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UPPDRAGSANALYS 

Bred lanseringspipeline  

inför högintressant 2023 

Imponerande tillväxt & bibehållen kostnadskontroll 
Under Q4 uppgick omsättningen till 7,5 mkr och Jumpgate levere-

rade en omsättningstillväxt om 25%. Operativa kostnader kom in på 

13,4 mkr (16,5), vilket är en substantiell förbättring mot föregående 

år. Rörelseresultatet om -10,3 mkr kom dessvärre in klart sämre än 

våra prognoser om -1,65 mkr. Avvikelsen härleds till stora avskriv-

ningar och något lägre omsättning. För helåret uppgick omsättningen 

till 27,7 mkr, upp 38% på årsbasis. Tillväxten drivs primärt av mil-

stolpsbetalningar från NACON. Rörelseresultatet för helåret landade 

på -24,1 mkr och belastas av kostnader hänfört till konsultuppdrag 

samt avskrivningar för tidigare investeringar i spelutveckling.  

Genomför förvärv & erhåller rekordstor order 
Under kvartalet aviserade Jumpgate förvärvet av den tyska spelstu-

dion Funatics. Förvärvet ligger i linje med ledningens uttalade ambit-

ion och fler förvärvsobjekt utvärderas med målsättningen att genom-

föra ett större strategiskt förvärv under året. Efter periodens slut avi-

serade Jumpgate dessutom ett förlagsavtal med den tyska förläggaren 

Daedalic Entertainment. Avtalet omfattar ett nytt större spel för PC 

med planerad lansering under 2024. Spelet kommer att utvecklas av 

dotterbolaget gameXcite med stöd från Funatics och förläggas av 

Daedalic. Spelbudgeten uppgår till 26,7 mkr där hälften kommer 

ifrån Daedalic och häften från det tyska bidragsprogrammet för spel-

utveckling. Utvecklingsbudgeten betalas till Jumpgate i takt med att 

förutbestämda milstolpar uppnås. Lansering förväntas under 2024 

och spelintäkterna kommer att fördelas mellan partnerna. En lyckad 

lansering innebär således en betydande uppsida för Jumpgate.  

Starkt momentum föranleder höjda prognoser  
Jumpgate har ett starkt affärsmomentum och en bred lanseringspi-

peline med stöd från tredjepartnerfinansiering. Det som håller bola-

get tillbaka är den snäva kassapositionen, varför tillkommande för-

lagsavtal är betryggande. Lägg därtill att befintliga ägare uppges vil-

liga att låna in pengar om tillfälligt likviditetsbehov uppstår. Framåt 

signalerar ledningen ambitionen att ta strategiska steg mot att öka 

kapaciteten och möjliggöra för utveckling av större spelprojekt för 

konsol och PC. Det i sin tur skulle diversifiera koncernen bort från 

den konkurrensutsatta mobilspelsmarknaden. Vi tar fasta på ledning-

ens ambitioner samt den solida efterfrågan och höjer våra omsätt-

ningsprognoser på medellång sikt med i genomsnitt 30% per år. Vårt 

huvudscenario bygger på en omsättning vid 85 mkr 2025. Ett axplock 

av jämförbara bolag motiverar multipel om 2,5x nettoomsättningen. 

Applicerar vi det på våra prognoser, diskonterar med ett avkastnings-

krav på 13% samt justerar för nettoskulden om ~18 mkr, härleds ett 

motiverat värde om 1,0 kronor. Pressade multiplar inom spelsektorn 

orsakat av ett svagt risksentiment skapar dessutom utrymme för en 

potentiell multipelexpansion, vilket kan driva aktiekursen ytterligare.  
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Jumpgate OMXSPI

kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2022 2023p 2024p 2025p

Omsättning 28 64 79 85

Ebitda-resultat -9 12 14 15

Rörelseresultat -24 2 4 9

Nettoresultat -30 -3 -1 4

Vinst per aktie -0,21 kr -0,02 kr -0,01 kr 0,03 kr

Omsättningstillväxt 38% 131% 23% 9%

Ebitda-marginal -22% 16% 16% 16%

Rörelsemarginal -61% 3% 5% 10%

P/e-tal neg neg neg 16

EV/ebit neg 37,0 18,2 8,0

EV/omsättning 2,7 1,2 1,0 0,9

http://www.jumpgategames.se/
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Investeringstes 

Pressad spelsektor står inför potentiell uppvärdering  
Givet den stigande räntemiljön har bolag med hög tillväxt vars posi-

tiva kassaflöden ligger längre fram tiden straffats med fallande aktie-

kurser. Så är även fallet i spelsektorn. Historiskt har värderingarna 

varit högre och flertalet bolag från vår urvalsgrupp har sett sin aktie-

kurs minska under året. Mycket på grund av att 2022 präglades av ett 

svagt marknadssentiment. Jämfört med index som under det senaste 

12 månaderna har backat med 3% har det genomsnittliga spelbolaget 

tappat 18%. Man kan argumentera för att värderingarna var på ohäl-

sosamt höga nivåer under åren dessförinnan, men nu menar vi att 

pendeln har svängt och spelbolagen straffas hårdare än vad dem för-

tjänar. Det finns fortsatt en del orosmoln som hopar sig över bran-

schen, däribland komponentbrist som hämmar antalet sålda konsoler 

samt stigande inflation som minskar konsumenternas köputrymme. 

Men har marknaden tagit ut för mycket på nedsidan? I ett scenario 

där ränte- och inflationsmiljön stabiliseras, ser vi potential att mer 

kapital letar sig tillbaka till sektorn vilket borgar för en uppvärdering.  

Erfaren ledning med ett brett kontaktnät  
Jumpgate har vuxit kraftigt de senaste åren drivet av ett flertal för-

värv. Analysguiden bedömer att Jumpgates ledning är erfarna och har 

den kunskap som krävs för att kunna skala upp verksamheten och 

maximera intäktspotentialen framåt. Analysguiden noterar ett högt 

insynägande i ledning och styrelse, vilket är förtroendeingivande. 

Dessutom talar ledningen om en bred erfarenhet inom spelbranschen 

med ett brett nätverk för att hitta nya förvärv och samarbetspartners. 

Ledningen letar efter erfarna utvecklingsteam med starkt ledar-skap 

och spel med stabila kassaflöden och organisk tillväxtpotential.   

Spännande pipeline under 2023 & 2024  
De senaste åren har intäkterna från den egna spelportföljen stått och 

stampat. Nu vittnar en spännande lanseringsplan om att trenden kan 

vända. De senaste spelsläppen Wildshade och Idle Asterix har motta-

gits bra av marknaden. Det är en positiv indikation som talar för kom-

mande spelsläpp. I bolagets pipeline finner vi flertalet intressanta 

projekt. En lansering av Cat Rescue Story ligger som bekant runt hör-

net och Asterix Heroes ska lanseras på konsol under 2023. Därefter 

uppges flertalet spel omlanseras på konsol samt PC under inneva-

rande och nästkommande år. Därtill innebär samarbetsavtalet med 

Daedalic en lansering av ett stort konsolspel under 2024. 

Finslipad affärsmodell borgar för lönsam tillväxt 
Den intressanta pipelinen utgör en potentiell vinstdrivare, särskilt i 

kombination med en affärsmodell som stavas partnerfinansiering. 

Affärsmodellen erbjuder ökad marknadsexponering och goda in-

täktsströmmar till en lägre risk då stora delar av utvecklingskostna-

derna läggs på partnerbolaget. Jumpgate erhåller sedan ersättning 

allt eftersom uppsatta milstolpar uppnås. Affärsmodellen skapar en 

asymmetrisk potential i och med den inneboende möjligheten i kom-

bination med den minskade risken. Det är en viktig del för den fort-

satta tillväxtresa som dessutom möjliggör att bolaget kan skala verk-

samheten kontrollerat, i hög takt med en smalare kostnadskostym.  

Fallande aktiekurser inom spelsektorn 
Tabell över ett urval av spelbolag  

 

 

Källa: Analysguidens prognoser 

Högt ägande bland insynspersoner 
Ägarandel i % bland personer inom Jumpgates styrelse &  

ledning, Q4 2022 

 

 

Källa: Bolaget  

Analysguiden summerar 

Tre plus 

• Spännande pipeline som förväntas ge tillväxt 

• Bred erfarenhet och mycket kunskap ”in-house” 

• Justerad affärsmodell med asymmetrisk potential 

Tre minus 

• Olönsamt bolag innebär högre risk 

• Enstaka titlar genererar majoriteten av intäkterna 

• Spelsläpp tenderar att ge binära utfall 
 

Källa: Analysguiden 

Bolagsnamn Land Börsvärde Mkr Kursutveckling 1 år

Enad Global 7 Sverige 3 089 5%

G5 Entertainment Sverige 1 741 -14%

Mag Interactive Sverige 488 -3%

Rovio Finland 6 774 10%

Stillfront Sverige 9 920 -39%

Embracer Sverige 63 768 -40%

Media and Games Sverige 2 870 -54%

Paradox Interactive Sverige 23 236 11%

Remedy Finland 2 977 -34%

Medel 12 763 -18%

OMXSPI -3%

Jumpgate Sverige 62 -12%

Namn Befattning Ägarandel

Harald Riegler VD / Styrelseledamot 3,7%

Patrick Streppel VD gameXcite 2,4%

Marcus Jacobs Styrelseledamot 2,0%

Viktor Modigh Styrelseordförande 1,6%

Martin Ekdal Styrelseledamot 1,4%

Don Geyer CBDO / Styrelseledamot 0,5%

Matthew Wilson Styrelseledamot 0,4%

Håkan Mattson CTO 0,3%

Alexander Nikolic Finanskonsult 0,1%

Floran Bohn COO / CFO 0,0%

Nora Klutzny Co-VD Tivola Games 0,0%

Oliver Ortlepp Co-VD Tivola Games 0,0%

Summa insynägande: 12,2%
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Operationell uppdatering 

Förvärvar spelstudio & adderar nyckelkompetens  
I Q4 förvärvades den tyska spelstudion Funatics, en mindre spelstu-

dio med fyra anställda utvecklare. Den primära anledningen till för-

värvet stavas kompetens. Grundarna till spelstudion har lång erfaren-

het inom spelutveckling genom ledning och hantering av större spel-

projekt. Teamet har tidigare erfarenheter från spelbolagsjätten Ubi-

soft och hade en central roll i utvecklingen och framgången av spelse-

rien The Settlers. Köpeskillingen uppgår till 0,6 miljoner euro varav 

hälften utgörs av kontantbetalning och hälften av nyemitterade ak-

tier. Funatics förväntas generera 0,4 miljoner euro i omsättning un-

der 2023 samt vara kassaflödespositiv. Vi ställer oss positiva till för-

värvet och ser det som ett steg för koncernen att nå lönsamhet. Därtill 

signalerar förvärvet strategiska kliv mot att öka kapaciteten och möj-

liggöra för utveckling av större spelprojekt för konsol och PC. Det i sin 

tur möjliggör för högre marginaler på sikt samt diversifierar koncer-

nen bort från den konkurrensutsatta mobilspelsmarknaden.  

Säkrar stororder som bidrar med fina kassaflöden  
Efter utgången av kvartalet aviserade Jumpgate ett avtal med den 

tyska spelförläggaren Daedalic. Avtalet avser ett förlagsavtal som om-

fattar ett nytt större strategi-/överlevnadsspel för PC och konsol. 

Jumpagets dotterbolag gameXcite kommer ansvara för spelutveckl-

ingen. Budgeten för spelet uppgår till 27 mkr och kommer betalas ut 

till Jumpgate under 2023 och 2024 i takt med att bolaget levererar på 

utsatta milstolpar. Vidare vet vi att spelet baseras på ett välkänt varu-

märke samt att lansering förväntas under 2024. En framgångsrik lan-

sering innebär ytterligare en potentiell uppsida för Jumpgate. Avtalet 

är hittills bolagets största och det är uppmuntrande att se att Jump-

gate tar ytterligare ett steg i rätt riktning. En brasklapp är att finan-

siering inte är helt säkerställd. Hälften av budgeten förväntas finan-

sieras av en tysk bidragsgivare för spelutveckling och än är inte bidra-

get godkänt. Det innebär att halva spelbudgeten till dags dato är ofi-

nansierad. Analysguiden utgår ifrån att bidraget kommer erhållas 

men i ett scenario där bidraget nekas tvingas Jumpgate och Daedalic 

tillbaka till förhandlingsbordet för att avgöra ifall Daedalic ska bidra 

med större finansiering eller om spelet bör skalas ner.  

Spännande initiativ för att utveckla organisationen  
Jumpgate fortsätter på den utstakade vägen med partnerfinansierade 

spelprojekt. Bolaget har en spännande pipeline med flera pågående 

diskussioner. På grund av den stringenta lanseringsplanen har dock 

det finansierade UA-testet (användarförvärv) för Idle Asterix förskju-

tits till H2-2023. Analysguiden är fortsatt positiva till avtalet och vid 

gynnsamma testresultat kommer partnerbolaget att förlägga spelet 

samt finansiera UA. Spelintäkterna kommer därefter fördelas mellan 

parterna. Vi har tidigare påpekat vikten av ett ökat fokus på använ-

darförvärv och intäktsgenerering och bedömer att samarbetet kan re-

sultera i organisk tillväxt för den egna spelkatalogen. Slutligen kvar-

står målsättningen att genomföra ett större strategiskt förvärv av ett 

lönsamt bolag med ett erfaret utvecklingsteam som tillför kapacitet 

för större spelprojekt. 

Europa utgör största marknaden 
Omsättningen fördelat på bolagets olika marknader i %, 

Q4 2022, 

 
Källa: Bolaget 

Kostnadskontroll är nyckeln… 

Nettoomsättning i mkr (stapel) & EBITDA-marginal i % 

(linje), Q1 2020 – Q4 2022 

 

     

 

Källa: Bolaget 

 

… för svarta siffor framgent 

EBITDA-resultat i mkr 2020 – 2025e 

 

Källa: Analysguiden 
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Prognoser och värdering  

Utvecklingsuppdrag driver tillväxten  
För helåret kom omsättningen in i linje med våra prognoser. Utfallet 

på ~28 mkr härleder en tillväxt på 38% på årsbasis. Det är en upp-

muntrande siffra som främst drivits av ökade intäkter för tredjeparts-

finansierade spelprojekt. Vi uppskattade att omsättningen för det 

fjärde kvartalet skulle landa på 8,5 mkr. Utfallet avvek med 7% på 

nedsidan, men en omsättningstillväxt på 25% är alltjämt en impone-

rande utveckling. Under året har Jumpgate exekverat enligt tidspla-

nen vad gäller samarbetsavtalet med NACON, vilket borgar för fler 

framgångsrika samarbetsavtal. Beaktat senaste rekordavtalet med 

Daedalic förväntar vi oss fortsatt stark tillväxt som tar fart under 

andra halvåret av 2023. Utvecklingsuppdrag förväntas vara den pri-

mära intäktsdrivaren men Jumpgate har dessutom en bred lanse-

ringspipline där nya lanseringar kan vara med och driva omsätt-

ningen från 2024 och framåt.  

God kostnadskontroll borgar för svarta siffror 
Jumpgate har stort fokus på lönsamhet genom god kostnadskontroll 

och under Q4 redovisades en kraftig minskning av det operativa kost-

naderna jämfört med samma period föregående år. Vi förväntade oss 

att operativa kostnader skulle komma in på 10,5 mkr, vilket kan stäl-

las mot utfallet om 13,3 mkr. Avvikelsen härleds till övriga rörelse-

kostnader hänfört till konsultuppdrag kopplade till kommande spel-

projekt. Personalkostnader har minskat och externa tjänster har 

trimmats ned. Det ligger i linje med våra prognoser och vi vidhåller 

således uppfattningen om att svarta siffror ligger runt hörnet.  

Skruvar upp prognoserna inför ett spännande 2023 
Efter rapporten höjer vi våra omsättningsprognoser för 2023, 2024 

och 2025 med 41, 33 samt 16 procent. En starkare försäljningstillväxt 

föranleder dessutom höjda prognoser för kostnadsutvecklingen. 

Framåt tar Analysguiden höjd för ökade personalkostnader och skru-

var upp antagandena för operativa kostnader. Kommande tre år skis-

sar vi på en omsättning runt 64, 79 och 85 mkr. Analysguiden bedö-

mer att Jumpgate har god tillväxtpotential. Nya affärsmodellen börjar 

sätta sig, skalfördelar realiseras och Jumpgate erhåller fler och större 

uppdrag. Våra prognoser vittnar om en rörelsevinst uppemot 8,5 mkr 

under 2025. Exkluderar vi avskrivningar ser vi att Jumpgate kan le-

verera 12, 14 och 15 mkr i ebitda-resultat under 2023, 2024 och 2025.  

Multipelvärdering indikerar ett värde om 1,0 kronor  
Jumpgate är i ett tidigt skede vilket gör värderingsarbetet till en svår 

uppgift. Givet våra prognoser för 2023–2025 handlas Jumpgate till 

en ev/sales-multipel om 1,2 – 0,9x. En diskonterad kassaflödesvär-

dering härleder ett motiverat värde om 0,8 kronor. Baserat på ett ax-

plock av jämförbara bolag motiveras en framåtblickande värderings-

multipel om 2,5x nettoomsättningen. Applicerar vi ovan multipel på 

omsättningen för 2025 härleds ett värde per aktie om 1,0 kronor, vil-

ket återspeglar Analysguidens huvudscenario. Därtill erbjuder pres-

sade multiplar inom spelsektorn, orsakat av svagt risk-sentiment, för 

potentiell multipelexpansion vilket kan driva aktiekursen ytterligare.  

Långsiktig lönsam tillväxt att vänta 
Nettoomsättning i mkr (stapel) & ebit-marginal i % (linje) 

2020-2025p 

 
Källa: Bolaget, Analysguidens prognoser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipelvärdering ger en uppsida 
Prognoser baserat på Analysguidens huvudscenario 

 
Källa: Analysguidens prognoser  
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Nettoomsättning, SEKm 85

Målmultipel - EV/S 2,5

Enterprise value 2025, SEKm 214

Avkastningskrav 13%

Enterprise value 2023, SEKm 167

Nettoskuld 18,2

Börsvärde 2023, SEKm 149

Antal aktier, milj 143,3

Motiverat värde per aktie, SEK 1,0 kr    
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Om Jumpgate  

Jumpgate, tidigare Three Gates, är en spelkoncern bestående av den 

Visbybaserade spelstudion TableFlip Entertainment, Tivola Games 

från Hamburg samt det nyligen förvärvade gameXcite. Bolaget grun-

dades år 2011 och börsnoterades i september 2016 på NGM Nordic 

MTF. Koncernen producerar egna spel samt utvecklar spel och andra 

digitala produkter på uppdrag av externa företag. Koncernen har eta-

blerade samarbeten med ett antal starka industripartners och en ut-

förlig produktportfölj. Bolaget verkar internationellt och distribuerar 

sina spel globalt. 

En stor styrka i bolaget är den meriterade ledningen och styrelsen. Vd 

sedan 2021 är Harald Riegler, med lång bakgrund som spelentrepre-

nör. Harald grundade och ledde Sproing Interactive under många år 

till att bli Österrikes största spelstudio. Han var senare medgrundare 

till den belgiska spelstudion Neopica, som såldes till Nacon i oktober 

2020, och grundare och vd för österrikiska Purple Lamp Studios, som 

såldes till Embracer i november 2020. Inom styrelsen återfinns kom-

petens inom allt från finansiering till produktutveckling och erfaren-

het från bland annat Rovio och deras megasuccé Angry Birds. Styrel-

sen innehåller bland annat Marcus Jacobs, som valdes in under den 

gångna sommaren. Marcus Jacobs är en välmeriterad industriveteran 

och investerare. Han har tidigare ingått i exekutiva ledningsgruppen 

på King Digital 2012–2019, bland annat som ansvarig för Candy 

Crush-studion och var här med om hela den explosiva tillväxtresan 

som avslutades med ett uppköp från ActivisionBlizzard för 6 miljar-

der USD år 2016.  

Spelstudiorna i gruppen har en mängd spelsläpp i bagaget, där noter-

bara titlar är My Animal Hospital, Asterix & Friends och Horse World 

Show Jumping. Bolaget har även utvecklat spelet Project Blue Book: 

The Game, baserat på tv-serien Project Blue Book.  

Förvärvet av Tivola Games meddelades i slutet av 2019 och slutfördes 

i början av året. Tivola Games har en bred och etablerad spelportfölj 

med totalt över 125 miljoner nedladdningar och 15 miljoner nya ned-

laddningar årligen. Det relativt nyligen förvärvade gameXcite har 

över 8 miljoner spelare och 100 000 månatliga användare i sitt spel 

Asterix & Friends och TableFlip har en spelarbas på över 20 miljoner 

nedladdningar med 1 miljon nya årliga nedladdningar. Under året ut-

tökades ägande i Tivola till 100 procent.  

  

Ett axplock av Jumpgate-titlar 

Bolaget har publicerat flertalet populära titlar däribland Wilds-

hade, Asterix & Friends (i bild) och Busters journey (i bild)  

 

 

10 största aktieägarna, % av kapital 
Stort ägande finns i styrelse och ledning och flertalet personer 

har utökat ägandet den senaste tiden.  

 
 
Källa: Bolaget 

 

Nordnet Livsforsikring AS 7,4%

Avanza Pension 6,3%

Magnus Nordin 4,5%

Harald Riegler 3,7%

F1 Funds As 3,5%

Urtiven AS 3,1%

Ålandsbanken 2,7%

Fam Junzell 2,7%

Patrick Streppel (via bolag) 2,4%

Stefan Wennergren 2,2%

Summa 10 största ägarna 38,5%
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Risker 

Spel tenderar att ge binära utfall 
Spelbranschen kännetecknas av asymmetriska utdelningar och det är 

aldrig säkert hur utfallet av en enskild spellansering kommer bli. En 

lyckad lanseringen innebär väldigt skalbara intäkter under en period 

och en mindre lyckad lansering ställer inför stora nedskrivningar vil-

ket medför en negativ påverkan på resultatet. Jumpgate har idag en 

spelportfölj på över 30 spel men lejondelen av intäkterna kommer 

från ett mindre antal väl presterande spel. Jumpgate tar ett antal åt-

gärder för att minska risken, däribland genom en bred lanseringspi-

peline. Det skapar fler chanser för ett kommersiellt genombrott. 

Dessutom möjliggör för en snabbrörlig organisation att ändra fokus 

beroende på vilket spel som går bra och således allokera resurser till 

väl presterande spel. 

Spelbranschen är under ständig förändring 
Spelbranschen kännetecknas av snabba förändringar i konsumentbe-

teenden och efterfrågan. Det spel som ena dagen är bäst presterande 

och hög-lönsamt kan andra dagen vara en fluga. Detta ställer stora 

krav på spelutvecklingen och att bolaget alltid måste vara snabbrör-

liga och ”ha örat mot rälsen” för att se vart efterfrågan finns. Detta 

innebär en föränderlig marknad som kräver ständiga investeringar i 

spelutveckling för att kunna leverera mot efterfrågan.  

Beroende av enstaka aktörer 
Jumpgate är ett litet bolag med endast 59 anställda, vilket kan skapa 

ett beroende av enskilda nyckelpersoner med djup kunskap och erfa-

renheter inom branschen, spelutveckling eller ett brett kontaktnät. 

Försvinner nyckelkompetenser ur bolagets verktygslåda kan det ha 

negativa konsekvenser på utvecklingen. Bolaget är också ofta bero-

ende av underleverantörer för distribution av spel, mest noterbart ex-

empelvis Appstore för iPhoneanvändare. Stiger plattformsavgiften 

gentemot spelleverantörer får det negativ effekt på lönsamheten. 

Microbolag med rörelseförlust motiverar riskpremie 
Jumpgate är fortfarande ett bolag med knapp omsättning och än inte 

lönsamt vilket, trots god kostnadskontroll, skapar större osäkerhet. I 

dagsläget ser kapitaliseringen tillräcklig ut men vi utesluter inte ytter-

ligare investeringar eller förlustkvartal som kan innebära nyemission. 

Utöver det gör vi en värdering som bygger på hög tillväxttakt och låg 

kostnadsutveckling under flera år. Om resultatet skulle avvika från 

våra prognoser skulle det få en stor påverkan på vår värderingsansats. 
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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 inve-

stera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks i 

analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad Upp-

dragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med Aktiespa-

rarna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvan-

lig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt intresse av-

seende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har rutiner för 

hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet och obero-

ende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som or-

sakats 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. Ris-

kerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinat-

ioner av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för 

framtida avkastning. 

Analytikerna Oliver Uusitalo äger inte och får heller inte äga aktier i det ana-

lyserade bolaget. 

 

Ansvariga analytiker: 

Oliver Uusitalo  
 


