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UPPDRAGSANALYS 

Fortsatt fokus på förädling 
av projektportföljen 
Inga hyresrättsprojekt sålda under Q1 2021 
Under Q1 uppvisade Magnolia Bostad en fortsatt expansion av sin 
byggrättsportfölj som nu uppgår till drygt 23 900 potentiella byggrätter, 
varav 24% har lagakraftvunnen detaljplan. Av dessa är 52% avsedda för 
utveckling av bostäder för egen förvaltning och 48% till utveckling för 
försäljning. Under Q1 såldes 77 bostadsrätter men inga hyresrättsprojekt, 
vilket hänger samman med bolagets affärsmodell där försäljningen kan bli 
oregelbunden mellan kvartalen. Bolaget rapporterar att de bedömda 
produktionsstarterna ligger på bra nivåer och i linje med de långsiktiga 
målen. Omsättningen uppgick under kvartalet till 407 mkr (446) och 
rörelseresultatet till -25 mkr (88), varav 20 mkr (-5) avser 
värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.  

Mål att ha SEK 8 miljarder i egna fastigheter 2025 
I februari antog Magnolia Bostads styrelse nya finansiella mål som bättre ska 
avspegla den framtida verksamheten, där utveckling av bostäder för egen 
förvaltning kommer att bli en betydande del. Under de nya målen ska 
Magnolia Bostad år 2025 ha minst 4 000 färdigställda boenden i egen 
förvaltning, alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett 
marknadsvärde på minst SEK 8 miljarder. Detta avser bolagets egna ägande 
och dess ägarandel i joint venture-bolag. Vid utgången av Q1 hade bolaget 
två fastigheter för egen förvaltning färdigställda med ett marknadsvärde på 
229 mkr,  och ytterligare åtta fastigheter produktionsstartats där bolagets 
andel vid färdigställande bedöms bli värt drygt SEK 2 miljarder.  

Produktionsstartar minst 3 000 boenden per år 
Magnolia Bostad avser produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett 
som ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Detta gör bolaget till en av de 
större bostadsutvecklarna i landet.  De senaste 12 månaderna har 3 539 
boenden produktionsstartats och bolaget genererade under denna period ett 
rörelseresultat på 800 mkr.  

Vi upprepar riktkurs 90 kr  
Vi upprepar vår riktkurs för Magnolia Bostad på 90 kr per aktie baserat på 
en jämförande värdering, som även får stöd i en nuvärdesberäkning. Om 
man ser till den justerade nettoskulden som är 548 mkr, ser aktien lågt 
värderat ut när man ställer det obelånade rörelsevärdet på 2,7 mdkr i 
relation till rullande 12 månaders rörelseresultat på 800 mkr. Vi ser stor 
potential i ledningens ambitiösa planer att öka utvecklingen av fastigheter 
för egen förvaltning, som vi tror ytterligare kommer tydliggöra de värden 
som finns i bolaget.  

Magnolia Bostad 
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Analytiker Thomas Nilsson 
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kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2019 2020 2021p 2022p

Nettoomsättning 896 2 358 1 800 1 980
Bruttoresultat 30 594 504 554
Rörelseres. (ebit) 366 906 627 679
Resultat f. skatt 194 725 447 499
Nettoresultat 129 658 367 419
Vinst per aktie 0,3 kr 17,4 kr 9,7 kr 11,1 kr
Utd. per aktie 0,0 kr 2,0 kr 0,0 kr 0,0 kr
Omsättningstillväxt -15% 163% -24% 10%
Bruttomarginal 3,3% 25,2% 28,0% 28,0%
Rörelsemarginal 40,8% 38,4% 34,8% 34,3%
Nettoskuld/eget kap. 2,0 1,1 1,0 1,0
Nettoskuld/ebitda n/a n/a n/a n/a
P/e-tal n/a 3,3 5,9 5,1
EV/ebit 6,6 4,3 6,2 5,7
EV/omsättning 4,4 1,7 2,2 2,0
Direktavkastning 0,0% 3,5% 0,0% 0,0%
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Investment Case 

Stort behov av nya bostäder kvarstår 
Behovet av de typer av bostäder Magnolia Bostad 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. Enligt preliminär statistik från SCB publicerad i 
februari 2021 påbörjades byggnation av 54 000 bostäder under 2020, varav 
51 500 genom nybyggnation. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 
mellan 59 000 och 66 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas 
årligen under åren 2020-2029. 

Bolagets affärsmodell har relativt låg risk 
Från bolagets håll känner man sig förvissad att nå sitt mål att årligen 
produktionsstarta minst 3 000 boenden, sett som ett genomsnitt över en 
konjunkturcykel. Covid-19-pandemiun har inte påverkat bolagets 
verksamhet mer än att man har mer digitala kontakter idag. För investerare 
kan det i dagsläget också vara logiskt att söka exponering mot hyresrätter 
och samhällsfastigheter. 

Stora övervärden i bolagets byggrättsportfölj 
Magnolia Bostad har idag 23 934 byggrätter i sin byggrättsportfölj. Av dessa 
är 48% byggrätter för försäljning och 52% byggrätter för egen långsiktig 
förvaltning. Att det finns stora övervärden i byggrättsportföljen blir 
uppenbart om man reflekterar över att den är värderad till det pris 
byggrätterna förvärvades.  

Betydande potential för bolagets resultatutveckling 
Ambitionen att i genomsnitt över en konjunkturcykel produktionsstarta 
minst 3 000 boenden per år ger betydande potential för Magnolia Bostads 
resultatutveckling. Vidare skulle ett uppfyllande av målet att år 2025 äga 
förvaltningsfastigheter med ett värde på SEK 8 miljarder betyda att bolaget 
då kommer att ha ett årligt driftnetto på ca SEK 300 miljoner från detta 
bestånd. Vi anser att aktien är undervärderad och upprepar vår riktkurs 90 
kr, vilket indikerar en uppsida på ca 50% från dagens nivå. 

 

  

 
 
 
 

Växande fokus på egen förvaltning 
Uppdelning av Magnolia Bostads byggrättsportfölj 

 

Källa: Magnolia Bostad 

 

 

 



Magnolia Bostad  
 

 

Analysguiden 
7 maj 2021 

 
3 

 

Operationell uppdatering 

Hög aktivitet i förädlingsprocessen under Q1 
Av bolagets byggrättsportfölj på 23 934 byggrätter är 52% avsedda för 
utveckling för egen förvaltning och 48% för utveckling till försäljning. Under 
Q1 förvärvades 950 byggrätter i Upplands-Bro genom ett nytt joint venture-
bolag bildat med KF Fastigheter, samt 210 byggrätter i Gnesta och 190 
byggrätter i Enköping. Man beskriver marknaden för hyresrätter som 
fortsatt stark. Inga försäljningar av hyresrättsprojekt skedde dock under Q1 
och försäljningen kan vara oregelbunden mellan kvartalen. Under de 
kommande två åren sett över rullande 12 månader ligger Magnolia Bostads 
bedömda produktionsstarter runt 3 500 boenden per tolvmånadersperiod.  

Händelser under Q1 2021 
Under Q1 2021 såldes 77 bostadsrättslägenheter och inga hyresrättsprojekt. 
Omsättningen uppgick till 407 mkr (446) och rörelseresultatet till -25 mkr 
(88), varav 20 mkr (-5) avsåg värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. 
Då försäljningen är oregelbunden över kvartalen bör Magnolia Bostads 
resultat ses över en längre period. Under de senaste 12 månaderna har 
bolaget genererat ett rörelseresultat på ca 800 mkr. Investeringar i 
fastigheter för egen förvaltning ledde till en lägre soliditet vid utgången av 
kvartalet på 28,8% (32,7% i december 2020), vilket är strax under det mål 
bolaget har på 30%. Den justerade räntebärande nettoskulden var 548 mkr 
efter avdrag för fordran på köpare. Bolaget har vidare en hög 
kassabehållning på 621 mkr (277 i december 2020) p.g.a. en nyemitterad 
grön obligation, samt nyupptagen projektfinansiering.  

Fastigheter för egen förvaltning ger stabilitet 
Majoriteten av projekt som utvecklas för egen förvaltning kommer att 
utvecklas i joint venture-bolag. Den framtida intjäningskapaciteten via 
löpande kassaflöden kommer att ge ytterligare stabilitet i bolagets finanser. 
Vi förväntar oss att den realiserade marginalen på de bostäder som fastställs 
för egen förvaltning blir mycket högre då ingen forward funding rabatt ges. 
Givet att förvaltningsfastigheter med ett marknadsvärde på SEK 8 miljarder 
ska färdigställas till år 2025, har vi i våra prognoser lagt in positiva 
värdeförändringar på förvaltningsfastigheter motsvarande 15% av detta 
eller ca SEK 1,2 miljarder för den kommande femårsperioden. Här ser vi 
möjlighet att Magnolia Bostad kan komma att överraska positivt.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De senaste 12 månaderna har bolaget 
genererat ett rörelseresultat på ca 800 mkr 
 
 
 
 
 
 
En justerad nettoskuld på 548 mkr efter 
avdrag för fordran på köpare betyder att 
rörelsen värderas till ca 2,7 mdkr i 
obelånad form 
 
 
 
 
 
 
 
Vi förväntar oss att Magnolia Bostad 
kommer rapportera värdeförändringar på 
förvaltningsfastigheter motsvarande 1,2 
mdkr under de kommande 5 åren 
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Nya finansiella mål antagna i februari 
Bolagets styrelse antog den 23:e februari nya finansiella mål som betyder att 
Magnolia Bostad 2025 ska ha minst 4 000 färdigställda boenden i egen 
förvaltning, alternativt inneha förvaltningsfastigheter med ett 
marknadsvärde på minst SEK 8 miljarder. Detta avser både bolagets egna 
ägande och dess ägarandel i joint venture-bolag. Vidare ska man 
produktionsstarta minst 3 000 boenden per år, sett som ett genomsnitt över 
en konjunkturcykel, och ha en soliditet som uppgår till minst 30%. I våra 
estimat för 2021 och 2022 antar vi 200 mkr i värdeförändringar för 
förvaltningsfastigheter respektive år.  
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Värdering 
För att göra en relativvärdering av Magnolia Bostad har vi ställt samman en 
översikt över rådande marknadsvärdering för ett antal noterade 
bostadsutvecklare. I följande tabell redovisas börsvärde, kursutveckling, 
samt kurs/EK för dessa bolag. Bolagen i denna tabell värderas idag i median 
till 2,3 gånger rapporterat eget kapital. Vår riktkurs för Magnolia Bostad är 
90 kr per aktie, vilket skulle placera aktiens värdering i linje med 
medianvärderingen baserat på rapporterat eget kapital per aktie på 41 kr. 

 

 

 

Nuvärdesvärdering ger stöd till vår riktkurs  
En nuvärdesvärdering baserad på våra estimat för Magnolia Bostad ger 
ytterligare stöd till vår riktkurs. Vi använder i denna en diskonteringsränta 
på 11,1% som består av en marknadsriskpremie på 7,6% samt en 
storleksrelaterad premie på 3,5%. Detta baseras på rapporten 
Riskpremiestudien 2020 från PwC. Värt att notera är att det bruttoresultat 
som vi prognostiserar i vår nuvärdesberäkning kommer genereras dels av 
försäljningar under forward funding-avtal, dels från egen förvaltning. Vid 
utgången av 2025 väntas Magnolia Bostad ha fastigheter i egen förvaltning 
med ett marknadsvärde på 8 mdkr. Baserat på ett hypotetiskt 
avkastningskrav på ca 4% skulle detta generera ett årligt driftnetto på 
uppskattningsvis 300 mkr. Vidare är de verksamhetsmål bolaget satt upp för 
2025 endast till viss del medräknade i våra prognoser.  

 

 

Relativvärdering, bostadsutvecklare
Nyckeltal för Magnolia Bostad och ett urval jämförbara bolag

Bolag Börsvärde, Mkr Land Kursutv, 1 år Kursutv, 3 år EK/aktie Kurs/EK
Alm Equity 7 452 Sverige 147% 261% 101 kr 7,2

Besqab 2 560 Sverige 71% 50% 96 kr 1,7

Bonava 11 540 Sverige 138% -2% 74 kr 1,5

JM 22 462 Sverige 85% 89% 112 kr 2,9

K-Fast Holding 10 000 Sverige 49% n/a 95 kr 3,2

Magnolia Bostad 2 201 Sverige 56% 10% 41 kr 1,4

Medel 10 803 91% 82% 3,0
Median 10 000 78% 50% 2,3

Källa: Bolagsrapporter, Refinitiv
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Antaganden vid nuvärdesvärdering
Magnolia Bostad 

MSEK 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2029p 2030p 2031p Slutvärde

Nettoomsättning 2 358 1 800 1 980 2 079 2 183 2 292 2 407 2 527 2 653 2 786 2 925 3 072

    Tillväxt, % 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Produktions- och driftkostnader -1 764 -1 296 -1 426

Bruttoresultat 594 504 554 520 546 573 602 632 663 697 731 768

    Bruttomarginal, % 25% 28% 28% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

Central administration -98 -95 -95 -100 -105 -110 -115 -121 -127 -134 -140 -147

Resultat från andelar i intressebolag 74 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Värdeförändringar förv fastigheter 336 200 200 210 221 232 243 255 268 281 295 310

Rörelseresultat (EBIT) 906 627 679 630 662 695 729 766 804 844 886 931

Finansnetto -181 -180 -180 -189 -198 -208 -219 -230 -241 -253 -266 -279

Resultat före skatt 725 447 499 441 463 486 511 536 563 591 621 652

Skatt -37 -60 -60 -91 -95 -100 -105 -110 -116 -122 -128 -134

    Skattesats, % 5% 13% 12% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Periodens resultat 688 387 439 350 368 386 405 426 447 469 493 517 5173

Diskonteringsränta 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

Diskonteringsfaktor 1,11 1,23 1,37 1,52 1,69 1,88 2,09 2,32 2,58 2,87 3,18 3,18

Nuvärde 348 356 255 241 228 216 204 193 182 172 163 1 625

Nuvärde, MSEK 4183

    per aktie (37,8m) 110,6

Diskonteringsränta 11,1%

Skattesats 20,6%
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Bolagsbeskrivning 
Magnolia Bostad grundades 2009 av Fredrik Holmström och Andreas Rutili. 
Bolaget utvecklar hyresrätter, bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i 
Sveriges tillväxtorter och storstäder. 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 för försäljning säljs i ett tidigt 
skede, ofta innan bygglov vunnit laga kraft och innan produktion startat. 
Köparna är oftast kapitalstarka institutioner eller fastighetsbolag.  

 

Källa: Magnolia Bostad 

 

Utveckling för egen förvaltning  
Bolaget har nu tagit nästa steg i riktning mot att utveckla bostäder för egen 
förvaltning. Detta kommer att ge en långsiktig ökning av bolagets 
substansvärde samt ett starkare kassaflöde. Man har nu öronmärkt 52% av 
de ca 24 000 byggrätterna i byggrättsportföljen för utveckling för egen 
förvaltning. Denna utveckling kommer till stor del att ske i form av joint 
ventures och vid färdigställande kommer Magnolia Bostad att vara 
hälftenägare av dessa fastigheter.  
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Låg risk i bolagets affärsmodell 
Magnolia Bostads affärsmodell har en lägre risk än sektorn överlag. Detta 
har sin grund i att de boenden som ska säljas 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 är minskad kapitalbindning och lägre 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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Ambition nå minst 10% marginal i samtliga projekt 
Man har kommunicerat en ambition att nå minst 10% marginal 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, 
till exempel projekt som inte genomförs eller tid från projektorganisationen 
som inte allokeras på projekten. Denna post kan variera påtagligt. Central 
administration består av lönekostnader och annat som rör personer som inte 
arbetar direkt i projekten.  

Kompetens inom affärs- 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 med fem regionkontor inklusive huvudkontoret i 
Stockholm, som också är kontor för region Öst. De 115 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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Största aktieägarna, %
F. Holmström Fastigheter 56,7%
Länsförsäkringar Fondförvaltning 8,5%
Wealins S.A. 8,2%
Svolder 5,4%
Nordnet Pensionsförsäkring 3,1%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Nettoomsättning 876 1 010 1 781 1 054 896 2 358 1 800 1 980

Produktions- och driftkostnader -630 -642 -1 347 -907 -866 -1 764 -1 296 -1 426

Bruttoresultat 245 369 434 147 30 594 504 554

Bruttomarginal, % 28% 37% 24% 14% 3% 25% 28% 28%

Central administration -31 -27 -41 -64 -89 -98 -95 -95

Resultat från andelar i intressebolag 143 14 -9 14 77 74 18 20

Värdeförändringar förv fastigheter 0 0 0 67 348 336 200 200

Rörelseresultat 357 355 384 164 366 906 627 679

Finansnetto -50 -90 -109 -142 -172 -181 -180 -180

Resultat före skatt 307 265 276 22 194 725 447 499

Skatter -1 0 0 -15 -37 -37 -60 -60

Minoritetsintressen -19 -43 -73 3 -28 -30 -20 -20

Årets resultat för moderbolaget 288 222 203 10 129 658 367 419

Balansräkning (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter 0 0 0 295 654 1 483 1 600 2 500

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 1 8 19 63 84 90 90

Goodwill 5 6 6 6 6 6 6 6

Övriga immater. anläggningstillgångar 1 0 1 1 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 335 576 1 331 1 171 983 1 495 1 495 1 495

Summa anläggningstillgångar 341 583 1 345 1 492 1 706 3 068 3 191 4 091

Exploaterings- och projektfastigheter 1 139 1 160 1 310 1 196 1 382 999 1 350 1 350

Kundfordringar 4 1 31 21 41 45 40 50

Övriga omsättningstillgångar 210 504 656 502 497 908 450 450

Likvida medel 193 507 208 395 441 277 477 167

Summa omsättningstillgångar 1 546 2 172 2 205 2 114 2 361 2 229 2 317 2 017

SUMMA TILLGÅNGAR 1 887 2 746 3 550 3 605 4 067 5 297 5 508 6 108
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Eget kapital & skulder
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Eget kapital 677 862 991 937 1 042 1 624 1 991 2 410
Minoritetsintressen 93 136 180 156 99 109 109 109
Summa eget kapital 708 989 1 171 1 093 1 141 1 733 2 100 2 519

Långfristiga räntebärande skulder 731 1 268 1 566 1 914 1 667 1 377 2 035 2 279
Övriga långfristiga skulder 110 69 111 667 150 150
Summa långfristiga skulder 841 1 361 1 633 1 983 1 786 2 044 2 185 2 429

Kortfristiga räntebärande skulder 130 237 507 278 824 644 473 400
Leverantörsskulder 14 38 16 23 68 65 50 60
Övriga kortfristiga skulder 130 121 222 228 248 811 700 700
Summa kortfristiga skulder 274 396 745 529 1 140 1 520 1 223 1 160

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 1 825 2 746 3 550 3 605 4 067 5 297 5 508 6 108

Kassaflöden (Mkr)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Kassaflöde före rörelsekapitalsförändr. -90 -90 -291 -279 -249 -318 -250 -260
Rörelsekapitalförändring -59 68 -326 259 231 723 400 0
Övriga poster 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde löpande verksamheten -150 -22 -617 -20 -18 405 150 -260

Investeringar 0 -101 -13 -21 -267 -168 -250 -250
Kassaflöde från finansiering 305 437 332 228 324 -401 300 200
PERIODENS KASSAFLÖDE 156 314 -298 187 39 -164 200 -310

Likvida medel 193 507 208 395 441 277 477 167
Nettoskuld (neg = nettokassa) 668 998 1 865 1 797 2 050 1 744 2 031 2 512
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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 aktier i det analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


