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UPPDRAGSANALYS 

Högintressant värdecase i 
rabattvärderad tillverkare 
2020: Hanterade pandemin på bästa sätt 
Även om det på sista raden blev en minimal förlust för Hanza under 

2020, så döljer den siffran bolagets tydliga framsteg på flera fronter. 

Övriga marknader lyckades under det kraftigt pandemipåverkade 

året öka (!) den justerade ebita-marginalen till 2,5 procent (0,6). Ett 

sparpaket i kombination med Hanzas klusterkoncept bidrog sam-

tidigt till att koncernens mest mogna tillverkningskluster, Sverige, 

levererade en marginal på över 9 procent under fjärde kvartalet. Lägg 

därtill ett starkt kassaflöde och Hanza lämnar 2020 i väsentligt bättre 

form och med bättre lönsamhetsutsikter. Styrkan i Hanzas affärs-

modell illustrerades också av att volymerna bara föll med kundernas 

minskade efterfrågan – Hanza förlorade inga kunder. 

2021: Återhämtning och två trender ger medvind 
Vid sidan av att successivt normaliserade volymer i takt med att 

pandemin ebbar ut under 2021 talar två faktorer för att Hanza går 

mot ett händelserikt år. Dels talar alla störningar i tillverkande bolags 

försörjningskedjor under pandemin för att allt fler kommer att söka 

mer regionala alternativ framöver, en utveckling som spelar Hanza i 

händerna. Dels talar det kraftigt ökade miljöfokuset bland företagen i 

spåren av ESG-trenden för ett ökat intresse för Hanzas regionala 

produktion med betydligt lägre utsläpp från transporter. 

Aktien: Missförstått värdecase med stor potential 
Vi har justerat våra omsättnings- och resultatprognoser för 2021 och 

2022, där den stora förändringen är lägre förväntningar på 2021 givet 

att pandemin lär sätta spår framförallt under första halvåret. Nyckel-

talen landar ändå på extremt nedtryckta nivåer för ett tillväxtbolag 

som rider på två tydliga trender, som fortsätter att lyfta den under-

liggande lönsamheten och som värderas med en alldeles för stor 

rabatt mot jämförbara bolag. Vi står fast vid vår syn att Hanza är en 

väldigt attraktiv långsiktig investering. I takt med att den under-

liggande lönsamheten fortsätter förbättras och slår igenom mer på de 

redovisade siffrorna har aktien potential att värderas upp rejält. 

Kortsiktigt lämnar vi vår riktkurs oförändrad vid 18 kronor, mot-

svarande ev/ebit 2021p på drygt 9 respektive ett p/e-tal på drygt 10. 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 2 068 2 155 2 262 2 420

Just. ebita-res. 86 70 100 120

Ebit 57 31 95 110

Nettoresultat 24 -1 59 73

Vinst per aktie 0,69 kr -0,04 kr 1,74 kr 2,14 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,25 kr 0,50 kr 0,75 kr

Omsättningstillväxt 14,2% 4,2% 5,0% 7,0%

Bruttomarginal 45,8% 44,3% 46,0% 46,0%

Just. ebita-marg. 4,2% 3,2% 4,4% 5,0%

Ebit-marginal 2,8% 1,4% 4,2% 4,5%

Nettoskuld/ebitda* 3,6 3,2 2,6 1,8

P/e-tal 20,4 -355,0 8,1 6,6

EV/just. ebita 9,4 11,6 8,1 6,7

EV/ebit 14,2 26,1 8,5 7,4

EV/omsättning 0,39 0,38 0,36 0,33

Direktavkastning 0,0% 1,8% 3,5% 5,3%
*Enligt IFRS-16
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Investeringstes 

Rejäl potential i aktien vid lönsamhetslyft 
Hanza handlas med en betydande rabatt på nyckeltalet ev/sales 

jämfört med en kvartett nordiska kontraktstillverkare (se diagram). 

Hanza handlas på knappt 0,4 medan konkurrenterna i genomsnitt 

ligger på nära 1,0. Rabattvärderingen förklaras enklast av att Hanza 

historiskt varit klart mindre lönsamt. Och så är fallet även för tillfället. 

Men det finns goda skäl att tro på en förbättring de närmaste åren. 

Unik strategi ger bättre förutsättningar 
Genom att erbjuda komplett tillverkning nära kundernas slutmark-

nader i kombination med rådgivningstjänster får Hanza en betydligt 

starkare kundrelation, vilket vid sidan av ökad stabilitet också skapar 

bättre lönsamhetsförutsättningar. Att Hanza sedan starten inte för-

lorat en enda kund illustrerar styrkan i modellen. Redan i dag har 

Hanza en fin kundlista med bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab och 

Siemens. 

Från uppbyggnadsfas till lönsamhetsfokus 
Sett i backspegeln har Hanza växt snabbt under skral lönsamhet, vil-

ket döljer det faktum att Hanza på produktnivå har bättre lönsamhet 

än traditionella kontraktstillverkare. Den svaga lönsamheten histo-

riskt ska istället ses i ljuset av att bolaget befunnit sig i en långsiktig 

uppbyggnadsfas. Hanza har behövt förvärva teknologier och inves-

tera i fabriker för att ge varje kluster möjlighet att erbjuda kunderna 

komplett regional tillverkning. Många gånger har bolaget förvärvat 

bolag i dåligt skick, men i takt med att klustren trimmas och når ett 

högre kapacitetsutnyttjande kommer lönsamheten att stärkas. Detta 

illustreras tydligt av utvecklingen i Norden där Hanza under 2018–

2019 såg en väsentlig lönsamhetsförbättring (se diagram). I takt med 

att klustren i övriga världen går samma väg har koncernens lönsam-

het potential att förbättras väsentligt. Under 2020 tog segmentet 

Övriga världen ett stort kliv uppåt, trots pandemin och för koncernen 

är den långsiktiga lönsamhetstrenden tydligt positiv (se diagram).  

Stora trender spelar bolaget i händerna 
Hanzas modell med komplett regional tillverkning ligger helt rätt i 

tiden. Flera händelser det senaste årtiondet, alltifrån Fukushima-

olyckan i Japan 2011 till USA och Kinas frostiga handelsrelationer på 

senare år till Covid-19-pandemin har synliggjort bristerna i många 

bolags globala och komplexa tillverkningskedjor. Lägg därtill ett 

kraftigt ökat fokus på miljö och hållbarhet, vilket talar för fraktmini-

merande regional tillverkning. Färska undersökningar visar att mån-

ga producerande bolag ser över sina tillverkningskedjor och mycket 

talar för att Hanzas unika erbjudande kommer att vara en intressant 

lösning för många av dessa framöver. 

Betydande rabatt på fsg-kronorna 
EV/sales R12M* (x-axeln) vs. ebit-marg. ex eo. R12M 

 
Källa: Refinitiv, Analysguiden. *R12M = rull. tolv månader. 

Mogna kluster visar på potentialen 
Just. ebita-marg. R12M: Huvudmarknader* & Övriga världen 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
*Huvudmarknader 2017–2018 = Norden 
*Huvudmarknader 2019–2021 = Norden + Tyskland 
**Prickade linjer Analysguidens approximativa prognos 

Bottnade ur på ~3% i pandemitider 
Hanzas just. ebita-marg. Q2 2014–Q4 2020 (kvartalsdata) 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden Not: Grå linje = linjär trend. 
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Utfall, prognoser & värdering 

Resultat i linje med förväntningarna under Q4 
Hanzas fjärde kvartal blev på resultatnivå precis i linje med våra 

förväntningar med ett justerat ebita-resultat på 16 miljoner kronor 

(17). Omsättningen på 494 miljoner (548) kom däremot in 6 procent 

under våra förväntningar. Omsättningen påverkades negativt av 

bland annat volymbortfall kopplat till Hanzas åtgärdsprogram under 

2020, lägre volymer hos koncernens största kund (tysk tillverkare av 

maskiner för textilindustrin) samt valutaeffekter via kronans för-

stärkning. 

Kassaflödet var oväntat starkt under kvartalet och bidrog till att ta ner 

nettoskulden, exklusive leasing, till 326 miljoner (se diagram). 

Styrelsen överraskade oss med ett utdelningsförslag på 0,25 kronor 

per aktie, motsvarande en direktavkastning på 1,8 procent. Det är 

dock tydligt att bolaget alltjämt har siktet inställt på fortsatt snabb 

tillväxt i linje med såväl historik (17 procent årlig tillväxt 2021–2021 

i genomsnitt) som finansiella mål (minst 10 procents tillväxt över en 

konjunkturcykel). 

Ett led i bolagets fortsatta tillväxt blir den nya fabrik i Estland som 

ska uppföras under 2021 och väntas stå klar i början av 2022. Inves-

teringen på cirka 80 miljoner kronor kommer att ge Hanza en ny 

fabrik som är avsedd för komplex montering i direkt anslutning till 

Hanzas anläggning för tunnplåtstillverkning. Vid sidan av ökad kapa-

citet innebär den nya fabriken minskade transporter och därmed 

minskade koldioxidutsläpp, när produktion och montering sker på 

samma plats. 

Lönsamhetsförbättring i korten under 2021 
Diagrammet på nästa sida visar Hanzas resultat 2020 i miljoner 

kronor utifrån olika mått (gröna staplar, vänster skala) samt vilken 

marginal det motsvarat (orange linje, höger skala). De två 

linjepunkterna längst till höger visar den justerade ebita-marginalen 

i Norden 2019 samt i Sverige under fjärde kvartalet 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. 

Minskad nettoskuld under 2020 
Hanzas nettoskuld, exklusive leasingskulder 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
Not: Kraftigt ökad nettoskuld Q3 2019 p.g.a. Ritter-förvärvet 

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 2 068 2 155 2 262 2 420

Just. ebita-res. 86 70 100 120

Ebit 57 31 95 110

Nettoresultat 24 -1 59 73

Vinst per aktie 0,69 kr -0,04 kr 1,74 kr 2,14 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,25 kr 0,50 kr 0,75 kr

Omsättningstillväxt 14,2% 4,2% 5,0% 7,0%

Bruttomarginal 45,8% 44,3% 46,0% 46,0%

Just. ebita-marg. 4,2% 3,2% 4,4% 5,0%

Ebit-marginal 2,8% 1,4% 4,2% 4,5%

Nettoskuld/ebitda* 3,6 3,2 2,6 1,8

P/e-tal 20,4 -355,0 8,1 6,6

EV/just. ebita 9,4 11,6 8,1 6,7

EV/ebit 14,2 26,1 8,5 7,4

EV/omsättning 0,39 0,38 0,36 0,33

Direktavkastning 0,0% 1,8% 3,5% 5,3%
*Enligt IFRS-16
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Dold, underliggande, lönsamhetspotential 
Olika lönsamhetsmått för koncernen respektive segment 

 

Källa: Hanza, Analysguiden 
Streckade grå linjen = Hanzas finansiella mål vid 6 procent 

1. På redovisat rörelseresultat (ebit) levererade Hanza en rörelse-

marginal på bara 1,5 procent 2020. 

2. Exkluderas avskrivningar på immateriella tillgångar (främst kund-

relationer från förvärv) landar ebita-marginalen på 2,2 procent. 

3. Exkluderas även engångsposter, främst hänförliga till ett bes-

paringsprogram, ökar ebita-marginalen till 3,2 procent. 

4. Året innan, 2019, levererade Hanza en ebita-marginal exklusive 

engångsposter på 4,2 procent. Pandemin sänkte alltså marginalen 

med minst 1 procentenhet. 

5. Här har vi gjort en grov uppskattning av vad Hanza hade kunnat 

leverera under 2020 utan pandemi. Ledningen har indikerat att två-

siffrig tillväxt låg i korten. Lägg därtill positiva effekter från förvär-

vade Ritter och vi antar ett ebita-resultat exklusive engångsposter 

kring 105 miljoner, på en högre omsättning, motsvarande en 

marginalförstärkning till omkring 4,5 procent. 

6. Redan 2019 levererade Hanzas nordiska verksamhet en ebita-

marginal exklusive engångsposter på 6,4 procent. Det illustrerar att 

mer mogna kluster med högre volymer redan levererar en lönsamhet 

över koncernens finansiella mål vid 6 procent. 

7. I senaste bokslutet framgår att Sverige, Hanzas äldsta, största och 

mest utvecklade kluster levererade en ebita-marginal på över 9 pro-

cent under fjärde kvartalet 2020. 
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Hanzas strategi bygger på att i olika geografier bygga upp tillverk-

ningskluster som över tid adderar fler teknologier, tillverkar större 

volymer, når ett högre kapacitetsutnyttjande och uppnår en högre 

effektivitet. Utvecklingen i Hanzas kluster i Sverige visar att Hanza 

kan leverera en branschledande lönsamhet med över 9 procents rörel-

semarginal. Övriga kluster rör sig i samma riktning, men givet lägre 

mognadsgrad och lägre volymer är lönsamheten inte lika hög där. 

Den övergripande investeringstesen är att (1) Hanzas övriga kluster 

kommer att röra sig uppåt i lönsamhet i takt med att de mognar samt, 

(2) att i ett Hanza med fler mogna kluster kommer att den goda 

underliggande lönsamheten att synas bättre i de redovisade siffrorna. 

Vägen dit lär innebära fler engångsposter i takt med att Hanza utvec-

klar, förvärvar, omstrukturerar och optimerar kluster. Svängningar i 

konjunkturen kan dessutom kortsiktigt sänka volymer och lönsam-

het, precis som under pandemin. Men riktningen är tydlig: och den 

bilden stärks av att segment Övriga marknader trots pandemin 

levererade en kraftig marginalförbättring 2020. 

Samtidigt har den svenska verksamheten återhämtat sig otroligt väl 

efter genomfört besparingsprogram under andra kvartalet.  Vår bild 

är att det huvudsakligen är den tyska verksamheten som tyngt 

segment Huvudmarknader och Hanza i stort under 2020. Delvis 

handlar det om hårdare restriktioner (tysk lockdown till mars, till 

exempel), men framförallt en problemtyngd storkund. 

Tyska Ritter som Hanza förvärvade 2019 omsatte under 2018 42,7 

miljoner euro, motsvarande nära 430 miljoner kronor. I bokslutet 

skriver Hanza: 

"Framförallt minskade volymerna hos vår största kund med drygt 100 

MSEK, motsvarande ca 5 % av HANZA-koncernens omsättning. Den-

na kund – som vi erhöll via förvärvet av tyska RITTER – är verksam 

inom textilindustrin, vilket är en bransch som drabbats hårt av 

nedstängningarna." 

Det här innebär att Ritter bara på denna kund tappat ~25 procent av 

omsättningen under 2020. När pandemin lagt sig finns rimligen en 

betydande återhämtningspotential. Tilläggas skall att Ritter innan 

Hanza köpte bolaget var klart mer lönsamt än Hanza (se diagram). 

Kombinationen permanenta lönsamhetsförbättringar på framförallt 

Övriga marknader och tillfällig pandemirelaterad svaghet på Huvud-

marknader bådar gott inför ett 2021 där pandemins negativa effekter 

rimligen borde ebba ut kring halvårsskiftet. Vår bild är att ökade 

volymer kommer ge avtryck i Hanzas lönsamhet som lär återuppta 

den stigande trenden sedan flera år tillbaka. Infrias våra prognoser 

om en justerad ebita-marginal som rör sig upp mot 5 procent 2022 

framstår aktien som närmast fyndvärderad kring ev/ebita 7 

respektive p/e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritter mer lönsamt i backspegeln 
Hanzas och Ritters ebitda-marginal under 2018 

 

Källa: Bolaget 
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Verksamheten 

Bakgrund 
Hanza grundades 2008 av vd Erik Stenfors som har lång erfarenhet 

från kontraktstillverkning. Han kom närmast från vd-posten på börs-

noterade Note som han var med och grundade 1999 och var vd på 

fram till 2006. Tidigare har han även arbetat med produktutveckling, 

vilket givit viktiga erfarenheter från upphandling av tillverkning. Med 

Hanza ville Stenfors ta ett helt nytt grepp inom kontraktstillverkning. 

I en bransch präglad av svårigheter att differentiera erbjudandet, 

stenhård konkurrens, prispress, total utbytbarhet och flytt till låg-

kostnadsländer såg Erik Stenfors en annan möjlig väg: istället för att 

tillverka en eller ett fåtal komponenter åt kunden ska Hanza i regio-

nala kluster tillverka alla komponenter åt kunden och montera slut-

produkten, och på så vis leverera en helhetslösning till kunden. 

Flera teknologier i sex kluster 
Hanzas modell bygger på att erbjuda flera olika tillverknings-

teknologier samt logistik, slutmontering och test. Bland tekno-

logierna Hanza erbjuder märks bland annat: 

 Plåtbearbetning 

 Kablage 

 Maskinbearbetning 

 Kretskort 

Vid sidan av detta har Hanza även en produktutvecklingsavdelning 

som hjälper kunder att ta fram nya produkter. Så sent som under 

andra kvartalet 2020 vann bolaget ett uppdrag att utveckla en kom-

plett DNA-analysator åt en kund, för att sedan sättas i volym-

produktion. 

Hanzas kluster är: 

 Sverige 

 Finland 

 Baltikum 

 Tyskland (från 2019 via förvärvet av Ritter) 

 Centraleuropa 

 Kina 

Pendeln svänger tillbaka – produktion flyttar hem 
Traditionellt har produktbolag som lagt ut tillverkningen på 

kontraktstillverkare avtal flera olika leverantörer och i dagens globali-

serade värld blir det ofta en komplex, global tillverkningskedja med 

flera underleverantörer i olika länder, långa transporter och långa 

ledtider. 

Mekanik två tredjedelar av affären 
Omsättningsandel per tillverkningsteknologi 2020 

 
Källa: Bolaget 

Tre marknader dominerar 
Omsättningsfördelning per marknad 2019 

 
Källa: Bolaget 

Tydligt fokus på tillväxt 
Hanzas omsättning 2010–2020, Mkr 

 

Källa: Bolaget 
Not: Orange linje är exponentiell trend ~13% per år 
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Drivkraften bakom utvecklingen har i mångt och mycket varit Kinas 

växande roll som "världens fabrik", en utveckling som tog fart på 

allvar efter Kinas WTO-inträde 2001. 

Alltmer talar dock för den utvecklingen gick för långt och att pendeln 

är på väg att svänga tillbaka åt andra hållet. Bland faktorerna som 

påverkar utvecklingen i den riktningen kan nämnas: 

- Stigande lönekostnader i Kina och ökad automatisering minskar 

kostnadsgapet mellan Kina och väst 

- Handelskrig och tullar ökar incitamenten för regional produktion 

för den lokala marknaden 

- Covid-19-pandemin och Fukushima-olyckan i Japan 2011 har 

tydligt illustrerat riskerna med komplexa globala tillverkningskedjor 

- Ökat fokus på klimat- och miljöfrågor talar för regional produktion 

med färre transporter 

- Hanza har i flera kundcase visat att regional klusterbaserad till-

verkning kan sänka kostnaderna väsentligt. Rekordet är en 49-

procentig kostnadsreduktion åt en kund. 

Fin kundlista illustrerar potentialen 
Utmaningen för Hanza ligger mycket i att kunder som väljer Hanzas 

modell måste vara villiga att lämna det på pappret trygga upplägget 

med flera leverantörer och istället bli väldigt beroende av Hanza. Den 

lösningen är av förklarliga skäl svår att sälja på en inköpare, utan det 

blir snarare en strategisk fråga där Hanza måste förhandla med parter 

högre upp i kundens organisation, ofta vd och styrelse. 

Det faktumet i kombination med att Hanzas modell lämpar sig bäst 

för produkter som tillverkas i mellanstora serier gör att Hanza har ett 

tydligt fokus på medelstora bolag eller affärsområden/dotterbolag i 

storföretag som har en mer decentraliserad struktur. Ur det per-

spektivet framstår intåget i Tyskland 2019 via förvärvet av Ritter som 

helt rätt, givet Tysklands så kallade Mittelstand (stora mängd små- 

och mellanstora industribolag). 

Attraktiviteten i Hanzas modell illustreras vidare av att bolaget har 

lyckats bygga upp en fin kundlista med bolag som kraft- och 

automationsjätten ABB, gruvutrusningsföretaget Epiroc, medicin-

teknikbolaget Getinge och försvarskoncernen Saab. 

 

 

 

Svaghet under uppbyggnadsfasen… 
Hanzas rörelsemarginal (ebit) 2010–2020 (grön) 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden. Orange linje = snittet 1,6%. 

…döljer underliggande potentialen 
Just. ebita-marg. för Norden (grön) & Övriga världen 

Källa: Bolaget, Analysguiden 
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Rådgivningstjänster stärker erbjudandet 
Vid sidan av kontraktstillverkningen erbjuder Hanza kunderna ett 

par tjänster: MIG (Manufacturing Solutions for Increased Growth 

and Earnings" samt MCS (Material Compliance Solution). 

MIG handlar om att Hanza gör en analys av hur kundens tillverk-

ningskedjor kan förbättras. MCS handlar om att ta fram en rapport 

kring hur kunderna lever upp till olika miljödirektiv, vilket blir allt 

viktigare. Dessa delar lär aldrig bli någon stor affär för Hanza, men de 

stärker banden till kunderna och gör Hanza till mer av en strategisk 

tillverkningspartner åt kunderna. 

MIG-projekten kan närmast ses som en del Hanzas försäljningsarbete 

och är en viktig del i Hanzas arbete att särskilja sig från vanliga 

kontraktstillverkare. I pandemins spår är det många produktbolag 

som vill se över sina tillverkningskedjor och ett naturligt första steg i 

en sådan process är en analys från MIG. Sannolikt kommer dessa 

MIG-projekt att leda till många nya affärer för Hanza under de 

närmaste åren. 

Översyn av tillverkningskedjor kommer gynna Hanza 
I augusti 2020 publicerade McKinsey Global Institute en stor rapport1 

om att företagens tillverkningskedjor sannolikt står inför stora 

förändringar de närmaste åren. De senaste decenniernas globali-

sering har lett till att många bolag sitter med väldigt komplexa och 

sårbara tillverkningskedjor, vilket i händelse av störningar någon-

stans i kedjan kan bli väldigt kostsamt.  

Covid-19-pandemin liksom de senaste årens ökade spänningar i 

handeln mellan framförallt USA och Kina har för många bolag synlig-

gjort dessa risker. McKinsey uppskattar i rapporten att produktion 

motsvarande 16–26 procent av världshandeln på medellång sikt kan 

flytta över landsgränser. Konkret kan det innebära att produktion 

flyttas hem, nearshoring eller ett byte av plats för offshore-

produktion. 

En enkätundersökning McKinsey gjorde bland inköpschefer våren 

2020 visade att hela 38 procent planerar att regionalisera sin tillverk-

ningskedja. 

Givet att Hanza är expert på att flytta tillverkning samt är helt foku-

serat på regional produktion framstår bolaget som en given vinnare 

på dessa trender. 

 
 

 
1 "Risk, resilience, and rebalancing in global value chains", McKinsey Global Institute, 

augusti 2020 
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Risker 

Skuldsatt med konjunkturkänslig verksamhet 
Den största risken i Hanza ligger i att bolagets verksamhet är cyklisk 

och att bolagets skuldsättning är relativt hög. Vid årsskiftet var ration 

nettoskuld/ebitda 3,2, räknat inklusive leasingskulder. Det är ingen 

alarmerande hög nivå, men väl en nivå som ger bolaget begränsat 

med svängrum i händelse av en oväntat djup och/eller långvarig 

konjunkturnedgång. Positivt är att bolaget trots pandemin 2020 

lyckats amortera på nettoskulden via starka kassaflöden. 

Modellen behöver bevisas utanför Norden 
I ett längre perspektiv är det viktigt att Hanza lyckas bevisa att bola-

gets klusterbaserade affärsmodell fungerar lika väl utanför Norden 

som i Norden. Vidare finns en uppenbar utmaning i att övertala 

kunder att gå från en modell med flera leverantörer till att låta Hanza 

bli helhetsleverantör. Det är knappast förvånande om inköpare på 

bolag motsätter sig upplägget. Hanzas historiskt goda tillväxt talar 

dock för att bolagets koncept successivt vinner mark. 
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Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

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 Johan Högberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Johan Högberg 
 

 


