
 

 

  



är ett 

heltäckande kom-

petensförsörjning-

bolag vars erbjud-

ande innefattar bemanning och 

rekrytering inom tjänstesektorn, 

industri och skolvård. Två förvärv 

har genomförts under 2017 av 

vilka Magna konsoliderades per 

den 1 juni 2017. Det andra 

förvärvet, MultiEkonomerna för-

väntas konsolideras per den 1 

september 2017. Bolagets mål är 

att växa organiskt med 12 procent 

per år till en EBITDA-marginal om 

åtta procent.  

 

 räken-

skapsår. Rapporten för perioden 

februari till april räknas som det 

fjärde kvartalet och släpptes den 

28 juni. Omsättningen kom in på 

48 miljoner kronor, vilket mot-

svarar en stark organisk tillväxt 

om 28 procent. Siffran skall jäm-

föras med den underliggande 

marknaden som växte med cirka 

19 procent under årets tre första 

månader. Försäljningen var i linje 

med våra förväntningar. Rörelse-

resultatet före avskrivningar om 

3,2 miljoner kronor, motsvarande 

6,7 procent, var dock bättre än 

våra förväntningar om 2,5 miljoner 

kronor. Den starka rapporten 

bekräftar åter bolagets förmåga att 

skapa försäljningssynergier inom 

koncernen till marginaler som är 

på rätt väg mot bolagets mål.  

 

 nya större 

organisationen har rekryterats och 

integrationen av Magna fortlöper. 

Personal flyttas inom kort vilket 

leder till att delar av de förväntade 

kostnadssynergierna (från bland 

annat lokaler) rimligtvis bör kunna 

realiseras redan under inne-

varande kvartal.  

 

 pris per 

aktie har vi konsoliderat Magnas 

verksamhet per den 1 juni och 

MultiEkonomerna per den 1 sep-

tember. Försäljningsprognosen 

ligger på 249 miljoner kronor med 

ett EBITDA-resultat om 17,3 

miljoner för innevarande räken-

skapsår. Prognosen är justerad för 

att avspegla osäkerhetsmoment i 

integrationsprocessen och antagna 

synergier. Genom att kombinera 

en kassaflödesanalys med en 

multipelvärdering uppskattar vi 

det motiverade värdet per aktie till 

10,7 kronor.   

M



 

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. 

 

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 och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Lång-

siktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

  



 

Maxkompetens Sverige AB (Maxkompetens, koncernen eller bolaget) är 

ett mindre men växande bolag som levererar tjänster inom bemanning, 

rekrytering och entreprenad samt konsultlösningar. Den organiska 

tillväxten var som väntat stark och uppgick till 28 procent under det 

gångna räkenskapsårets fjärde kvartal (februari till april).  

 

Den underliggande marknaden växte med cirka 19 procent under första 

kvartalet 2017. De listade bransch-kollegorna SJR, Wise Group och NGS 

ökade omsättningen med 17,2 procent, 16 procent respektive 6,1 procent 

under årets tre första månader. Maxkompetens utmärker sig med sin 

starka tillväxt. 

 

Under fjärde kvartalet redovisade bolaget ett rörelseresultat före 

avskrivningar om cirka 3,2 miljoner kronor, motsvarande en marginal om 

6,7 procent. Resultatet var cirka 30 procent bättre än våra prognoser. På 

helåret låg rörelsemarginalen före avskrivningar på 5,4 procent jämfört 

med våra prognoser på 4,9 procent. 

 

Trots ytterligare en stark rapport med god tillväxt och förbättrade 

marginaler handlas Maxkompetens-aktien till en rabatt mot bransch-

kollegorna. Låg likviditet i aktien liksom viss osäkerhet kring 

integrationen av de två senaste förvärven är en möjlig bakomliggande 

faktor till detta. Dock bedömer vi att de senaste kvartalen påvisar 

ledningens förmåga att identifiera och förvärva passande bolag, integrera 

dessa och realisera på synergier. Med detta sagt anser vi numera att 

rabatten är överdriven.  

 

Genom att kombinera en multipelvärdering mot jämförbara bolag (SJR, 

Wise Group och NGS) med en kassaflödesanalys baserade på justerade 

prognoser beräknar vi ett motiverat pris per aktie om 10,7 kronor, 

motsvarande en uppsida från senast betald aktiekurs om cirka 55 procent.  

 

Justeringen har syftet att avspegla risker associerade till integrationen av 

Magna och Multiekonomerna. Antaget att kommande rapporter påvisar 

en lyckad integrering kommer justeringen ned och riskkursen upp, vice 

versa. 

 

Antaget en konsolideraring av Magna per den 1 juni 2017 och 

Multiekonomerna per den 1 september 2017 är proforma-omsättningen 

cirka 244 miljoner kronor för räkenskapsåret 2017/18. Vi modellerar med 

en justerad nettoomsättning om 249 miljoner kronor. Justeringen avser 

avspegla osäkerhet rörande integration och förmåga att realisera på 

försäljningssynergier. Proforma-rörelseresultat före avskrivningar 

uppskattas till cirka 18,9 miljoner kronor. Vi modellerar med 17,3 

miljoner för räkenskapsåret, justerat för osäkerhetsmoment. Baserat på 

EV/EBITDA och EV/Sales-multiplarna för innevarande räkenskapsårs 

justerade prognos beräknas priset per aktie till 12,3 kronor. Nettokassan 

uppskattas till cirka minus 16,5 miljoner kronor. Antalet utestående aktier 

efter betalning med aktier till Magnas ägare uppskattas till cirka 12,8 



 

miljoner. Nettokassan uppskattas till cirka minus -16,4 miljoner kronor 

efter utdelning. 

 

 

Våra justerade prognoser i scenariot för kassaflödesanalysen visas i graf 

nedan. För den prognostiserade perioden 2017/18 till 2021/22 modellerar 

vi med en genomsnittlig tillväxt per år om 6,8 procent. Justerade 

långsiktiga marginaler återfinns i scenariot på 7,2 procent. Genom 

kassaflödesanalysen beräknas ett pris per aktie till 7,6 kronor. 

 

 

 

Genom att kombinera (i ett vanligt aritmetiskt genomsnitt) utfallet för de 

två värderingsmetoderna beräknas det motiverade priset per aktie till 10,7 

kronor efter utspädning.  

 

Riktkursen motsvarar multiplar enligt nedan (visas tillsammans med 

noterade konkurrenter SJR, Wise Group och NGS rullande 12 månader). 

 

 

Maxkompetens grundades 2003. Vid detta tillfälle låg fokus främst på 

bemanning av studentarbetare till industrisektorn. Sedan dess har 

verksamhetens erbjudande utvecklats och breddats, delvis genom förvärv. 

2014 genomfördes förvärvet av SkolPool Sverige som fokuserar på 

elevhälsa. Under 2015 förvärvades Acentum och under år 2016 

förvärvades Hampf Ekonomi & Redovisning (Halmpf) liksom Help at 

Work. De tre sistnämnda har samtliga bidragit med kompetensrelaterade 

erbjudanden inom tjänstemannayrken, entreprenad och omställningar. 

Genom att flytta fokus från industrisektorn skapas en verksamhet som är 

mindre känslig för svängningar i konjunkturen.  



 

Integrationen av Hamf och Help at Work är en drivande faktor till den 

organiska tillväxten liksom förbättrade marginalerna som redovisats de två 

senaste kvartalen. Vi ser med spänning fram mot effekter från de två 

senaste förvärven, det av Magna och det av Multiekonomerna. 

 

Historiskt har bolagets tredje kvartal (november till januari) tillsammans 

med det första kvartalet (maj till juli) varit jämförelsevis svaga kvartal i 

termer av omsättning och marginaler. Detta beror i stor utsträckning på 

att dessa kvartal inkluderar längre perioder av semesterledighet på arbets-

marknaden. Det fjärde kvartalet (februari till april) har historiskt varit 

bolagets starkaste i termer av omsättning. Detta då det fjärde kvartalet 

endast i begränsad omfattning påverkas av semesterledighet. Dock var det 

gångna fjärde kvartalet ett undantag från standard med många lediga hel- 

eller halvdagar under april. 

 

Koncernens mål är att växa organiskt med 12 procent till en EBITDA-

marginal om 8 procent, vilket har överträffats de senaste kvartalen. 

Bolaget delar ut 50 procent av vinsten. För föregående räkenskapsår 

kommer således runt 1,8 miljoner kronor delas ut.  

 

Tillväxtmålen är rimliga och motiveras av en fortsatt stark organisk tillväxt 

som möjliggörs av ett bredare erbjudande i en större organisation på en 

stark underliggande marknad. Intjäningsmålet på EBITDA-nivå ser ut att 

kunna nås efter en konsolidering av Magna och Multiekonomerna. Att 

dela ut 1,8 miljoner kronor med 1,9 miljoner i kassan och negativt 

kassaflöde under det senast redovisade kvartalet signalerar att det är 

viktigt för ledning liksom styrelse att hålla sig till kommunicerade mål. Då 

även till en kostnad av ökad finansiell risk (i det kortare perspektivet). 

 

Utöver den löpande verksamheten arbetar bolaget för att ligga i framkant 

med rådande trender som förändrar branschens traditionella arbetsverktyg 

och metoder. Under en tid har koncernen arbetat med att utveckla en 

plattform, WAP, som avser effektivisera Maxkompetens leveransprocesser 

men också ge bolaget en ny form av tjänster som man kan erbjuda nya 

och befintliga kunder. Implementation av plattformen i verksamheten har 

inletts. 

 

Bolagets befintliga verksamhet bygger på tre verksamhetsområden: 

Maxkompetens traditionella bemanning och rekryteringsverksamhet samt 

Hampf Ekonomi & Redovisning och SkolPool. Efter konsolideringen av 

Multiekonomerna (ME) kommer Hampf liksom Magna vara verksamma 

under ME.  

 

De olika verksamhetsområdena är alla operativa inom kompetens-

försörjning men med separerade fokusområden, målgrupp och 

specialisering. Samtliga verksamhetsområden ligger under moderbolaget, 

Maxkompetens Sverige AB. Se bild nedan. 



 

 

Verksamhetsområdena är självgående och lokalkontoren inom respektive 

verksamhetsområde agerar under egen ledning för att snabbt kunna agera 

på lokala förändringar. Vidare är all affärsverksamhet auktoriserad. Det 

innebär bland annat årliga externa kontroller av diverse funktioner, såsom 

ekonomi, system för kandidathantering, uppföljning och resultatmätning. 

Detta är en kvalitetsstämpel och avser ge en trygghet hos uppdragsgivaren. 

 

Som tidigare nämnts avser bolaget att fortsätta bygga en snabbt växande 

organisation med stabila intäktsflöden till en god marginal över 

konjunkturcykeln. I detta har bolagets förvärvsstrategi en viktig roll där 

framtida potentiella förvärv avser fylla något av följande syften; skapa 

ökad stabilitet över konjunkturcykeln eller/och bidra till förbättrade 

marginaler på koncernnivå. 

 

Maxkompetens har totalt genomfört sex förvärv (sju inklusive ME som i 

skrivande stund inte konsoliderats) under den nya ledningen med Ronny 

Siggelin i spetsen. Exklusive Svensk Vård & Kompetensutveckling som 

avyttrats har den genomsnittliga omsättningen på förvärvsobjektet legat 

runt 18 miljoner kronor. Förvärv genomförda under 2016 har varit något 

mindre med en genomsnittlig omsättning på drygt 11 miljoner kronor med 

ett EBIT-bidrag om cirka 1,2 miljoner kronor. Samtliga förvärv har 

finansierats kontant eller i kombination med reverser. Förvärvet av Magna 

kommer delfinansieras med aktier i Maxkompetens.  

 

SkolPool förvärvades i maj 2014 och breddade verksamhetens erbjudande 

med fokusområdet elevhälsa och vård. Denna nisch är som tidigare 

nämnts mindre känslig mot konjunkturcykler och i det korta perspektivet 

är påverkan minimal.  

 

I juni 2015 förvärvades Acentum Personal AB (Acentum) som bland 

annat kompletterade MBR inom verksamhetsområdet Omställning. Som 

tidigare nämnts har denna verksamhet egenskaper som gör den mindre 

känslig för nedgångar i konjunkturen.  

 

I juli 2016 genomfördes förvärvet av Hampf Ekonomi & Redovisning 

(Hampf). Hampf beräknas bidra med en årlig omsättning om cirka 7 

miljoner kronor och ett EBIT-resultat om 1,5 miljoner kronor 

motsvarande 21 procent rörelsemarginal.  

 

 



 

I linje med strategin att stärka erbjudandet av tjänstemän förvärvades 

Help at Work i juli 2016. Help at Work är verksamma främst mot IT, 

försäljning och ekonomi. Med köpet förstärktes bolagets position i 

Stockholm och bidrar även till en jämnare fördelning mellan tjänstemän 

och industriarbetare.  

 

ME startade verksamheten under 1998 och har sedan dess upparbetat en 

stor kundstock bestående av drygt 500 företag med fokus på Stockholms-

området. Majoriteten av kunderna är mediebyråer eller konsulter. Som 

den stora kundstocken antyder är MultiEkonomerna som varumärke 

välkänt.  

 

Avsikten är att konsolidera ME per den 1 september 2017. Det icke-

justerade intäktsbidraget för räkenskapsåret 2017/18P uppskattas till cirka 

10 miljoner med ett EBITDA-bidrag om cirka 2 miljoner, då antaget att 

kostnadssynergier kan realiseras. ME har potential att både stärka och 

vidga koncernens erbjudande inom tjänstemannasegmentet.  
 

Det senaste förvärvet, Magna, presenterades i maj 2017. Magna bedriver 

sin verksamhet, främst i Stockholm men är även aktiva i Umeå. Fokus 

ligger på tjänstemän och andelen intäkter som kan hänföras till 

rekrytering ligger på cirka 8 procent, vilket branschmässigt är relativt högt.  

Verksamheten konsoliderades per den 1 juni. Vi prognostiserar det icke-

justerade försäljningsbidraget till cirka 60 miljoner kronor under 

räkenskapsåret 2017/18 och EBITDA-bidraget till cirka 7,5 miljoner 

kronor.  

 

Med ett bra företagsklimat har affärsverksamheten inom kompetens och 

personaltjänster växt sig stark sedan arbetsförmedlingsmonopolet slopades 

i Sverige 1993. Delvis har detta skett som en effekt av ett tilltagande 

behov bland arbetsgivare att kunna vara flexibla och anpassa 

organisationen efter toppar och bottnar i konjunkturcykeln. Omsättningen 

inom branschen har stadigt ökat med en genomsnittlig årlig tillväxt om 4,6 

procent sedan 2007. År 2016 omsattes cirka 31,2 miljarder kronor hos 

branschorganisationen, Bemanningsföretagens 600 medlemsföretag. År 

2007 omsattes cirka 20,8 miljarder kronor.  

 

Läget på arbetsmarknaden påverkar marknaden för Maxkompetens. Läget 

på arbetsmarknaden påverkas främst av rådande konjunktur och de 

upplevda konjunkturutsikterna. 

 

Produktionsnivåerna inom svensk industri, som visas i graf nedan i blå 

heldragen linje indexerat kring 1, har legat på en relativt konstant nivå 

sedan 2007. Uppgången dessförinnan kom av sig i samband med 

finanskrisen 2008. Effekter från utflyttning av produktion till 

lågkostnadsländer har även bidragit till minskad produktion i Sverige. 

Dock finns tendenser att produktion åter flyttas hem som en effekt av 

bland annat ökad automatisering, vilket håller kostnaderna nere. Det är 



 

därför rimligt att anta att marknaden för bemanning till industrisektorn 

inte kommer ha samma utveckling framöver som historiskt, åtminstone 

inte i det längre perspektivet. 

 

Tillväxten inom tjänstesektorn är dock fortsatt stark, se prickad linje i graf 

nedan indexerad kring 1. Det talar för fortsatt god tillväxt inom 

tjänstemannasegmentet. Detta talar för bolagets strategi att öka fokus på 

just tjänstemän. 

 

 

 

Inköpschefsindex för tjänstesektorns visas i graf nedan som prickad linje 

tillsammans med PMI tillverkningssektorn i ljusblå. Mörkblå linje visar 

omsättningstillväxt bland bemanningsföretagen. (Indexering: 1, kv 1 

2007). 

 

 

 

De båda PMI-indexen visar inköpschefers bedömning av marknads-

förhållanden och är en indikation för den rådande och förväntade 

konjunkturen. Som framgår är korrelationen mellan tillväxt inom 

bemanningsbranschen (med viss fördröjning) och de både PMI-indexen 

hög. 

 

PMI-avläsningarna har legat på en relativt kontant nivå sedan 2014. 

Avläsningen för årets första kvartal visar på ett fortsatt uppställ i de båda 

indexen/indikatorerna. Det ger positiva signaler för den förväntade 

tillväxten inom bemanning i det kortare perspektivet.   

 

En tydlig siffra som visar på att bemanning har etablerats som en 

ytterligare ”personalform” är att bemanning står för cirka 1,6 procent av 

den i Sverige sysselsatta befolkningen via bemanningsföretag (källa: 

Bemanningsföretagen). Som visas i följande graf är trenden stigande. 

Andelen sysselsatta genom bemanning år 2007 var endast drygt 1,3 

procent. 



 

 

 

Nedan visas en graf över den totala marknadsandelen (i termer av 

omsättning) för respektive periods tre största bemanningsföretag. Som 

framgår tar de mindre aktörerna mark från de allra största. 

 

 

Bemanningsföretagen har över 600 medlemmar och marknaden är 

därmed hårt konkurrensutsatt. Av organisationens medlemmar bidrog de 

35 största bolagen med cirka 67 procent av den samlade omsättningen år 

2016. Med andra ord domineras marknaden av ett antal större aktörer. 

Dessa har ofta ett heltäckande erbjudande och är även aktiva utanför 

Sveriges gränser. 

 

Nedan följer en tabell med utvalda konkurrenter (även refererade till som 

jämförbara bolag). Branschen har sedan en tid tillbaka konsoliderats och 

tillväxtsiffran (CAGR för perioden 2012 till 2016) inkluderar förvärv och 

visar alltså i flertalet fall inte den organiska tillväxten. Samtidigt ger den 

en fingervisning om hur det har sett ut. EBITDA-marginalen visar 

genomsnittet för perioden 2012 till 2016. 
 

 

Konkurrensbilden för SkolPool ser dock annorlunda ut. Utöver SkolPool 

är PR Vård Elevhälsa AB (PRV) en av de framträdande aktörerna på 

marknaden.  

 

För att värdera Maxkompetens har vi kombinerat en traditionell DCF-

modell med en jämförelsevärdering baserat på multiplarna; EV/EBITDA 



 

och EV/Sales. Det motiverade värdet per aktie efter antagen utspädning 

beräknas till 10,7 kronor.  

 

  

 

Värderingen är baserad på justerade prognoser som inkluderar befintlig 

verksamhet med Magna och Multiekonomerna. Justeringen avspeglar 

risker relaterade till integrationen av de två förvärven och att de antagna 

synergierna realiseras. Värderingen är i skrivande stund högst teoretisk 

och baserat på antaganden vilket innebär att utfallet kan komma att skilja 

sig, både på nedsidan liksom på uppsidan.  

 

Vikande konjunktur är en risk som verksamheten tvingas leva med. 

Mindre svängningar bör bolaget kunna hantera relativt väl och som 

nämnts tidigare arbetar bolaget för en ökad stabilitet i intäkterna. Här 

skall även åter nämnas att varje enskilt kontor verkar självständigt och 

kan därför snabbt agera på förändringar i den lokala konjunkturen. Vidare 

har bolaget stärkt sin position i Stockholmsområdet där det mindre 

konjunkturkänsliga tjänstemannasegmentet är betydande. 

 

Bolaget har en låg soliditet som kan hämma bolagets möjligheter till 

ytterligare bankfinansiering. En sådan situation begränsar förvärvs-

strategin. Kassalikviditeten ligger på 1,3 vilket är en godkänt. Vikande 

kassaflöde kan skapa finansiell oro. Vidare är aktien illikvid vilket skapar 

förutsättningar för stora rörelser, upp liksom ner. 

 

Vd Ronny Siggelin har varit aktiv inom bemanningsbranschen sedan 1999 

och anslöt till Maxkompetens som vd i juni 2011. Dessförinnan jobbade 

Ronny på Manpower AB där han bland annat var affärsområdeschef.  

Thomas Wiberg är styrelseordförande sedan 2012 och är advokat på Cross 

Advokater med fokus på bland annat arbetsrätt och affärsjuridik. Thomas 

sitter även i styrelsen för bolagets dotterbolag.  

 

Som framgår i tabellen nedan är styrelseledamot Mikael Norberg bolagets 

största ägare. Mikael har marginellt minskat sitt innehav. Tidigare 

styrelseledamot, Martin Ohlsson, och bolagets vd, Ronny Siggelin, är 

bolagets andra respektive tredje största ägare. I april 2017 köpte även 

styrelseledamot Andreas Björklund en betydande post. Personer med 

beslutsfattande roller har således stort ägande vilket ökar deras finansiella 

incitament att agera i linje med aktieägarnas intresse.  



 



 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities 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 Jarl Securities. Jarl Securities 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 kom-

binationer 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 inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/

	MK framsida 2017-07-04.pdf
	Maxkompetens 2017-07-04.pdf

