 

EBITDA-marginal 2022P 6,6% 8,0% 10,0% 

Långsiktig tillväxt 3,0% 3,0% 3,0% 

Rörelsevärde (EV) 766 920 1 216 

        

Kassa, Jun-2018 28 28 28 

Räntebärande skulder, Jun-2018 138 138 138 

Nettokassa, Jun-2018 -110 -110 -110 

Aktievärde 656 810 1106 

Antal aktier, miljoner 68,3 68,3 68,3 

Motiverat värde per aktie, SEK 9,6 11,9 16,2 

 Källa: Jarl Securities 

 

Det motiverade värdet i basscenariot hamnar något högre än tidigare då lägre 

riskfri ränta och avkastningskrav uppväger att vi nu räknar med en flackare 

marginalutveckling efter 2018 än tidigare. Det motsvarar knappt 20 gånger vår 

vinstprognos för 2018 och knappt 16 gånger vårt vinstestimat för 2019.  

Fortfarande viss värderingsrabatt trots uppgång 
I tabellen nedan listar vi ett urval av jämförelseobjekt för GHP Specialty Care med 

avseende vinstmultiplar. Jämförelsen störs dels av att flera bolag utgörs av större 

koncerner där specialistsjukvård endast är en del av verksamheten. Dessutom är 

många av de svenska bolagen verksamma inom omsorg.  
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Relativvärdering bolag inom vård- och omsorgssektorn  

        

Bolag Kurs EV/EBIT 2018P PE2018P 

Capio 53,0 17,8x 15,0x 

Ramsay Healthcare 54,6 13,8x 18,3x 

Rhoen Klinikum 25,1 24,4x 37,2x 

Attendo 77,5 18,2x 16,2x 

Humana 60,3 11,5x 11,9x 

Orpea 121,9 26,3x 31,4x 

Korian 30,4 15,9x 22,6x 

Ramsay de santé 19,5 24,3x 26,4x 

Pihlajalinna 11,3 11,2x 20,4x 

Genomsnitt   18,2x 22,2x 

Median   17,8x 20,4x 

GHP (JS prognos) 11,7 15,8x 19,6x 

Värderingspremie/rabatt (median) -11% -4% 

Implicit värdering (median), kronor per aktie 13,3 12,2 

Källa: Thomson Reuters, Jarl Securities 

 

Trots att GHP-aktien haft en bra utveckling under året värderas GHP fortfarande 

med en viss rabatt till sektorn. Värderingsskillnaderna mellan bolagen är stor i men 

har krympt. Ramsay de Santé lade i förra veckan ett bud på Capio som emellertid 

avvisades av Capios styrelse. Vår bedömning är att GHP är ett tydligt 

uppköpsobjekt, kanske främst för Capio om denna aktör väljer att fullfölja det 

signalerade strategiskiftet att fokusera på Norden. Därför lär GHP-aktien påverkas 

av budspekulationer. Samtidigt värderas många bolag i sektorn redan till höga 

värderingsmultiplar, vilket troligen minskar utrymmet för höga budpremier.  

En motsvarande värdering som för sektorn i stort skulle motsvara 12,7 kronor per 

aktie för GHP enligt vår beräkning.  
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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 Niklas Elmhammer äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

