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Bra position 

för framtiden  

 

Miris avser etablera sin teknik som gyllene standard inom analys 

av bröstmjölk och individanpassad nutrition för prematura barn. 

Efter FDA-godkännandet i USA satsar bolaget för fullt för att 

uppnå målet. Lyckas Miris finns bra uppsida.  

Miris redovisade en nettoomsättning på 2,6 miljoner kronor 

under andra kvartalet. Det motsvarar en tillväxt om 20 procent, 

justerat för avbruten/pausad verksamhet i Kina. Bolaget 

arbetar nu för att hitta ett lönsamt upplägg för att åter uppta 

försäljningen i Kina. Dagens globala offertläge ser bra ut.  

Därför modellerar vi en stark andra halva 2019 vilket renderar i en nettoomsättning 

för helåret på cirka 16 miljoner kronor i basscenario. Över tid tror vi att USA 

kommer driva tillväxten, redan mot slutet av innevarande år. Marknaden i landet är 

dock fortfarande omogen vilket skapar viss tröghet. Allteftersom marknaden 

mognar och kliniker i USA har identifierat fungerande metoder för att integrera 

bolagets instrument i arbetsflödet bör försäljningstillväxten tillta. Med detta sagt tror 

vi den stora tillväxten kommer först under år 2020. 

Bolaget har utökat sina marknadsaktiviteter i USA. EBITDA-resultatet landade på -

5,6 miljoner kronor men tyngdes också av engångsposter relaterade till FDA-

godkännandet och investeringar för lansering, sälj, support och utbildning. 

Resultatet bör därmed kunna förbättras de kommande kvartalen samtidigt som 

uppbyggnaden av den lokala säljorganisationen kommer addera nya kostnader. I 

vårt basscenario gör bolaget ett negativt EBITDA-resultat om 11,2 miljoner kronor 

under 2019. EBITDA-resultatet vänder dock till positivt under 2020.  

Per den 30 juni hade bolaget drygt fyra miljoner kronor i likvida medel, då inkluderat 

outnyttjad checkkredit. Vi bedömer att det är tight men att det räcker för att 

finansiera verksamheten fram till årsskiftet. Därefter modellerar vi med att bolaget 

gör en nyemission om 10 miljoner kronor till en kurs om motsvarande 75 procent av 

senaste betalda kurs. Efter antagen emission beräknas ett motiverat värde per 

aktie om 0,072 (0,076) kronor i ett basscenario. 

Utfall och prognoser, Basscenario 

              

MSEK 2017 2018 2019P 2020P 2021P 2022P 

Nettoomsättning 13,4 13,6 15,6 45,1 78,7 117,2 

EBITDA -14,2 -8,1 -11,2 6,4 18,2 31,3 

EBITDA-marginal Neg. Neg. Neg. 14% 23% 27% 

EV/Sales 9,7x 9,5x 8,3x 2,9x 1,6x 1,1x 

EV/EBITDA - - - 20,2x 7,1x 4,1x 

 Källa: Miris och Carlsquare 
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Datum: 1 oktober 2019 

Analytiker: Markus Augustsson, Carlsquare (tidigare 

Jarl Securities) 

  

Företagsnamn: Miris Holding AB (publ) 

Lista: Spotlight 

Vd: Camilla Myhre Sandberg 

Styrelseordförande: Ingemar Kihlström 

Marknadsvärde: 116 MSEK 

Senast: 0,06 SEK 

Kort om Miris: Miris har utvecklat ett instrument som mäter 

koncentration av makronutrienterna i 

bröstmjölk. Detta möjliggör individuell 

anpassning av näring för prematura barn. 

Instrumentet säljs med tillbehör och 

förbrukningsvaror. Bolaget har i dag cirka 

500 instrument installerade världen över. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolagets instrument har uppenbara fördelar 

som påskyndade mätprocesser och 

reducerade kostnader relativt de kemiska 

metoder som är vanligt förekommande i 

dag.  

 

Bolagets HMA-instrument är det första i sitt 

slag som godkänts av FDA i USA.  

 

Med FDA-godkännandet utökas den 

approcherbara marknaden i USA till cirka 

700 neonatalkliniker och 30 mjölkbanker.  

 

Konkurrensen inom analys av bröstmjölk för 

prematura barn är begränsad. 

  
Risker och 

svagheter: 

Bolagets finansiella ställning är ytterst 

begränsad. Vi modellerar med en 

nyemission runt årsskiftet. 

 

Bolaget avser bygga upp en egen 

försäljningsorganisation i USA. Det kommer 

rimligtvis tynga kostnadsbasen under 

uppstartsfasen.  

 

Bolaget har ett negativt kassaflöde från den 

löpande verksamheten. Beslutsprocesserna 

är lång och det kan dröja längre än 

prognostiserat innan försäljningen i USA tar 

fart på riktigt.  

  

  

Värdering, efter 

antagen emission: 

Bear 

0,017 kr 

Bas 

0,072 kr 

Bull 

0,161 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Vd Camillas Myhre Sandbergs erfarenhet av 

internationell försäljning är värdefull för bolagets globala 

fokus. Försäljningen för helåret 2018 var över vår 

förväntan samtidigt som genomfört effektiviserings-

program förefaller lyckat. 2019 kommer ytterligare ett 

test för ledningen som nu skall in på den stora 

marknaden i USA.   

Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens 

erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos 

aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 

Ägare  

 

Flertalet personer i ledningen har betydande 

aktieinnehav. Till detta har bolagets största ägare åter 

visat vilja och förmåga att tillföra extra kapital vid behov 

för att stärka upp finanserna. 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det 

aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i 

styrelsen samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget har ett negativt kassaflöde från den löpande 

verksamheten. Per den 30 juni uppgick likvida medel till 4 

miljoner kronor inkluderat en checkkredit. Bolagets 

bedömning är att verksamheten är finansierad fram till 

årsskiftet. Det är tight men görbart. Därefter är det 

sannolikt med en nyemission, vilket vi också modellerar för 

i vår värdering 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets  

finansiella ställning. 

Potential  

 

Miris har stor potential och kan nu börja sälja på en stor 

och växande marknad. På sikt tror vi att USA kommer bli 

bolagets viktigaste marknad. I dag är också den direkta 

konkurrensen begränsad då Miris är ensam med ett FDA-

godkännande för sitt instrument för analys av bröstmjölk 

för för tidigt födda barn. 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential 

i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i 

aktiekursen. 

Risk  

 

Miris har historiskt saknat intäkter som överstigit 

kostnaderna. Satsningen i USA kan bli kostsam. 

Osäkerhet kring finansiering och villkor vid en eventuell 

emission ökar risken. 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 

10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker 

som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka 

aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av 

företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets 

konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser 

som kan komma att påverka bolaget. 
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Miris med målet att bli den gyllene 
standarden 
Miris Holding AB (Miris eller bolaget) har utvecklat ett analysinstrument som mäter 

mängd fett, kolhydrater och protein i bröstmjölk liksom mejerimjölk. 

Flaggskeppsprodukten, Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™), är ett 

instrument anpassat för analys av bröstmjölk avsedd för att ha möjlighet att 

individuellt anpassa näring för prematura barn. Till HMA-instrumentet säljer bolaget 

även tillbehör och förbrukningsprodukter. Under årets första sex månader har 

försäljning av förbrukningsprodukter motsvarat cirka 15,3 procent av den totala 

nettoomsättningen.  

Instrumentet bygger på mid-infraröd spektroskopi och ersätter äldre tillvägagångsätt 

som analys av mjölken med kemiska metoder. Fördelarna är flera och inkluderar 

tidsbesparing liksom reducerade kostnader per analys samt att analys kan göras 

kliniskt. Instrumentet är det enda analysinstrument på marknaden som kan användas 

för analys av bröstmjölk på sjukhus och som har medicintekniskt godkännande i 

Europa och Japan, samt är godkänd av FDA i USA. Bolagets målsättning är att 

etablera tekniken som den gyllene standarden för humanmjölksanalys som möjliggör 

individuell nutrition för prematura barn globalt.  

Ökad medvetenhet skapar efterfrågan 
För spädbarn är bröstmjölkens innehåll av yttersta vikt vilket också får mer och mer 

uppmärksamhet värden över. Med kunskap som sprids globalt och ökad 

tillämpande av individuell nutrition ökar också behovet av kliniska analysinstrument 

på neonatalkliniker och mjölkbanker. Miris har börjat etablera sig på marknaden 

med installerade instrument i Asien, Europa, Sydamerika och Nordamerika. 

Dessa marknader har också historiskt varit Miris största intäktskällor. Försäljningen 

sker via den egna säljorganisationen och via lokalt förankrade distributörer. Under 

2016 backade försäljningen relativt 2015 vilket förklaras av kvalitetsproblem och 

försäljningsstopp. Åtgärden togs snabbt och försäljningen återhämtade sig under 

2017 men under 2018 landade tillväxten på blygsamma två procent. Under 2019 

har bolaget kommit in på två nya geografiska marknader, Sydafrika och Singapore. 

Genom ett nyligen undertecknat distributörsavtal med Advanced Medical German 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMA instrument med tillbehören Miris 
Ultrasonic Processor™ och Miris Heater™ 
samt andra förbrukningsprodukter som tvätt 
lösning, kontroll-lösningar, provrör och 
sprutor för att injicera mjölkprover i 
instrumentet. 

 

 

 

 

MCC kit™ – standardlösningar som 
kontrollerar instrumentets kalibrering. 
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Co i Kuwait har marknaden även breddats till Mellanöstern. Samtidigt har bolaget 

aktivt valt att pausa nyförsäljningen i Kina för att hitta en mer lönsam modell.  

USA förväntas driva tillväxten 
Som framgår arbetar bolaget mot en global marknad. Nordamerika är dock den 

marknad som vi tror kommer driva tillväxten de kommande åren. Historiskt har 

kundgruppen i Nordamerika bestått av laboratorier på universitet och sjukhus som 

nyttjat bolagets teknologi i forskningssyfte. I december 2018 erhölls emellertid ett 

FDA-godkännande vilket möjliggör för bolaget att marknadsföra och sälja HMA-

instrumentet (med tillbehör och förbrukningsprodukter) till sjukhuskliniker i USA. 

Detta ökar givetvis potentialen markant givet att det i dag finns cirka 700 

approcherbara neonatalkliniker och ett 30-tal mjölkbanker.  

Vi tror att bolaget har stora möjligheter att etablera sig som en framstående 

spelare på denna marknad av tre huvudsakliga skäl: 

• Miris är först på marknaden med att tillhandahålla ett instrument för 

klinisk analys av humanmjölk, vilket möjliggör för individanpassad 

nutrition för prematura barn.  

• Miris HMA-instrument är det enda instrument på amerikanska 

marknaden som är godkänd av FDA för analys av humanmjölk. Det 

innebär att Miris instrument också är det enda instrument som 

neonatalavdelning kan använda för att erbjuda individuell nutrition för 

prematura barn. 

• Bolaget har via försäljning mot universitet och laboratorier redan 

etablerat sitt namn på marknaden. Det ger bolaget lokala 

referenskunder som underlättar försäljningen. 

Informera, utbilda och sälja med lokal personal på plats  

Medvetenheten kring vikten av individuell nutrition har redan börjat öka i USA. 

Bolaget arbetar aktivt via olika strategier för att ytterligare sprida kunskapen. Det 

bland annat genom att delta vid relevanta konferenser, hålla seminarier för 

neonatologer, dietister och annan sjukhuspersonal, och samarbeten med viktiga 

key opinion leaders.  

Försäljningen i landet sker via den egna organisationen i Sverige som är på plats i 

USA varje månad för kundmöten, installationer och utbildning, seminarier och 

konferenser. Bolaget har även olika tekniklösningar som videomöten och online-

kurser tillgängligt som ger god effekt i försäljningsarbetet. Det är dock bolagets 

avsikt att inom kort sätta upp en lokal säljorganisation. När denna väl är på plats 

kommer kostnadsbasen öka. Men fönstret är öppet för att befästa sig på denna 

nya marknad och uppsidan är stor om bolaget kan etablera sin teknik som den 

”gyllene standarden”.  

Prognoser och värdering 

Historik och antagen nettoomsättning – USA driver 
tillväxt 
Under årets första sex månader har bolaget redovisat en nettoomsättning på cirka 
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6,0 miljoner kronor. Det motsvarar en blygsam tillväxt relativt samma period 

föregående år om 0,6%. Avbruten/pausad försäljning i Kina är en förklaring.  

Justerad för denna effekt växte nettoomsättningen med 20 procent under andra 

kvartalet.  

Dock skall noteras att bolaget aktivt arbetar med att hitta en lönsam lösning för att 

återuppta försäljningen på marknaden i Kina.  

Antalet offertförfrågningar från USA uppgick per rapporttillfället för det andra 

kvartalet till 87 stycken. Efterfrågan är således hög och i augusti således fyra 

instrument, vilket kan sättas i relation till de totalt två instrument som sålts första 

halvåret 2019. Det indikerar att de försäljningsinsatser som gjorts börjar bära frukt. 

Samtidigt är försäljningsprocesserna långa grundat långa cykler i behov av 

budgetansökning/kapitalinvestering, vilket inte skall underskattas. Vidare är 

marknaden i USA omogen i den mening att det inte finns klara rutiner för hur 

instrumentet skall integreras i det vardagliga arbetsflödet på klinikerna. Men givet 

det stora behovet av att integrera mjölkanalys i vården av prematura barn och att 

bolaget arbetar aktivt med referenskunder för att skapa en modell tror vi att de 

största trösklarna kommer passeras inom kort, vilket ger en bra skjuts till 

försäljningen under 2020.  

Nedan följer våra intäktsprognoser på kvartals- liksom årsbasis. Intäkterna består 

som bekant av försäljning av instrument, tillbehör och förbrukningsprodukter. Givet 

offertläget och historiska säsongsvariationer tror vi på ett tydligt uppställ i 

intäkterna under fjärde kvartalet. 

Utfall och prognoser nettoomsättning på kvartalsbasis i ett basscenario 

   

Utfall och prognoser nettointäkter på årsbasis, tre scenarion 

 

Källa: Miris och Carlsquare 
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I våra scenarion är det USA som är den främsta tillväxtsdrivaren. I basscenariot har 

vi justerat ned den prognostiserade nettoomsättningen till cirka 16 miljoner kronor 

på helåret från tidigare 24 miljoner kronor. Prognossänkningen motiveras av 

avbruten försäljning i Kina liksom långdragna försäljningsprocesser i USA. Vår 

prognos för 2019 motsvarar en tillväxt om cirka 14 procent relativt 2018.  

I samtliga scenarion toppar den procentuella tillväxttakten år 2020. Därefter faller 

tillväxten tillbaka men är kvar på mycket höga nivåer under hela den 

prognostiserade perioden till år 2023. För perioden 2019 till 2023 har vi antagit en 

genomsnittlig tillväxttakt per år om höga 63 procent i basscenariot.  

I det mer defensiva bear-scenariot modellerar vi med nettointäkter om 12 miljoner 

kronor och i det mer offensiva bull-scenariot är motsvarande siffra 23 miljoner 

kronor för 2019. 

Historik och antagna EBITDA-resultat. USA satsning 
ökar kostnadsbasen 
Under helåret 2018 landade bruttomarginalen på cirka 71 procent, vilket skall 

jämföras med 2017 då bruttomarginalen var cirka 52 procent. Under årets första 

sex månader var bruttomarginalen cirka 68 procent. Denna sänktes bland annat 

av forskningsinstrument som byttes ut till kliniska instrument på laboratorier i USA. 

Under det andra kvartalet landade bruttomarginalen på 73 procent. Vi modellerar 

också med att bruttomarginalen framledes ligger kvar på nivåer mellan 70 – 75 

procent.  

För helåret 2018 redovisade Miris ett EBITDA-resultat om -8,1 miljoner kronor, en 

klar förbättring mot 2017 då EBITDA-resultatet var -14,2 miljoner kronor. 

Förbättringen förklaras bland annat med kostandseffektiviseringsåtgärden och 

stora engångsposter som togs under 2017. Under årets första sex månader kom 

EBITDA-resultat in på -8,1 miljoner kronor. Kostnaderna under andra kvartalet 

tyngdes av tilltagande marknadsaktiviteter i USA liksom ett antal engångsposter 

relaterade till bland annat FDA-godkännandet samt investeringar i support- och 

säljverktyg. Givet engångskostnader som tagits bör kostnadsmassan kunna 

komma ner under de kommande kvartalen. De reducerade kostnaderna 

begränsas rimligtvis av uppbyggnaden av en egen säljorganisation i USA. Nedan 

följer utfall samt våra prognoser för rörelseresultat för av och nedskrivningar på 

årsbasis.  
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Utfall och prognoser EBITDA-resultat, tre scenarion 

  

Källa: Miris och Carlsquare 

 

Som framgår i graf ovan bedömer vi att rörelsemarginalen före av- och 

nedskrivning under 2019 kommer vara negativ. I vårt bas- liksom bull-scenario 

genereras ett positivt EBITDA-resultat år 2020. Därefter modellerar vi med 

stigande rörelsemarginaler som stabiliseras runt 26 procent i basscenariot, 19 

procent i bear-scenariot och 31 procent i bull-scenariot. Generellt i sektorn för 

laboratorieutrustning ligger rörelsemarginalerna mellan 20 och 25 procent.  

Finansiering – antagen nyemission 
Bolagets finansiella utrymme är ytterst begränsat. Per den sista juni hade bolaget 

fyra miljoner kronor i likvida medel inkluderat outnyttjad checkkredit. Vi bedömer 

att en nyemission kan bli svår att undgå och modellerar därför med att bolaget tar 

in 10 miljoner kronor till en kurs om 25 procent under senast betalda kurs (0,061 

kronor) runt årsskiftet. Det stärker kassan med 9 miljoner kronor efter kostnader.  

Värdering 
För att uppskatta ett motiverat pris per aktie har vi nuvärdesberäknat 

prognostiserade kassaflöden i tre scenarion. I samtliga scenarion har vi antagit att 

bolaget tar in 10 miljoner kronor enligt ovan nämnda villkor. Genom denna metod 

beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 0,072 kronor (0,076) i basscenariot. I 

bull- och bear-scenariot beräknas ett värde per aktie om 0,161 kronor per aktie 

respektive 0,017 kronor per aktie. En planare tillväxtkurva och en ökad riskpremie i 

marknaden sänker värderingen. 

DCF-värdering 

Kassaflödena är nuvärdesberäknade med en diskonteringsränta om cirka 15,2 

procent. Riskpremien i marknaden är uppsidan senaste analystillfället då vi 

använde oss av en diskonteringsränta på 14,8 procent. Som bekant har vi antagit 

att kassan stärks med 9 miljoner kronor, då efter kostnader, från antagen 

nyemission. Bolaget hade per den 30 juni 2019 räntebärande skulder om cirka 

16,4 miljoner kronor och en kassa om 2,7 miljoner kronor. Inkluderat 

emissionslikviden har vi antagit en nettoskuld på -4,7 miljoner kronor. Efter 

antagen emission beräknas antalet utestående aktier till knappt 2 145 miljoner 

stycken.  

Nedan visas värdering med antaganden för de tre scenariona. 
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DCF-värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Diskonteringsränta 15,2% 15,2% 15,2% 

CAGR, 2019 - 2023 36% 51% 60% 

EBITDA-marginal, evighet 19% 26% 31% 

Rörelsevärde, EV 42 160 349 

EV, varav restvärde 129% 93% 75% 

        

Kassa, dec-2019 11,7 11,7 11,7 

Räntebärande skulder, dec-2018 16,4 16,4 16,4 

Aktievärde 37 155 345 

Utestående aktier, miljoner 2 145 2 145 2 145 

Värde per aktie 0,017 0,072 0,161 

Upp-/nedsida mot senast betalda (0,06 kr) -71,3% 20,5% 167,7% 

        

EV/Sales, NTM 1,7x 5,8x 7,8x 

EV/EBITDA - - - 

Källa: Carlsquare 

 

Som framgår motsvarar det motiverade värdet i basscenariot en EV/Sales-multipel 

om 5,8x försäljningsprognosen för nästkommande tolv månader.  

Jämförbara bolag 

Andra bolag som utvecklar och säljer utrustning till vården och laboratorier handlas 

till en genomsnittlig EV/Sales-multipel om 3,3x prognosen för nästkommande tolv 

månaders intäkter. Vårt motiverade värde motsvarar som tidigare nämnt en 

EV/Sales-multipel om 5,8x. Skillnaden motiveras av de tillväxtmöjligheter som 

bolaget nu står inför i samband med att FDA-godkännande nu är på plats. 

Jämförbara bolag 

        

  Mcap, MEUR EV/Sales, NTM EV/EBITDA, NTM 

Agilent Technologies Inc 5 024 4,4x 17,2x 

Bruker Corp 1 962 3,1x 15,1x 

Coherent Inc 1 377 2,4x 12,3x 

Fluidigm Corp 121 2,5x -10,3x 

Harvard Bioscience Inc 112 1,2x 12,2x 

Mettler-Toledo International Inc 2 852 5,9x 21,0x 

Genomsnitt 1 908 3,2x 11,3x 

Median 1 670 2,8x 13,7x 

 Källa: Carlsquare 
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Risker 
I vårt scenario kommer en emission att krävas för att finansiera rörelsen under 

tillväxtfasen.  

Efter det att godkännande från FDA nu är på plats skiftas risken från regulatorisk till 

kommersiell (i USA). Med andra ord kan försäljningstillväxten dra ut längre på tiden 

än vad vi prognostiserar för.  

Med fokus på analys av bröstmjölk har bolaget nischat sig mot ett marknads-

segment vars befintliga och direkta konkurrens i dagsläget är marginell. Även om 

marknaden för Miris nedprioriterade affärsområde, analys av mejerimjölk, är starkt 

konkurrensutsatt och domineras av tidigare nämnda FOSS, Bentley och Delta 

anses dessa dock inte som konkurrenter för Miris HMA™ då de inte har instrument 

för kliniska applikationer. 

Produktionen finns i Sverige och bolaget redovisar resultat i svenska kronor. Det 

medför en valutarisk när försäljning främst görs i annan valuta än svenska kronor. 

Även om bolaget i dagsläget inte skyddar sig mot ofördelaktiga valutarörelser finns 

möjlighet till detta genom derivatinstrument. Till detta finns risk för att potentiella 

tullavgifter kan reducera marginalerna.   
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen 

ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som 

helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan 

skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare 

sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 

information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till 

värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med 

risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation 

för framtida avkastning. 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment 

Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen 

riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av 

analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget.Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 


