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Årets andra kvartal var en aktiv period för Magnolia Bostad 

som avyttrade 2062 bostäder, vilket ger 3246 sålda bostäder 

hittills under 2020. Samtidigt stärktes byggrättsportföljen 

genom förvärv och uppgår till drygt 19 000 byggrätter. 

Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag då 

bolaget baserar alla sina markförvärv på en hyresrättskalkyl. 

Många av fastigheterna säljs innan byggstart till främst 

institutionella ägare, vilket minskar både kapitalbindningen 

och risken. Magnolia Bostad utvecklar både fastigheter för 

försäljning och för egen förvaltning.  

Magnolia Bostad är ett bostadsutvecklingsbolag, etablerat år 

2009. Bolagets vision är att med hög kompetens och effektiva 

processer skapa mervärde från analys, konceptutveckling, 

finansiering och fastighetsförvärv till försäljning och byggnation 

av bostäder, samhällsfastigheter och hotell samt förvaltning av 

bostäder. Magnolia Bostad har anpassat sitt arbetssätt för 

minskad smittspridning av covid-19, vilket inte nämnvärt 

påverkat vare sig arbetstakten eller resultatet. Vidare fortsätter 

man att investera i sin projektportfölj. Att ha kapaciteten att 

årligen kunna produktionsstarta 3000 bostäder, 3 – 5 

samhällsfastigheter, samt 1 - 2 hotell betyder en potential för 

bolagets bruttovinst som är klart högre än våra estimat för 2021. 

Detta betyder att om bolaget når sina mål finns det uppsida i 

aktien. Vi återupptar bevakning av Magnolia Bostad för 

Analysguiden med en riktkurs på 61 kr. 

 

  

 

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P

Nettoomsättning 1781 1054 896 1955 1800

Rörelseresultat 384 164 380 600 450

Resultat efter finansnetto 276 22 208 420 270

Resultat per aktie, kr 5,16 kr 0,26 kr 3,75 kr 10,33 kr 5,14 kr

P/E-tal 10,5 n/a 14,4 5,2 10,5

Källa: Magnolia Bostad (utfall) och Analysguiden (prognoser)

Datum: 16 juli 2020 

Analytiker: Thomas Nilsson 

  

Företagsnamn: Magnolia Bostad AB 

Lista: Nasdaq Stockholm 

Vd: Fredrik Lidjan 

Styrelseordförande: Fredrik Holmström 

Marknadsvärde: 2 065 MSEK 

Aktiekurs: 54,60 kr 

Kort om bolaget: Bolaget utvecklar hela samhällen bestående 

av såväl hyresrätter som bostadsrätter, hotell 

samt äldreboenden och skolor. Boendena 

utvecklas främst inom attraktiva områden i 

tillväxtorter och storstadsområden med goda 

kommunikationer och som ligger naturnära. 

Bostäderna utvecklas från grunden på 

obebyggda fastigheter, dvs bara 

nyproduktion. Den större delen av 

projektportföljen utvecklas för försäljning men 

utveckling sker även av boenden för egen 

förvaltning. Bolagets avsikt är att 

fastigheterna på sikt kommer att generera ett 

löpande kassaflöde, stärka balansräkningen, 

samt skapa långsiktig värdetillväxt. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Med etablerade relationer med ett antal 

kapitalstarka institutioner och ramavtal med 

Heimstaden har Magnolia Bostad 

säkrat en avsättning för många av sina 

utvecklingsprojekt för lång tid framåt. 

Bolaget bygger även upp tillgångar i egen 

balansräkning, vilket kommer att vara bra vid 

finansiering.  

 

Inriktningen mot hyresrätter innebär att 

bolagets exponering mot prisförändringar på 

bostadsrättslägenheter är låg. Efterfrågan på 

hyresrättslägenheter är stark i grunden, även 

i tider av svagare konjunktur. 

  
Risker och 

svagheter: 

 

 

 

 

 

  

För att kunna starta ett byggprojekt krävs 

en kommunalt fastställd detaljplan, vilket 

kan ta längre tid än förväntat. 

 

Stigande ränta och stigande 

avkastningskrav på fastigheter skulle 

innebära lägre försäljningsvärde på 

fastigheterna och därmed vinstmarginaler 

för bolagets del. 

  

  

Värdering: Bear      Bas       Bull 

51 kr     61 kr     69 kr 
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Ett aktivt andra kvartal för Magnolia Bostad 
 

Covid-19 har inte nämnvärt påverkat arbetstempo eller resultat 
 

Det blev ytterligare ett kvartal med hög försäljningsnivå för Magnolia Bostad och 2062 

bostäder såldes. Nettoomsättningen uppgick till 1058 mkr (243) och rörelseresultatet 

till 348 mkr (67). Resultat per aktie för Q2 uppgick till 7,92 kr (0,74). Bolaget har 

anpassat sitt arbetssätt för att minska smittspridningen av covid-19, vilket dock inte 

nämnvärt påverkat arbetstempot eller resultatet. Under Q2 sålde man tre projekt om 

900 boenden i Karlstad till Trenum, tre projekt om 1040 boenden i Sundbyberg, 

Sundsvall och Skellefteå till Heimstaden Bostad, en samhällsfastighet i Borlänge om 

ca 100 boenden till SBB, samt 24 bostadsrätter. Magnolia Bostad färdigställde 

dessutom 953 boenden under Q2.  

  

Byggrättsportföljen ligger kvar på en nivå kring 19 000 bostäder  
 

Trots att bolaget sålde stort antal bostäder ligger byggrättsportföljen kvar på en nivå 

kring 19 000 bostäder, då nya byggrätter förvärvats. I dagsläget uppgår 

byggrättsportföljen till 19 011 boenden, något mindre än de 19 447 i Q1 2020, men 

en tydlig ökning från 16 231 boenden vid samma tidpunkt 2019. Under det första 

halvåret 2020 färdigställdes 2287 boenden och antal boenden under produktion 

ligger nu på 8863. Hittills under 2020 har bolaget färdigställt 10 projekt om totalt 2300 

boenden.  

 

Ökat intresse för samhällsfastigheter och hyresrätter på marknaden 
 

Bolaget har som mål att ha en marginal runt 10% för samtliga projekt vilket innebär att 

vissa projekt kan ha en lägre marginal och andra högre. Under kvartalet var 

marginalen på de försäljningar som skedde i linje med eller över detta mål. Covid-19-

pandemin har sänkt tempot på transaktionsmarknaden. Under Q2 2020 omsattes 

enligt Savills fastigheter till ett värde av 35 miljarder kronor, vilket var en minskning 

med 36% jämfört med samma kvartal föregående år. Det rapporteras dock ett ökat 

intresse för hyresrätter och äldreboenden som tillsammans utgjorde 49% av 

transaktionerna på marknaden.  

 

Stärkt soliditet och återköp av obligation 
 

Magnolia Bostad har för avsikt att använda sig mer av finansiering knuten till specifika 

projekt framöver. Under kvartalet återköpte man en obligation som löpte till förfall i 

april. Vid utgången av Q2 2020 hade bolaget en soliditet på 36,7%, en kassa på 200 
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mkr och outnyttjade krediter på 231 mkr. Då bolagets egen målsättning för soliditeten 

bara är 30% finns det likviditetsutrymme. Dessutom kommer man inom de kommande 

12 månaderna att erhålla 488 mkr av totala fordringar på köpare av projekten.  

 

Den höga nivån av bostadsförsäljningar under första halvåret 2020 har lett till att 

nettoskulden vänt ned till ca 600 mkr. Då man säljer en stor del av projekten innan 

byggstart är nettoskulden efter avdrag för fordran på köpare en relevant måttstock på 

bolagets verkliga skuldsättning. Nedanstående diagram visar Magnolia Bostads 

justerade nettoskuld efter avdrag för bolagets fordran på köpare.  Sammantaget är 

Magnolia Bostads finansiella ställning mycket stark, vilket ger handlingsutrymme 

framöver. Bolaget uppger att man inte noterat någon förändrad syn på de 

investeringsplaner som finns från sina partners och investerare. Det finns fortsatt ett 

stort behov från dessa att investera i tillgångar av den typ som bolaget utvecklar.  

 

 

 

 
 

Källa: Bolagsrapporter 
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Byggrättsportföljen ökar och mognar stadigt 
 

Förvärv av tre nya projekt 
 

Portföljen av byggrätter är det en bostadsutvecklare förädlar och det är där bolagets 

vinster skapas. Byggrättsportföljen minskade från 19 447 byggrätter vid utgången av 

Q1 2020 till 19 011 byggrätter vid utgången av Q2. Den har dock vuxit i förhållande till 

de 16 231 byggrätter den bestod av vid motsvarande tid 2019. Man förvärvade under 

kvartalet ca 1630 boenden i form av sex projekt i Karlstad, Örebro, Sollentuna, 

Sundbyberg och Ystad.  

 

 

 

Källa: Bolagsrapporter 

 
 
Under kvartalet sålde man 2062 boenden, varav tre projekt i Karlstad om totalt 900 

boenden till Trenum, tre projekt i Sundbyberg. Sundsvall och Skellefteå till 

Heimstaden om 1040 boenden, en samhällsfastighet i Borlänge om 100 boenden till 

SBB, samt 24 bostadsrätter. Magnolia Bostad färdigställde 953 boenden under 

kvartalet.  

 

Fortsatta investeringar i projektportföljen 
 

Man fortsatte att investera i projektportföljen under årets första halvår. I dagsläget har 

bolaget 41 projekt till försäljning. Ett exempel är Vårby Udde i Huddinge på den här 

analysens omslagssida. Arbetet med detaljplanen påbörjades i början av 2020 och 

omfattar utvecklingen av 1800 boenden, förskolor, äldreboenden, butiker och hotell. 

Det totala antal boenden som är under produktion uppgår nu till 8863. Bolaget söker 

minimera risker i produktionen genom att ha långsiktiga samarbeten med utvalda, 

väletablerade byggentreprenörer. Man upphandlar även totalentreprenad till fast pris.  
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Ambition att markant öka andelen fastigheter i egen förvaltning 
 

Av de drygt 19 000 byggrätterna i portföljen är ca 2500 avsedda för egen förvaltning, 

och de flesta utvecklas i joint ventures med Heimstaden Bostad och Slättö. 

Bolagsledningen ser fastigheter för egen förvaltning som ytterligare ett fokusområde, 

vilket kompletterar utveckling och försäljning av fastigheter. Syftet med Magnolia 

Bostads satsning på fastigheter i egen förvaltning är att långsiktigt stärka 

balansräkningen, erhålla löpande kassaflöden, samt att uppnå en långsiktig 

värdetillväxt i förvaltningsfastigheterna. Dessutom kommer det att stärka bolaget och 

underlätta finansiering. Förvaltningsfastigheterna värderas externt minst en gång per 

år. Under andra kvartalet minskade andelen fastigheter i egen förvaltning till följd av 

en försäljning i Kalmar som omfattade 230 boenden. Från bolagets håll är dock 

avsikten att på sikt markant öka beståndet av fastigheter i egen förvaltning 
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Fortsatt underskott på bostäder i de flesta kommuner driver efterfrågan  
 

Enligt Boverkets Bomarknadsenkät 2019 är det underskott på bostäder i de flesta 

kommuner, vilket driver efterfrågan på de bostäder Magnolia Bostäder färdigställer. 

Nedanstående diagram visar kommuners bedömning av bostadsmarknadsläget som 

helhet under de senaste 20 åren. Historiskt sett ligger antalet kommuner som anger 

underskott fortfarande på höga nivåer, samtidigt som antalet som anger balans eller 

överskott ligger på låga nivåer, vilket tyder på att läget på bostadsmarknaden 

fortfarande är ansträngt. Dessutom visar undersökningen tydligt på att underskottet är 

störst på centralorterna i landet. Enligt Boverkets senaste prognos påbörjas 50 000 

bostäder år 2020. Det är en hög nivå, men lägre än de 64 000 som Boverket bedömer 

behöver byggas årligen.  
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Lägre risk i affärsmodellen än hos andra bostadsutvecklare 
 

De flesta projekt säljs innan produktion startar  

Bolagets affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag. Detta har sin grund i att 

fastigheterna som regel säljs till institutionella ägare innan byggstart. Magnolia Bostad 

tecknar avtal med byggentreprenören och när projektbolaget sedan säljs följer avtalet 

med. Köparen betalar forward funding i samband med övertagandet. Forward funding 

innebär att köparen erlägger betalning för investeringar som gjorts fram till frånträdet. 

Det köpande bolaget betalar sedan alla löpande fakturor. Fördelarna för Magnolia 

Bostad med detta upplägg är minskad kapitalbindning och risk. Vidare sänks risken 

ytterligare då alla förvärv görs på en hyresrättskalkyl och där marken ofta förvärvas 

via kommunala markanvisningar. Finansiering behövs främst i den initiala 

utvecklingsfasen, där kapital krävs till markförvärv och förädlingsarbete. Om Magnolia 

Bostad köper en fastighet som inte har detaljplan kan det ta flera år av arbete med 

planarbete och fastighetsombildning, till skillnad från om bolaget köper en fastighet 

med lagakraftvunnen detaljplan. Nedanstående bild illustrerar schematiskt det 

ackumulerade kassaflödet och resultatet i ett projekt som utvecklas för försäljning.  

 

 

 

Källa: Magnolia Bostad 
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Marginalmål på minst 10% för samtliga projekt 

Man har kommunicerat ett marginalmål på minst 10% för samtliga projekt som 

utvecklas för försäljning. Produktions och driftkostnader består av exempelvis 

lönekostnader samt externa kostnader för personer som arbetar i projekten. Utifrån 

rapporterad tid allokeras kostnader till respektive projekt på balansräkning och 

kostnadsförs vid vinstavräkning. Här ligger även projektkostnader som inte visar sig i 

genomförda projekt, t ex projekt som inte genomförs, tid från projektorganisationen 

som inte allokeras på projekten. Denna posten kan variera påtagligt. Central 

administration består av lönekostnader och annat som rör personer som inte arbetar 

direkt i projekten. Under 2020 har Magnolia Bostad flyttat till större lokaler samt flyttat 

regionkontor, vilket påverkat kostnadsmassan.  

 

Köparna är oftast kapitalstarka institutioner och fastighetsbolag 

Följande bild illustrerar processen från affärsidé till dess den projektet övergår 

antingen till kund eller till förvaltning i egen regi. När intressant mark identifieras 

genomförs förstudier i form av marknadsanalyser, due diligence och intäkts- och 

kostnadsuppskattningar. De flesta projekt säljs i ett tidigt skede, ofta innan bygglov 

vunnit laga kraft och innan produktion startat. Köparen är oftast kapitalstarka 

institutioner eller fastighetsbolag. Vissa projekt utvecklas för egen förvaltning.  

 

Källa: Magnolia Bostad 
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Kärnkompetens inom affärsutveckling och projektutveckling 
 

Magnolia Bostad är en av de största utvecklarna av hyresrätter i Sverige, och man 

utvecklar även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell. Man utvecklar också hela 

stadsdelar där många sorters boenden finns. Bolaget har lokal närvaro och under Q2 

öppnades ett regionkontor för Norrland i Umeå. Det ger fem regionkontor inklusive 

huvudkontoret i Stockholm, som också är kontor för region Öst. De ca 100 

medarbetarnas kärnkompetens ligger inom affärsutveckling och projektutveckling. 

Genom att driva arbetet inom dessa områden internt har man full kontroll över 

projektet under hela processen. Parallellt med processen att förvärva mark inleds 

arbetet med att utveckla attraktiva, hållbara boenden. Man tar kontakt med köparna 

tidigt i processen och försäljningen sker ofta innan byggstart. Magnolia Bostad har 

ramavtal som omfattar en stor del av byggrättsportföljen med långsiktiga institutionella 

investerare. Över tid vill bolaget även bygga upp en större portfölj för egen 

förvaltning. Hållbarhet är en viktig fråga och man utgår från ett livscykelperpektiv i 

utvecklingsarbetet.  
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Prognoser och värdering 
 

Jämförande värdering 
 

De noterade bolag vi har med i sammanställningen är Alm Equity, Besqab, Bonava 

(tidigare NCC Housing), JM, K-Fastigheter, samt SSM Holding. Nyckeltalen som 

presenteras är P/E (börsvärde delat med resultat efter skatt), EV/EBIT (obelånat 

bolagsvärde delat med rörelseresultat), samt Kurs/EK (börsvärde delat med bokfört 

eget kapital). Alm Equity, K-Fastigheter och SSM Holding saknar analytikerbevakning 

och för dem utelämnas vissa fält. 

 

 

 

Sett till medianvärden handlas dessa bolag till ett P/E på 12 och en EV/EBIT-multipel 

på 12. Vidare är sektorns värdering i relation till eget kapital 1,9x. Värt att beakta i 

denna sammanställning är att den tar med hela Magnolia Bostads nettoskuld, trots att 

bolaget säljer projekten innan de byggstartas och därmed har en fordran på köparen. 

Justerat för detta skulle Magnolia snarare ligga under sektorns genomsnittliga 

EV/EBIT värdering än strax över densamma.  

 

Motiverat värde per aktie 61 kr  
 

Vår riktkurs 61 kr i vårt basscenario kommer från en P/E-tals värdering där vi 

multiplicerar vårt estimat för vinst per aktie 2021 på 5,14 kr med medianen för 

bostadsutvecklare som var 12. I vårt mer optimistiska scenario (bull) multiplicerar vi 

Magnolia Bostads rapporterade egna kapital per aktie, 36,46 kr, med 1,9 som är 

medianen av Kurs/EK i tabellen ovan. Vi får då ett mer optimistiskt motiverat värde på 

69 kr per aktie. Slutligen, i vårt mer pessimistiska scenario (bear), sätter vi ett 

konservativt P/E-tal på 10 och får då ett motiverat värde på 51 kr per aktie.  

 

Jämförande värdering, bostadsutvecklare

Aktiekurs, 10 juli Börsvärde,mkr P/E EV/EBIT Kurs/EK

Alm Equity 540 5512 -- -- 3,5

Besqab 111 1722 10,3 8,6 1,7

Bonava 51,2 5681 10,5 15,5 1,9

JM 221,3 15399 18,3 10,0 1,9

K-Fastigheter 284,8 9462 -- -- 3,6

Magnolia Bostad 53,4 2020 13,4 14,3 1,5

SSM Holding 7,28 429 -- -- 1,1

Genomsnitt 13,1 12,1 2,1

Median 11,9 12,1 1,9

Källa: Bolagsrapporter, Thomson Reuters
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Betydande uppsida om bolagets ambitioner förverkligas 
 

Bolagets mål är som tidigare kommunicerat att ha kapacitet att produktionsstarta 

3000 bostäder, 3 – 5 samhällsfastigheter, samt 1 - 2 hotell per år. Denna ambitionen 

skulle givet en antagen bruttovinst om 175 tkr per boende betyda en potential för 

Magnolias bruttovinst på drygt 500 mkr. Detta betyder att om bolaget infriar sina mål 

finns det uppsida i aktien. Vi återupptar bevakning av Magnolia Bostad för 

Analysguiden med riktkurs 61 kr.  

  

Värdering av Magnolia Bostad, tre scenarion

Basscenario

P/E-talsvärdering, median

Estimerad vinst per aktie 2021, kr 5,14

Median P/E, bostadsutvecklare 11,9

Motiverat värde per aktie, kr 61

Optimistiskt scenario (bull)

Kurs/EK

Rapporterat EK per aktie, kr 36,46

Median Kurs/EK, bostadsutvecklare 1,9

Motiverat värde per aktie, kr 69

Pessimistiskt scenario (bear)

P/E-talsvärdering, konservativ

Estimerad vinst per aktie 2021, kr 5,14

Konservativt P/E 10

Motiverat värde per aktie, kr 51

Källa: Analysguiden
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Resultatsammanställning 
 

Under juli annonserade Magnolia Bostad en försäljning av 230 bostäder i Partille, 

vilket tar det sammanlagda antalet sålda bostäder hittills under året till 3476. Vi antar i 

våra prognoser att totalt 4000 boenden säljs under år 2020 och 3000 under 2021. Vi 

antar ett bruttoresultat per sålt boende på ca 150 tkr i vår prognos för 2021. Bolaget 

har visat goda brutto- och rörelsemarginaler på 36% respektive 29% under första 

halvan av 2020. Våra prognoser i tabellen nedan leder oss till en estimerad vinst per 

aktie på 10,33 kr för 2020 och 5,14 kr för år 2021.  

 
 
 

 
 

 
Källa: Bolagsrapporter (utfall), Analysguiden (prognoser) 

  

Utfall och prognoser, basscenario

MSEK 2017 2018 2019 2020P 2021P

Projektrelaterade nyckeltal:

Produktionsstartade boenden 2167 1939 2678 2800 3000

Antal sålda boenden 2227 1314 533 4000 3000

Totalt antal boenden under produktion 5849 7697 9284 9000 9000

Totalt antal byggrätter 16429 17288 18037 19000 20000

Resultaträkning:

Nettoomsättning 1781 1054 896 1955 1800

Produktions- och driftskostnader -1347 -907 -866 -1335 -1350

Bruttoresultat 434 147 30 620 450

Bruttomarginal, % 24% 14% 3% 32% 25%

Central administration -41 -64 -89 -90 -90

Resultat från andelar i intressebolag -9 14 77 70 70

Värdeförändringar förv fastigheter 0 67 348 0 0

Rörelseresultat 384 164 380 600 450

Rörelsemarginal, % 22% 16% 42% 31% 25%

Finansnetto -109 -142 -172 -180 -180

Resultat före skatt 276 22 208 420 270

Inkomstskatter 0 -15 -37 1 -56

Avgår minoritetsandelar -73 3 -29 -30 -20

Årets resultat för moderbolaget 203 10 142 391 194

Resultat per aktie 5,16 kr 0,26 kr 3,75 kr 10,33 kr 5,14 kr



 

14 

 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

Analys 

Magnolia Bostad 

16 juli 2020 

Tre anledningar att investera i Magnolia Bostad 
 

Stort behov av nya bostäder kvarstår 
 

Behovet av de typer av bostäder Magnolia utvecklar är stort. Det råder bostadsbrist i 

nästan alla kommuner i Sverige och detta märks särskilt tydligt i storstadsregionerna. 

Bostadsbristen har sin grund i att nivån på nyproduktion under 2000-talet länge varit 

på en låg nivå i jämförelse med befolkningstillväxten. Under 2020 påbörjas 50 000 

bostäder i landet enligt Boverkets senaste prognos. Det är en hög nivå, men betydligt 

färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen. 

 

Magnolia Bostads affärsmodell har lägre risk än sektorn  
 

Från bolagets håll känner man sig förvissad att nå sitt mål att framöver kunna 

färdigställa 3000 bostäder per år. Sammantaget känner man att covid-19 inte kommer 

att påverka detta negativt, och man ser ingen anledning att revidera sina 

produktionsmål. För investerare kan det i dagsläget också vara logiskt än att söka 

exponering mot hyresrätter och samhällsfastigheter.  

 

Betydande uppsida givet att bolaget levererar på sina mål 
 

Ambitionen att kunna färdigställa 3000 boenden per år skulle givet en antagen 

bruttovinst om ca 175 tkr per boende betyda en potential för Magnolias bruttovinst på 

drygt 500 mkr. Detta är en nivå som är klart högre än våra estimat för nästkommande 

år och betyder att om bolaget infriar sina mål finns det uppsida i aktien. Vårt 

motiverade värde för Magnolia Bostads aktie är 61 kr. 
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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 äger inte och får heller inte äga inte aktier i det analyserade bolaget. 

Ansvarig analytiker: Thomas Nilsson 
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