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Fortsatt bra 

trend! 

 

Mytaste Group hade åter tillväxt inom sina två affärssegment. Tre-

nden pekar därmed upp för båda affärssegmenten. Henrik Persson 

Ekdahl har via Optimizer Invest klivit in som storägare. Med en 

tung storägare stärks Mytaste Group och dess förvärvsstrategi. 

Mytaste Group levererade tillväxt i båda affärsbenen under tredje 

kvartalet 2018. Det lovar gott inför ett säsongsmässigt starkt fjärde 

kvartal. På koncennivå var nettointäkterna 12,9 miljoner kronor och 

bolaget växte därmed med 93 procent relativt samma kvartal 2017. Det var aning-

en över vår förväntan. Bolagets nätverk för mat och vin-intresserade (Mytaste Food 

& Beverage) levererade positiv tillväxt på kvartalsbasis för andra kvartalet i rad med 

en nettoomsättning om 3,9 miljoner kronor. Tillväxttrenden för affärssegmentet ser 

nu ut att vända uppåt efter en tidigare lansering av nya tjänster och produkter. 

Vinklubben är nätverket som driver segmentets tillväxt.  

      Efter att bland annat Fredrik Burvall, tidigare vd på Cherry, förstärkt styrelsen 

under 2017 har nu även ägarbasen stärkts upp. Det med Optimizer Invest (OI) som 

tagit en storpost om motsvarande nästan 24 procent. Bakom OI finns Henrik 

Persson Ekdahl som gjort flertalet lönsamma investeringar, däribland i affiliate-

bolaget Catena Media och Gaming Innovation Group. OI kommer att ta en aktiv 

ägarroll i den mening att bidra med kunskap, erfarenhet och kontaktnät, vilket 

adderar värde till bolagets förvärvsstrategi.  

      Vi tror att den positiva tillväxttrenden kan hålla i sig under de kommande 

kvartalen och åren. I det kortare perspektivet tror vi att CSS-partnerskapet kan 

driva tillväxten inom Mytaste Shopping. Detta möjliggör för bolagets nätverk av e-

handlare att synas i Google flödet med specifika produkter på ett mer effektivt sätt 

än tidigare. Genom den internationella expansionen kan tillväxten hålla i sig över en 

längre tid. Till detta skall också förvärvsstrategin framhävas. Genom den senaste 

periodens uppställ i aktien har den också blivit mer attraktiv som betalningsmedel. 

Rimligtvis kommer även OI:s historik och erfarenheter att öka Mytaste Group status 

hos de entreprenörer som driver förvärvskandidaterna. Efter uppjustering i 

prognosen för Mytaste Shopping beräknar vi ett motiverat pris per aktie om 7,0 

kronor för de kommande 6 till 12 månaderna. 

Utfall och prognoser, Basscenario 

            

MSEK 2017 2018P 2019P 2020P 2020P 

Nettointäkter 37 54 72 87 99 

EBITDA-resultat 0 6 11 16 25 

EV/Sales 4,4x 3,0x 2,3x 1,9x 1,6x 

EV/EBITDA 1322x 25,8x 15,4x 10,1x 6,6x 

P/E - - - 73x 16x 

Källa: Mytaste Group och Jarl Securities 
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Datum: 26 november 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: Mytaste Group 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Andereas Friis 

Styrelseordförande: Fredrik Burvall 

Marknadsvärde: 166 MSEK 

Senast: 5,7 SEK 

Kort om Mytaste 

Group: 

Mytaste Group äger och driver ett stort 

nätverk av sajter och appar med information 

om allt från mat till mode. Koncernens 

intäkter kommer från prestationsbaserad 

marknadsföring. Det innebär att bolaget får 

en ersättning som motsvarar en andel av de 

köp som de leads slussade via bolagets 

nätverk genomför och den specifika 

webbutiken.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Bolagets är verksamma inom 

prestationsbaserad marknadsföring med 

fokus på shopping online. Detta är en 

marknads som förväntas växa under de 

kommande åren.  

 

Bolaget har stärkt styrelsen med Fredrik 

Burvall, tidigare vd på Cherry. I samband 

med detta förändrades bolagets sin strategi 

som numera även inkluderar förvärv. De 

köpta bolagen konsoliderades i räkenskap-

erna under fjärde kvartalet 2017. De har 

bidragit med både organisk tillväxt och 

förbättrat EBITDA-resultat. Vi ser en fortsatt 

uppsida i marginaler eftersom både 

kostnads- och försäljningssynergier börjar 

realiseras i större utsträckning. 

 

Risker och 

svagheter: 

Vikande konjunktur påverkar e-handeln och 

därmed också bolagets möjligheter att växa. 

  

Värdering: Bear 

4,2 kr 

Bas 

7,0 kr 

Bull 

11,6 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Koncern-vd Andereas Friis och COO Jonas Söderqvist 

har 13 års erfarenhet av kundanskaffning till webbyråer 

samt etablering av e-handelssiter. Styrelsen via 

ordförande Fredrik Burvall har en gedigen erfarenhet 

från det förvärvsintensiva Cherry. Optimizer Invest intåg 

där de kommer sitta i styrelsen gör teamet starkare. 

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  

 

Företagsledningen kontrollerar tillsammans cirka 37 

procent av aktierna, vilket bör ge ett bra incitament att 

driva verksamheten på ett aktieägarvänligt sätt. Nya 

aktieägare i form av delar av styrelsen, Optimizer Invest 

och familjen Hamberg och Kling (även aktieägare i 

Cherry) är positivt. 

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 
 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var svagt 

positivt under tredje kvartalet 2018. Genom den riktade 

emissionen till Optimizer Invest stärktes kassan med 17,5 

miljoner kronor. Med den riktade emissionen kom också 

teckningsoptioner som kan stärka kassan med ytterligare 

15 miljoner under sommaren 2019. Med våra prognoser 

för EBITDA-resultatet räknat på nettointäkter och inte 

justerat för engångsposter för helåret 2018 motsvarar 1,2 

gånger bolagets årliga räntekostnader.  

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  

 

Bolagets förvärvsstrategi kan ge en god utväxling 

framöver. Den sker dessutom i ett snabbt växande 

marknadssegment som e-handel. Nya produkter inom 

både Mytaste Shopping och Mytaste Food and Beverage 

förbättrar utsikterna framöver. 

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  

 

Vikande konjunktur påverkar e-handeln och därmed 

också bolagets möjligheter att växa. Personberoendet i 

verksamheten är också ganska betydande. 

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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Prognoser och Värdering 

Vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal 
Under tredje kvartalet 2018 redovisade Mytaste Group en total nettoomsättning 

om 12,9 miljoner kronor. Det motsvarar en sekventiell tillväxt, då relativt det andra 

kvartalet 2018, om minus 4 procent. Tillväxten relativt samma kvartal 2017 

landade på 93 procent. Inför rapporten hade vi prognostiserat nettointäkter om 

12,0 miljoner. De rapporterade nettointäkterna var således cirka 8 procent bättre 

än väntat.  

Affiliate-verksamheten (Mytaste Shopping) bidrag till de totala nettointäkterna blev 

8,9 miljoner kronor. Tillväxten jämfört med tredje kvartalet 2017 uppgick till 156 

procent. Den sekventiella tillväxten landade på 9 procent. Vi anser att affärs-

områdets sekventiella tillväxt är minst lika viktig som den kvartalsvisa. Detta med 

anledning av att affärsområdet befinner sig i ett expansivt skede med lansering av 

nya produkter som appar och internationel expansion som Trendly i Norge.  

Det var också detta affärsområde som bidrog till den positiva avvikelsen mot våra 

förväntningar på koncernnivå. Samarbetet med Expressen har tidigare omfattat att 

driva sidan ”Expressen Rabattkoder”. Samarbet har nu utvidgats och omfattar 

även att driva deras sida som jämför lån som produktionssattes under tredje 

kvartalet 2018. Således var samarbetet med Expressen rimligtvis en 

bakomliggande faktor till den goda tillväxten även bedömer att ett sådant 

samarbete tar viss tid innan det får fullt genomslag. Under det gångna kvartalet 

gick också den norska versionen av OutletSverige live under varumärket Trendly. 

Vi tror att det finns gott om utrymme för låne-vertikalen med Expressen, liksom 

Trendly i Norge och CSS-partnerskap (CSS, Comparison Shopping Services) med 

Google att bidra med fortsatt god sekventiell tillväxt under de kommande kvartalen. 

Utöver tillväxten inom e-handel som gynnar Mytaste Shopping i grunden bör den 

internationella satsningen ner mot kontinenten också kunna bidra med hållbar 

tillväxt över tid.  

Affärsområdet Mytaste Food & Beverage redovisade nettointäkter om 3,9 miljoner 

kronor, vilket var i linje med våra förväntningar. Den kvartalsvisa tillväxten uppgick 

till 23 procent och var andra kvartalet i rad som detta affärsområde visade upp en 

positiv tillväxt. Den negativa trenden i kvartalsvis tillväxt förefaller därmed bruten. 

De förhållandevis nya produkter som utvecklats (Social Media Paket, SMS och 

push-notiser) har uppenbarligen gett effekt. Den sekventiella tillväxten uppgick till -

26 procent. Med ett stort beroende av nätverket Vinklubben har 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSS-partnerskap möjliggör för bolagets 
nätverk av e-handlare att få en tydlig och 
effektiv placering i Googles flöde. Det bör 
leda till fler affärer hos e-handlaren och 
således också mer intäkter till Mytaste 
Shopping. 

 

 

Kvartalsvis tillväxt för Mytaste Food & 
Beverage har vänt upp 
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säsongs-mönstret en betydande effekt.  

Nedan följer våra prognoser för koncernenens totala nettointäkter. Som framgår i 

den första grafen modellerar vi med en aggressiv tillväxttakt under fjärde kvartalet 

2018. Vi tror att Mytaste Shopping, givet handeln runt om jul, kan driva tillväxten 

samtidigt som Mytaste Food & Beverage också kommer att ha ett starkt kvartal 

givet en hög aktivitet av kampanjer hos företag anslutna till Vinklubben.  

Historiska och prognostiserade intäkter på kvartalsbasis, basscenario 

 

Historiska och prognostiserade årsvisa nettointäkter på koncernnivå, tre scenarion 

 

Källa: Mytaste Group och Jarl Securities 

 

I basscenariot prognostiserar vi nettointäkter om 54,4 miljoner kronor för helåret 

2018. Det motsvarar en tillväxt om 48 procent.  

I ett mer defensivt bear-scenario modellerar vi med nettointäkter om 50 miljoner 

kronor på helåret. I ett offensivt bull-scenario modellerar vi med nettointäkter om 

63 miljoner kronor för helårets 2018. 

Under den prognostiserade perioden (år 2018–2023) har vi lagt in ett 

genomsnittligt tillväxtantagande om 21 procent. Målet är att växa i genomsnitt med 

25 procent – då även inkluderat förvärv. Vi har dock inte tagit hänsyn till eventuella 

förvärv i prognoser. Ytterligare förvärv till rätt multiplar kan således skapa en 

potentiell uppsida i intäkter, lönsamhet liksom värdering.  

Efter det att Fredrik Burvall tillträdde som styrelseordförande 2017 

implementerades företagets nuvarande förvärvsstrategi. De första företagsköpen 

genomfördes samma år och har nu konsoliderats. Bolaget ser nu fram emot att 
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göra fler bra förvärv. Med Optimizer Invest (OI) som ny storägare förbättras 

förvärvsstrategins förutsättningar. OI kommer ta en aktiv roll genom att ägaren 

kommer att dela sitt kontaktnät och kunskaper. Rimligtvis är både kontaktnät och 

kunskaper goda - det påvisas inte minst av OI:s historik som storägare i bland 

annat Catena Media som lyckosamt exekverat en förvärvsstrategi inom affiliate-

verksamhet och på så sätt lyckats driva både intäkter, lönsamhet och aktievärde. 

Nya säljare, avkastning om några kvartal 
Det redovisade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) på 1,1 

miljoner kronor för koncernen. Våra prognoser inför kv3-rapporten låg på ett 

positivt EBITDA-resultat om 1,7 miljoner kronor.  

I dag nyttjar bolaget köpta annonsutrymmen på exempelvis Google eller 

FaceBook, vilket reducerar bruttomarginalen. Under det fjärde kvartalet 2017 låg 

bruttomarginalen strax över 50 procent. Under det andra kvartalet 2018 kom ett 

lyft i bruttomarginalen till 64 procent. Under det tredje kvartalet 2018 blev 

bruttomarginalen 63 procent. Stegringen i bruttomarginalen påvisar att den 

direkta, organiska och via nätverket av sidor slussade trafiken driver tillväxten. 

Därför är det inte ett orimligt antagande att bruttomarginalen framöver kommer att 

stiga en aning.  

Nedan följer historik och våra prognoser för redovisat EBITDA-resultat på 

kvartalsbasis i basscenariot.  

Historiska och prognostiserade EBITDA-resultat på kvartalsbasis, basscenario 

 

Källa: Mytaste Group och Jarl Securities 

 

Som framgår tror vi på ett bra uppställ i EBITDA-resultatet under fjärde kvartalet 

2018. Det med anledning av ökade intäkter. Samtidigt har bolaget anställt personal 

för att expandera internationellt ner mot kontinenten. Vi tror att detta kommer att 

hämma marginalen under de kommande kvartalen men ge avkastning i form av 

tillväxt över tid. Med ökade intäkter skapar skalbarheten i affärsmodellen goda 

förutsättningar för att lyfta marginalen. 

Grafen nedan visar historiska och prognostiserade EBITDA-resultat.  
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Historiska och prognostiserade EBITDA-resultat, tre scenarion 

 

Källa: Mytaste Group och Jarl Securities 

 

I basscenariot stiger EBTDA-marginalen med den prognostiserade tillväxten och 

toppar 2023 på 30 procent (räknat på nettointäkter). Motsvarande siffra i bull- och 

bear-scenariona är 33 respektive 15 procent. 

Potentiella ytterligare förvärv till attraktiva multiplar är givetvis värdeskapande för 

aktien givet att intäkter och resultaten i målbolagen kan upprätthållas. Givet den 

senaste tidens uppställ i aktien är den i dag ett mer attraktivt betalningsmedel.  

Motiverat pris per aktie 

Genom att kombinera en DCF-modell med en multipelvärdering till ett genomsnitt 

landar vi på ett motiverat pris per aktie i basscenariot om 7,0 (4,5) kronor för de 

kommande sex till tolv månaderna. Ökningen i det motiverade värdet per aktie 

sedan förra analysen beror dels på uppjusterade prognoser men även på lägre 

diskonteringsränta som en effekt av att bolaget fått in en kapitalstarka Optimizer 

Invest som rimligtvis kan förse bolaget med kapital vid behov.  

I bull-scenariot beräknas ett motiverat pris per aktie om 11,6 kronor och i bear-

scenariot till 4,2 kronor per aktie. Se tabell nedan. 

Värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

DCF-värdering, värde per aktie 2,3 6,9 14,8 

Multipelvärdering, värde per aktie 6,2 7,2 8,5 

Motiverat värde per aktie 4,2 7,0 11,6 

Upp-/nedsida mot senast betalda (5,74 kr) -26% 23% 103% 

        

EV/Sales, 2019P 2,0x 2,8x 3,9x 

EV/Just. EBITDA, 2019P 98,9x 37,9x 32,8x 

Källa: Jarl Securities 
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Multipelvärdering 

De bolag som är inkluderade i jämförelsegruppen nedan har samtliga verksamhet 

inom affiliate marketing med en liknande affärsmodell som Mytaste Group. 

Samtidigt skall noteras att jämförelsebolagen inkluderade i jämförelsegruppen är 

affiliates inom iGaming-sektorn (casino online) med generellt högre vinst än online 

shopping. Med andra ord är de jämförelsegruppen långt från en perfekt match.  

Multipelvärderingen är baserat på jämförelsebolagens prognoser för kommande 

tolv månaders intäkter liksom EBITDA-resultat. De båda multiplarna är sedan 

applicerade på våra prognostiserade nettointäkter och EBITDA-resultat för bolaget 

kommande tolv månader. I multipelvärdering beräknas ett värde per aktie om 7,2 

(4,5) kronor i bas-scenariot. Motsvarande siffra i bull-scenariot blir 8,5 kronor per 

aktie och 6,2 kronor per aktie i bear-scenariot.  

Multipelvärdering, tre scenarion 

        

Bolag Börsvärde, MSEK EV/Sales, NTM   

Catena Media PLC 6 307 6,1x   

Gaming Innovation Group Inc 2 246 1,6x   

Better Collective A/S 2 713 4,7x   

XLMedia PLC 2 477 1,6x   

  Median 3,1x   

        

  BEAR BAS BULL 

Sales, NTM 55,9 65,7 77,5 

Implicit EV, EV/Sales-multipel 175 206 243 

Nettokassa, dec- 2018 3 3 4 

Aktievärde 178 209 246 

Utestående aktier 29 29 29 

Värde per aktie, kronor 6,2 7,2 8,5 

Upp-/nedsida mot senast betalda (5,74 kr) 7% 26% 48% 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 

 

I basscenariot uppskattas koncernens nettokassa till 3 miljoner kronor i december 

2018. Antalet utestående aktier är 28,9 miljoner stycken. 

DCF-värdering 

Genom att nuvärdesberäkna antagna kassaflöden med en diskonteringsränta om 

8,9 procent beräknas ett värde per aktie om 6,9 (4,5) kronor i basscenariot, 14,8 

kronor per aktie i bull-scenariot och 2,3 kronor i bear-scenariot.  



 

9 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

MYTASTE GROUP 
26 november 2018 

DCF-värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BAS BULL 

Diskonteringsränta 8,9% 8,9% 8,9% 

CAGR, 2018 - 2023 14% 21% 28% 

EBITDA-marginal, evighet 16% 26% 33% 

Rörelsevärde, EV 64 195 422 

EV, varav restvärde 92% 88% 80% 

        

Kassa, dec-2018 19,0 19,2 19,7 

Räntebärande skulder, dec-2018 -16,0 -16,0 -16,0 

Aktievärde 67 198 426 

Utestående aktier, miljoner 28,9 28,9 28,9 

Värde per aktie 2,3 6,9 14,8 

Upp-/nedsida mot senast betalda (5,74 kr) -59% 20% 157% 

        

EV/Sales, 2019P 1,1x 2,7x 5,0x 

EV/EBITDA, 2019P 53x 37x 42x 

Källa: Jarl Securities 

 

Diskonteringsräntan är beräknad med en belåningsgrad om 35 procent. Den 

riskfria räntan är satt till 0,7 procent. Riskpremien på marknadsportföljen är 

antagen till 6,4 procent. Småbolagspremien är antagen till 2,4 procent. Beta-talet 

är antaget till 1,2x. Vi har antagit att bolaget över tid lånar till en ränta justerad efter 

skatt om 5,5 procent. 
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Risker 
Etablering av nya sajter sker fortlöpande. Konsumenter och speciellt personer 

födda 1980 eller senare utnyttjar internet för att hitta både mötesplatser och de 

mest prisvärda varorna och tjänsterna. Utvecklingen går mot en konsolidering på 

de flesta områden, där värdet av att vara störst och ledande blir allt viktigare. 

Jätten Catena Media sprider affärsriskerna och har nyligen förvärvat en 

affiliateverksamhet inom lån. Även Cherrys affiliateverksamhet, Game Lounge, har 

breddat sig genom förvärv mot lån. Det kommer inte att finnas plats för lika många 

sajter som nummer tre, fyra och så vidare inom respektive segment är vår tes.

Trots att ett bolag som Mytaste Group varit tidiga att lansera sajter inom olika 

områden och också snabbt fått många unika besökare och användare har detta 

inte resulterat i lika stora intäkter. Det kan förklaras av att bolaget tidigare haft en 

intäktsmodell som varit beroende av att man haft egna etablerade säljkanaler på 

respektive marknad som sålt exponeringar av affärspartners varumärken på sina 

sajter. Om strategiförändringen att jobba med prestationsbaserad marknadsföring 

likt ovan nämnda bolag ger den effekt som bolaget hoppats på återstå att se. 

E-handeln växer men konsumenternas inköp och därmed bolagets intäkter tendera 

att öka i tider av högkonjunktur och minska när det blir lågkonjunktur, precis som 

övriga inköp. 

Google kan från tid till annan komma att ändra de algoritmer som styr hur högt 

eller lågt en webbsajt placerar sig i en ranking. Detta styr i sin tur trafiken av 

besökare till dessa sidor. För närvarande gynnas sajter med egenproducerat och 

uppdaterat innehåll.
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.  

Disclaimer 
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 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

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

analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

