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UPPDRAGSANALYS 

Starkt rustat för tillväxt 

under 2021 

Byggrättsportfölj med 1 200 byggrätter 

Under 2020 avslutade Nischer Properties två viktiga referensprojekt 

samtidigt som man produktionsstartat Östersund om 120 hyresrätter 

och planerar att produktionsstarta Örnsköldsvik om 228 hyresrätter 

under sommaren 2021 och fortsatte att utveckla sin portfölj med 

1200 byggrätter. Luleå blev en ny ort på kartan för bolaget i oktober 

då bolaget tilldelades en markanvisning på 130 hyres- och 

bostadsrätter i den nya stadsdelen Kronan. Koncernens resultat för 

2020 uppgick till -10,6 mkr och soliditeten uppgår till betryggande 

71% (19%). Bolaget står därmed starkt rustat för tillväxt och 

projektgenomföranden under 2021. Med snart 350 bostäder i 

produktion är Nischer Properties i nivå med flera av de större 

etablerade fastighetsutvecklarna.  

Målsättning att nå 1 000 bostäder i egen förvaltning 

Nischer Properties fortsätter att fokusera på utveckling av 

funktionssmarta och prisvärda hyres- och bostadsrätter i 

tillväxtregioner. Man strävar efter att jobba med en hög grad av 

självfinansiering fram till produktionsstart i samtliga projekt. Genom 

att ta in externa investerare i projektbolagen kan man arbeta utan 

behov av större lånefinansiering. Nischer Properties bygger även för 

egen förvaltning och avser behålla alla de hyresrätter som man nu 

utvecklar. Detta kommer ge en långsiktig värdetillväxt och stärka 

bolagets balansräkning över tid. Bolagets uttalade målsättning är att 

nå 1 000 bostäder i förvaltning inom kommande år. 

Övergång till IFRS viktig trigger i maj 

I maj väntas bolaget publicera sin Q1 rapport med redovisning enligt 

IFRS, vilket kan bli en viktig trigger för aktien. Till exempel kommer 

man att ta upp projektet i Östersund med 120 lägenheter samt 

projektet i Örnsköldsvik med 228 lägenheter till marknadsvärde. 

Enbart dessa två projekt skulle vid en värdering av bedömt 

marknadsvärde teoretiskt öka tillgångssidan i balansräkningen med 

minst 400 mkr.  

Vi upprepar vår riktkurs 8 kr 

Nischer Properties har ca 350 bostäder planerade för byggstart och i 

relation till detta framstår bolagets börsvärde som lågt. Vi upprepar 

vår riktkurs 8 kr som är baserad på en scenarioanalys av bolagets 

projektportfölj. 
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Prognoser & Nyckeltal, mkr

2018 2019 2020 2021p

Omsättning 1 17 12 120

Res. f. avskrivningar -11 -9 -18 13

Rörelseres. (ebit) -11 -9 -18 13

Resultat f. skatt -13 -9 -11 13

Nettoresultat -13 -10 -11 13

Vinst per aktie -0,7 kr -0,6 kr -0,5 kr 0,7 kr

Utd. per aktie 0,0 kr 0,0 kr 0,0 kr 0,0 kr

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a n/a

EBITDA-marginal n/a n/a n/a n/a

Rörelsemarginal n/a n/a n/a 10,8%

Nettoskuld/eget kap. 5,0 2,9 0,0 0,7

Nettoskuld/EBITDA n/a n/a n/a n/a

P/e-tal n/a n/a n/a n/a

EV/EBIT n/a n/a n/a n/a

EV/omsättning n/a n/a n/a n/a

Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Operationell uppdatering 

Händelser under 2020 

Under 2020 färdigställde Nischer Properties två referensprojekt 

samtidigt som man drev fram två stora projekt till produktionsstart. 

Bolaget fick en ny VD i Robert Vangstad som tillträdde sin post den 1 

juni. Man fick även in en ny kapitalstark huvudägare i Cherrybolagens 

grundare Rolf Lundström, vars Provobis Invest nu äger 17%. Året 

avslutades med att bolaget under december ingick ett avtal om 

försäljning av 153 byggrätter i Järfälla för 69 mkr. Anledningen till 

försäljningen är att Nischer Properties vill fokusera verksamheten på 

att utveckla hyresrätter för egen förvaltning samt att stärka upp 

kassan och det egna kapitalet inför 2021. Hela vinsten från denna 

affär kommer att redovisas under 2021. Vidare tilldelades bolaget en 

markanvisning i Luleå om ca 130 hyresrätter i oktober 2020. Under 

2021 kommer man att ta fram bygglov för detta nya projekt.  

Händelser under inledningen av 2021 

I januari övergår Nischer Properties till att redovisa enligt IFRS, vilket 

kommer leda till att bolagets tillgångar tas upp till marknadsvärde i 

kvartalsrapporten för Q1 2021 som släpps i maj. Bolaget har under 

början av året fullföljt försäljningen av projektet i Järfälla vilket frigör 

resurser till bolagets andra projekt. Marken för projektet i Östersund 

har förvärvats med egna medel och detta kommer att bli det första 

projektet där fastigheten efter byggnation kommer att behållas och 

förvaltas i egen regi.  

Försäljning av projektet i Järfälla frigör resurser 

I december 2020 ingick Nischer Properties ett avtal om att sälja 

projektet Tallbohov i Järfälla för 69 mkr. Detta projekt befann sig i 

tidigt skede, och i vår tidigare publicerade värdering av Nischer 

Properties hade vi för detta projekt bedömt att en projektvinst på 65,8 

mkr skulle kunna tillfalla bolaget vid färdigställande och avslutad 

försäljning till bostadsrättsköpare. Utfallet av försäljningen av 

projektet i Järfälla blev att man betalade 50 mkr för marken och 

sedan sålde hela projektet vidare för 69 mkr. Efter avdrag för vissa 

upparbetade kostnader resulterade detta i ett överskott på 17 mkr. 

Bakgrunden till avyttringen var att projektet kom med från förvärvet 

av Nyhem och rörde bostadsrätter, när man istället vill fokusera sin 

verksamhet mot hyresrätter. Vidare gör de höga markpriserna i 

Stockholmsregionen att bolaget binder mycket resurser för att 

förvärva mark då man arbetar utan skuld i den egna balansräkningen.  
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Övergång till IFRS viktig trigger i maj 2021 

Den 1 januari 2021 övergår Nischer Properties till att redovisa enligt 

IFRS. Detta innebär att de stora värden bolaget byggt upp i sin 

projektportfölj kommer att tydliggöras, vilket kan vara en positiv 

trigger för aktien. Med start i kvartalsrapporten för Q1 2021, som 

beräknas publiceras den 7:e maj 2021, rapporteras de värden som 

finns i bolaget på samma sätt som en majoritet av övriga 

bostadsutvecklare i branschen gör. Det innebär bl.a. att bolaget tar 

upp byggrätter där man har markanvisning till 15% av 

marknadsvärdet på byggrätten samt att de projekt som man avser att 

behålla själva i förvaltning samt är påbörjade tas upp till 100% av 

marknadsvärdet, i nuvarande läge projekten i Östersund och 

Örnsköldsvik. För Nischer Properties innebär det t.ex. att man 

kommer att ta upp projektet i Östersund om 120 lägenheter samt 

projektet i Örnsköldsvik om 228 lägenheter till marknadsvärde i 

balansräkningen. Enbart dessa två projekt skulle vid en värdering av 

bedömt marknadsvärde teoretiskt öka tillgångssidan i 

balansräkningen med minst 400 mkr.  

Nischer vill nå 1 000 bostäder i egen förvaltning  

Bolaget avser att behålla de objekt som är hyresrätter för egen 

långsiktig förvaltning. Man har även en ambition att förvärva 

förvaltningsfastigheter. Merparten av det man producerar är 

hyresrätter, med undantag av Idenor i Hudiksvall, delar av Säve i 

Göteborg, delar av projekten i Luleå, samt delar av Varvskajen i 

Örnsköldsvik.  I Knivsta har bolaget valmöjlighet om man bygger 

hyres- eller bostadsrätter och projektet i Järfälla, som är renodlat 

bostadsrätter, har nyligen sålts av. Bolaget fortsätter att fokusera på 

utveckling av funktionssmarta och prisvärde hyres- och bostadsrätter 

i tillväxtregioner och strävar efter att fortsätta jobba med hög 

självfinansieringsgrad fram till produktionsstart i samtliga projekt. 

Genom att erbjuda investerare delägarskap i projektbolagen får man 

in eget kapital för utveckling av projekt i tidiga skeden och undviker 

därmed dyra lånefinansieringar. Arbetet med att utöka 

byggrättsportföljen fortsätter samtidigt som man produktionsstartar 

ca 350 lägenheter under andra halvåret 2020 samt i början av 2021. 

Detta lägger grunden för bolagets egna förvaltningsverksamhet där 

man har målsättningen att nå 1 000 bostäder i förvaltning inom de 

kommande åren.  
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Prognoser och värdering 

Betydande övervärden i byggrättsportföljen 

För att göra det enklare att jämföra Nischer Properties med andra 

bostadsutvecklare gör vi en scenarioanalys av bolagets olika projekt.  

Bolaget har i sin årsredovisning för 2019 uppgett att man bedömer 

projektvinsten i Örnsköldsvik till 78 mkr. För projektet Tanken i 

Östersund som är på 5715 kvm antar vi en projektmarginal på 20%. 

Rådande priser för hyresrätter i regionen uppges till ca 30 tkr per 

kvm, vilket ger vår bedömning om 34,3 mkr i projektvinst. Vi antar 

att 70–80% av dessa projektvinster tillfaller bolaget. Projektet i Luleå 

är nytt bland de pågående projekten i sammanställningen och det 

avyttrade projektet i Järfälla är borttaget.  

 

 

Stora övervärden i Nischer Properties projektportfölj
Byggrättsportföljen omfattar ca 1200 boenden

Pågående projekt Kommun Status detaljplan Antal 

bostäder

Typ Boarea 

(BOA)

Bedömd 

projektvinst, 

mkr

Nischers 

andel

Nischers bedömda 

vinst, mkr

Hörnett (1) Örnsköldsvik Färdig    228 HR 12 340 78,0 70% 54,6

Kronan (2) Luleå Färdig    130 BR+HR 7 391 56,8 74% 42,0

Tanken (3) Östersund Färdig    120 HR 5 715 34,3 81% 27,6

Summa 478 25 446 169,0 124,2

Ännu ej påbörjade 

projekt

Kommun Status detaljplan Antal 

bostäder

Typ Boarea 

(BOA)

Varvskajen Örnsköldsvik Väntas 2022 70 BR  

Murteglet Knivsta Väntas 2021 150 BR  

Norra Folkparken Haninge Väntas 2021 200 BR/HR

Säve Göteborg Väntas 2022-23 160 BR/HR

Idenor Hudiksvall Väntas 2021 27 BR  

Summa 607 55 000

Övriga projekt Kommun Status detaljplan Antal 

bostäder

Typ Boarea 

(BOA)

Kronoparken Karlstad Avyttrat 128 HR 3 264

Kuttern Gävle Byggs åt HSB 23 HR

Källa: Analysguiden

Noter:

(1) Årsredov 2019 sid 4: "I Örnsköldsvik har vi sålt 10,9% vilket gett Nischer 6 mkr beräknat på ett totalt värde om 78 mkr"

(2) Pressmeddelande 25 februari 2021: "Nischer har påbörjat ett erbjudande att sälja ca 26% av aktierna i Nischer Luleå 1 AB. 

      Försäljningen som enbart omfattar hyresrättsdelen väntas ge ca 7 mkr".

(3) Årsredov 2019 sid 4: "I Östersund har vi sålt 19,5% vilket gett Nischer ca 3,9 mkr beräknat på ett totalt värde om 26 mkr"



       

 

 

Analysguiden 

17 mars 2021 

 

5 

 

Skiftande värdering av byggrätter  

Det finns betydande variation i hur noterade bolag som rapporterar 

enligt IFRS väljer att redovisa värden på byggrätter i sina 

balansräkningar. Serneke har t.ex. bokfört sitt projekt Karlastaden 

som är på 259 000 kvm till 5000 kr per kvm. Amhult 2 tar i sin 

redovisning upp projekt till 1/3 av marknadsvärdet på den 

nyckelfärdiga fastigheten med avdrag för byggkostnader. Att Fabege 

har en försiktig värdering av sina byggrätter i Solna på 3 400 kronor 

per kvadratmeter blir tydligt när man beaktar att Stockholms 

kommun sålde byggrätter nära Solna för 20 500 kronor per 

kvadratmeter. K-Fastigheter redovisar i sin rapport för Q3 2020 1 

under rubriken ”Förvärvade byggrätter” att man förvärvat byggrätter 

för totalt 763 lägenheter med en sammanlagd yta på drygt 55 000 

kvm för en sammanlagd köpeskilling om 163 mkr. Dessa byggrätter 

ligger i Ale, Älmhult, Burlöv, Växjö och Västerås och har enligt 

bolagets uppgifter i genomsnitt förvärvats för 2 945 kr per kvm.  

Värdering av bolaget med tre scenarion 

För att arbeta fram ett motiverat värde på Nischer Properties har vi 

modellerat tre olika scenarion. I vårt basscenario diskonterar vi först 

bolagets del av de bedömda projektvinsterna i Luleå, Örnsköldsvik 

och Östersund. Diskonteringsräntan 12,2% bygger på ett 

avkastningskrav på 7,6% enligt PwC:s rapport Riskpremiestudien 

20202, samt en storleksrelaterad riskpremie på 4,6% enligt samma 

rapport.  Sammantaget ger detta ett motiverat nuvärde på bolagets 

pågående projekt på 99 mkr. Nischer Properties byggrättsportfölj 

uppges totalt uppgå till ca 100 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA) 

vilket uppskattningsvis motsvarar 80 000 kvadratmeter boyta. De 

påbörjade projekten representerar ca 25 000 av dessa kvadratmeter 

och de ännu ej påbörjade projekten svarar för återstående 55 000 

kvadratmeter. Vi håller var vid en antagen projektvinst per kvm 

boarea på ca 7,5 tkr från vår tidigare analys. Detta värde använder vi 

i vårt basscenario där vi även antar att Nischer Properties får 70% av 

projektvinsten. För att justera för att projekten ännu ej är påbörjade 

tas de endast upp till 20%, vilket ger ett motiverat värde på 58 mkr. 

Detta motsvarar ca 1 tkr per kvm boarea, vilket får ses som 

konservativt. 

  

 
1 https://k-fastigheter.se/for-investerare/finansiella-rapporter 
2 https://www.pwc.se/sv/corporate-finance/riskpremiestudien.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bedömer att bolagets andel av 

projektvinsterna i Luleå, Örnsköldsvik och 

Östersund kommer uppgå till 124 mkr 

 

 

 

Nischer Properties ännu ej påbörjade 

projekt åsätts i vår modell ett värde av 58 

mkr, vilket motsvarar ca 1 tkr per kvm 

boarea och får ses som konservativt 
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Vi upprepar vår riktkurs 8 kr  

Summering av samtliga projekt ger ett motiverat bolagsvärde på 156 

mkr eller ca 8 kr per aktie. I vårt mer pessimistiska scenario (bear) 

antar vi en 30% lägre projektvinst och tar endast upp ej påbörjade 

projekt till 10%. Slutligen, i vårt mer optimistiska scenario (bull), 

antar vi en 30% högre projektvinst och tar upp ännu ej påbörjade 

projekt till 30%. Följande tabell redogör för våra tre scenarion för 

Nischer Properties.  

 

   

 

  

Värdering av Nischer Properties, tre scenarion
Nuvärdesberäkning av bedömda projektvinster samt värdering av byggrätter

Bear Bas Bull

Pågående projekt, antal bostäder 478 478 478

Pågående projekt, kvm boarea 25 446 25 446 25 446

Nischer Properties andel ca 70% ca 70% ca 70%

Av bolaget bedömd projektvinst, mkr 124,2 124,2 124,2

Diskonteringsränta enligt Riskpremiestudien 2020 12,2% 12,2% 12,2%

Diskonterat till nuvärde, mkr 98,7 98,7 98,7

Ej påbörjade projekt, antal kvm boarea 55 000 55 000 55 000

Antagen projektvinst per kvm boarea 5 250 7 500 9 750

Potentiell projektvinst ej påbörjade projekt, mkr 288,8 412,5 536,3

Nischer Properties andel 70% 70% 70%

Motiverat värde i procent 10% 20% 30%

Motiverat värde ej påbörjade projekt, mkr 20,2 57,8 112,6

Summa motiverat värde påbörjade 

och ännu ej påbörjade projekt, mkr 119 156 211

Antal utestående aktier (m) 20,0 20,0 20,0

Motiverat värde per aktie 5,9 kr 7,8 kr 10,6 kr

Källa: Analysguiden
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Investment Case 

Produktion i nivå med större aktörer  

Nischer Properties är ett ungt fastighetsutvecklingsbolag med projekt 

från Göteborg i söder upp till Örnsköldsvik i norr. Bolaget satsar på 

tillväxtorter som gynnas av lokal urbanisering och vill även bygga upp 

egen fastighetsförvaltning. Bolaget är noterat på NGM och har drygt 

4000 aktieägare. Nischer Properties har ca 350 lägenheter planerade 

för byggstart och är därmed i nivå med större etablerade 

bostadsutvecklare. Byggrättsportföljen har under senare år vuxit 

genom nya marktilldelningar i Järfälla, Göteborg, Luleå och 

Östersund. Detta demonstrerar att bolagets sätt att arbeta med 

nischade koncept ger goda möjligheter att fortsätta vinna 

markanvisningar från kommuner. Då bolagets byggrättsportfölj med 

1200 byggrätter är bokförd till anskaffningspris och markpriserna 

stigit under senare år, finns det övervärden i bolagets portfölj av 

byggrätter. 

Låg risk i affärsmodellen 

För att sänka risken har bolaget valt att jobba utan belåning i sin 

verksamhet. Inför start av ett projekt sätter man ihop ett 

investeringserbjudande om stamaktier motsvarande 10 – 30% av det 

enskilda projektet,  som sedan riktas till privata investerare eller 

institutioner. Man behåller dock alltid majoritetsägandet själva. Det 

kapital man på detta vis tar in används till utredningar, detaljplaner, 

markförvärv och till att starta projektet, vilket gör att bolaget slipper 

belåna sig. 

Utveckling av nischade koncept 

Bolaget fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i 

tillväxtregioner. Man förvärvar byggrätter från kommuner genom att 

vara duktiga med sina koncept och köper också från privata 

markägare. Med hög grad av prefabricering och standardiserat 

byggande har man låga produktionskostnader, mycket korta ledtider 

i projekten och effektiv förvaltning. Man har en målsättning att nå en 

marginal på 15 - 20% i de enskilda projekten. Förutom att producera 

bostäder i egen regi producerar man även ett antal lägenheter åt 

externa uppdragsgivare som HSB. 
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Bolaget bygger även för egen förvaltning 

Nischer Properties fokus på hyresrätter och att använda det statliga 

investeringsstödet för att kunna bygga på orter som gynnas av 

regional urbanisering sänker också risken i bolaget. Att man även 

väljer att ta in externa investerare i de enskilda projekten för att slippa 

belåning, visar på ett genomtänkt sätt att hantera de risker 

bostadsutvecklare kan ställas inför. I likhet med bolag som Alm 

Equity och K-Fastigheter har Nischer Properties en klar ambition att 

även bygga för egen förvaltning. Syftet med detta är att långsiktigt 

stärka balansräkningen, erhålla löpande kassaflöden, samt att uppnå 

en långsiktig värdetillväxt i förvaltningsfastigheterna. Arbetet med att 

utöka byggrättsportföljen lägger grunden för bolagets 

förvaltningsverksamhet som har målsättningen att nå 1 000 bostäder 

inom de kommande åren. 

Vi upprepar vår riktkurs 8 kr 

Nischer Properties har ca 350 bostäder planerade för byggstart och i 

relation till detta framstår bolagets börsvärde som lågt. Vi upprepar 

vår riktkurs 8 kr som är baserad på en scenarioanalys av bolagets 

projektportfölj. 
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Resultaträkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

Nettoomsättning n/a n/a 1 1 17 12 120

Rörelsekostnader n/a n/a 0 -11 -25 -31 -107

Resultat före avskrivningar (EBITDA) n/a n/a -19 -11 -9 -18 13

Avskrivningar n/a n/a 0 0 0 0 0

EBITA n/a n/a -19 -11 -9 -18 13

Avskr. på förvärvsrel. Immater. tillgångar n/a n/a 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (EBIT) n/a n/a -19 -11 -9 -18 13

Extraordinära poster n/a n/a 0 0 0 0 0

EBIT exkl. extraordinära poster n/a n/a -19 -11 -9 -18 13

Finansnetto n/a n/a 0 -2 0 8 0

Resultat före skatt n/a n/a -19 -13 -9 -11 13

Skatter n/a n/a 0 0 -1 0 0

Minoritetsintressen n/a n/a 0 0 0 0 0

Nettoresultat n/a n/a -19 -13 -10 -11 13

Balansräkning (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark n/a n/a n/a 0 0 0 0

Övriga materiella anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 0 0 0

Goodwill n/a n/a n/a 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 4 6 5

Summa anläggningstillgångar n/a n/a n/a 0 4 6 5

Varulager n/a n/a n/a 0 0 0 0

Kundfordringar n/a n/a n/a 0 0 1 0

Övriga omsättningstillgångar n/a n/a n/a 49 109 25 80

Likvida medel n/a n/a n/a 4 9 1 4

Summa omsättningstillgångar n/a n/a n/a 53 118 28 84

SUMMA TILLGÅNGAR n/a n/a n/a 53 122 34 89
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Eget kapital & skulder

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

Eget kapital n/a n/a n/a 7 22 24 37

Minoritetsintressen n/a n/a n/a 0 0 0 0

Summa eget kapital n/a n/a n/a 7 22 24 37

Långfristiga räntebärande skulder n/a n/a n/a 37 0 0 0

Övriga långfristiga skulder n/a n/a n/a 0 1 0 1

Summa långfristiga skulder n/a n/a n/a 37 1 0 1

Kortfristiga räntebärande skulder n/a n/a n/a 0 73 0 30

Leverantörsskulder n/a n/a n/a 9 14 2 11

Övriga kortfristiga skulder n/a n/a n/a 1 12 8 10

Summa kortfristiga skulder n/a n/a n/a 9 99 10 51

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER n/a n/a n/a 53 122 34 89

Kassaflöden (Mkr)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p

Rörelseresultat före avskrivningar n/a n/a n/a -10 -7 -18 13

Rörelsekapitalförändring n/a n/a n/a -30 -48 -27 -40

Övriga poster n/a n/a n/a 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten n/a n/a n/a -40 -55 -45 -27

Investeringar n/a n/a n/a 7 24 33 -10

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE n/a n/a n/a -33 -32 -12 -17

Finansieringsverksamheten n/a n/a n/a 37 37 4 15

Årets kassaflöde n/a n/a n/a 4 5 -8 -2

Likvida medel n/a n/a n/a 4 9 1 4

Nettoskuld (neg = nettokassa) n/a n/a n/a 33 64 -1 26
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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 

 


