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UPPDRAGSANALYS 

FDA-godkännande för 

VagiVital ger höjd riktkurs 

VagiVital godkänt av FDA 

I november fick VagiVital marknadsgodkännande från amerikanska 

FDA. VagiVital är Peptonic Medicals receptfria, CE-märkta och 

hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och 

vaginal torrhet. Produkten är ny på den amerikanska marknaden, 

men har funnits på ett antal marknader i Europa sedan 2018, och 

befinner sig i en introduktionsfas på utvalda marknader i Asien. I 

Sverige säljs produkten i fysiska butiker och online hos de stora 

apotekskedjorna. Covid-19-pandemin gjorde att 2020 blev något av 

ett mellanår för försäljningsutvecklingen för bolaget. Detta då man är 

beroende av återförsäljare med fysisk distribution även om 

försäljningen online kommer bli allt viktigare i framtiden. Bolaget 

rapporterar att man under hösten sett en återhämtning i 

butiksförsäljningen av VagiVital i Sverige efter en nedgång under Q2. 

Våra nya estimat reflekterar dock att 2020 blivit ett mellanår och vi 

skjuter vårt lanseringsscenario för VagiVital framåt i tiden 

Övriga händelser under Q3 

Under hösten har bolaget genomgått en omorganisation och bildat 

två affärsenheter: Business Unit VagiVital och Business Unit Lunette. 

Detta efter sommarens förvärv av finska Lune Group, det finländska 

bolaget bakom menskoppen Lunette. Då Lune haft en stor del av sin 

försäljning i USA hoppas man även kunna lansera VagiVital genom 

dessa kanaler på den viktiga amerikanska marknaden. Under hösten 

erhöll bolaget även ytterligare order på 106 000 enheter VagiVital 

från sin kinesiska partners Yuanjia Bio. Produkten används i en stor 

studie i Kina och man väntar besked under Q1 2021 kring vad som 

krävs för en slutlig registreringsansökan. Under september 

presenterade Peptonic Medical positiva resultat från den senaste 

kliniska studien med VagiVital hos kvinnor som tar antiöstrogen som 

ett led i sin cancerbehandling. Resultaten visade på kraftig lindring av 

de mest besvärande symtomen och samtliga förbättringar var 

statistiskt signifikanta.  

Vi höjer vår riktkurs till 2,10 kr 

Peptonic Medical har identifierat området kvinnohälsa som ett 

område som tidigare varit underprioriterat. Att VagiVital nu blivit 

godkänt av FDA föranleder oss att höja vår riktkurs till 2,10 kr 

(tidigare 1,80 kr). Vi tror att vidare etablering på befintliga 

marknader kommer driva försäljningen av VagiVital och ser 

betydande potential vid framgångsrik lansering.  

Peptonic Medical 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020p 2021p 2022p

Omsättning 4 24 39 79

Res f. avskrivningar -21 -26 -13 -7

Rörelseres. (EBIT) -24 -29 -16 -10

Resultat f. skatt -25 -29 -16 -10

Nettoresultat -25 -29 -16 -8

Vinst per aktie n/a n/a n/a -0,04 kr

Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt n/a n/a n/a 103%

EBITDA-marginal n/a n/a -33% -9%

Rörelsemarginal n/a n/a -41% -13%

Nettoskuld/eget kap. n/a n/a n/a n/a

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 6,5 3,2

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

VagiVital godkänt i USA 

VagiVital har nu fått marknadsgodkännande i USA, vilket är viktigt 

då den stora amerikanska marknaden väntas driva 

försäljningstillväxten framöver. Bolaget rapporterar dessutom om en 

återhämtning för VagiVitals försäljning i Sverige under Q3 efter ett 

utmanande Q2. Man fick i augusti även en ny order från Kina för 

VagiVital på 106 000 tuber. Försäljningen av VagiVital under Q3 

uppgick till 0,8 mkr och Business Unit VagiVital hade ett resultat på -

6,6 mkr under kvartalet. September rapporteras ha varit den bästa 

månaden sedan lansering i Sverige. Norge och Danmark uppges öka 

stadigt, men från låga nivåer. Orion som distribuerar VagiVital i 

Finland lade enligt uppgift ingen order under Q3. England och Hong 

Kong har dock inte utvecklats som väntat. Man uppger att det varit 

svårt att marknadsföra produkterna i sociala medier i dessa länder. 

Lune nu ett helägt dotterbolag  

Finska Lune Group som är ledande inom menskoppar är nu ett helägt 

dotterbolag till Peptonic Medical. Under hösten omorganiserade man 

bolaget till Business Unit VagiVital och Business Unit Lunette och 

arbetet med integrationen uppges ha gått bra, trots att möjligheterna 

till fysiska möten varit begränsade. Förvärvet av Lune har varit ett 

viktigt steg i Peptonic Medicals bolagsbyggande och ger bland annat 

tillgång till en väl fungerande internationell marknadsorganisation. 

Speciellt intressant är att Lune har en stor del av sin försäljning i USA 

och att Peptonic Medical kommer kunna använda dessa kanaler för 

den amerikanska lanseringen av VagiVital.  Business Unit Lunette 

hade en nettoomsättning på 8,5 mkr under Q3, varav 20% i USA. 

Resultatet var -0,7 mkr i kvartalet. Man satsar för närvarande mycket 

på att styra om försäljningen till online. Hållbarhetstänk är något som 

är viktigt för Peptonic Medical och ett bra bevis på detta är att Lunette 

för två veckor sedan fick Tysklands hållbarhetspris. I German 

Sustainability Awards 2020 var en Lunette en av finalisterna och vann 

sin kategori.  

Potential förbättra global distribution genom Lune 

Man har i nyligen förvärvade Lune fått tillgång till en internationell 

marknadsorganisation som man ser utvecklingspotential i. Man ser 

från Peptonic Medicals sida en stor potential i att förbättra 

distributionen i bl.a. USA och lägger resurser på att vidareutveckla 

denna. Med förvärvet av Lune kom även en bra och tydlig 

varumärkesidentitet som man kommer att kunna bygga vidare på. I 

affärsområdet Lunette kommer man kunna ha mer konsumentnära 

produkter (ej medical devices), vilket gör att portföljen kan 

expanderas snabbare under befintligt varumärket, något som nu 

också sker. Baserat på ett skickligt och passionerat arbete med att  
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engagera konsumenter online genereras organisk trafik till Lunes 

nätbutiker.  Detta är något man kommer att fortsätta utveckla och 

även föra över till Business Unit VagiVital framöver.  

Framgångsrik emission tillför resurser för expansion 

Peptonic Medical genomför en företrädesemission som ger 24 mkr 

efter emissionskostnader. Dessa medel kommer att användas för 

USA-lanseringen av VagiVital, men även till andra 

produktlanseringar. Man vill även lägga extra resurser på försäljning 

av bolagets produkter online. Q4 kommer därför att präglas av 

fortsatta investeringar i marknadssatsningar.  Då affärsidén bygger 

på att växa och expandera inom området kvinnohälsa kommer man 

att ha ögonen öppna för kompletterande produkter och möjliga 

bolagsförvärv. 

Onlineförsäljning allt viktigare  

Enligt en rapport från Sveriges Apoteksförening har apotekens e-

handel ökat från ca 120 mkr per månad 2016 till ca 500 mkr per 

månad i januari 20201, vilket motsvarar 12% av omsättningen och 

18% av volymen. Peptonic Medical har från sin sida sett en uppgång 

i onlineförsäljningen av VagiVital och Lunette under året. Man har 

dock drabbats av Covid-19-pandemin genom att försäljningen i de 

fysiska apoteken minskat. Pandemin har nu ytterligare styrt 

köpbeteendet till online även för intimvård. Bolaget vill genom att 

engagera specialister på onlineförsäljning säkerställa att man har de 

rätta verktygen här. Att använda influencers i sociala medier är något 

man gör sedan tidigare, både för att marknadsföra produkterna men 

även bryta tabun som funnits kring att tala om kvinnohälsa. 

Covid-19-pandemin gjorde 2020 till ett mellanår 

Lanseringen av VagiVital har drabbats av Covid-19-pandemin då 

man är beroende av fysisk distribution hos apotek, och försäljningen 

hos dessa har gått ned överlag. Vi ser fortsatt stor potential i 

lanseringen av VagiVital, inte minst när man nu nått ett 

marknadsgodkännande i USA. Våra nya estimat reflekterar dock att 

2020 blev ett mellanår och vi skjuter vårt lanseringsscenario för 

VagiVital framåt i tiden, vilket betyder lägre försäljningsprognoser för 

2020 och 2021. Vi väntar oss nu en nettoomsättning för Peptonic 

Medical på 24 mkr 2020 (tidigare 39 mkr) och 39 mkr 2021 (tidigare 

79 mkr).  

 
1  http://www.sverigesapoteksforening.se/branschrapport-2020-e-handeln-skjuter-i-

hojden/ 

 

 

 

 

 

 

 

Nyemissionen tillför 24 mkr och gör att 
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Nya produktlanseringar 

Bolaget genomför ett antal nya produktlanseringar vilket kommer att 

bredda produktportföljen. I november lanserades en återanvändbar 

tygbinda under varumärket Lunette. Planeringen och förberedelserna 

för lanseringen av intimtvätten med VagiVital under 2021 går enligt 

plan. Även de självtester för bakteriell vaginos som bolaget 

inlicensierat kommer att lanseras under varumärket VagiVital nästa 

höst. Bolaget kommer att anställa fler personer på säljsidan och inför 

lanseringen av VagiVital i USA kommer man rekrytera fler 

medarbetare i USA.  
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Investment Case 

Unik exponering mot produkter för kvinnohälsa  

Peptonic Medical utvecklar läkemedel och medicintekniska 

produkter med fokus på kvinnohälsa. VagiVital som har godkänts och 

lanserats i Sverige och nyligen godkänts i USA är en hormonfri 

produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. Med det 

nyligen avtalade förvärvet av finska Lune kommer även de globalt 

ledande menskopparna som säljs under varumärket Lunette att ingå 

i bolagets produktportfölj. Peptonic har dessutom fortsatta 

ambitioner att utöka sin produktportfölj inom området kvinnohälsa. 

Förvärvet av Lune ger tydliga marknadssynergier 

Genom förvärvet av Lune kan Peptonic Medical kombinera två starka 

varumärken inom kvinnohälsa med ett flertal synergier. Man får 

tillgång till ett globalt fungerande distributionsnät i bl. a USA, vilket 

gör det möjligt att lansera VagiVital internationellt mycket snabbare 

än tidigare planerat. Då bolaget nu har två internationellt godkända 

produkter på marknaden i form av VagiVital och Lunette ser vi även 

en lägre risk i aktien då bolagets produktportfölj blir alltmer 

diversifierad. 

Framgångsrik lansering av VagiVital ger uppsida 

Då man nu har tillgång till de försäljningskanaler som Lunette 

upparbetat på den amerikanska marknaden kan denna komma att 

överraska positivt framöver. USA står för merparten av den 

potentiella marknaden för VagiVital och framgång här skulle kunna 

ge betydande uppsida i aktien. Att VagiVital nu är godkänt på den 

viktiga amerikanska marknaden föranleder en uppjustering av vår 

riktkurs till 2,10 kr (tidigare 1,80). 
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Bolagsbeskrivning 

Fokus på kvinnohälsa 

Peptonic Medical är ett innovativt biomedicinskt företag som 

utvecklar läkemedel och medicintekniska produkter inom området 

kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva 

behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska 

tillstånd. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på 

Spotlight i Stockholm.  

VagiVital CE-märkt och lanserad sommaren 2018 

Vaginal atrofi är ett tillstånd som drabbar mellan 40% och 70% av 

kvinnor i eller efter klimakteriet. Tillståndet hämmar den drabbade i 

vardagen med symptom som bland annat torrhet och klåda i 

underlivet samt smärta vid samlag. Idag behandlas vaginal atrofi med 

bl. a hormonbaserade receptbelagda substanser och receptfria icke-

farmakologiska produkter. Hormonbaserade läkemedel passar inte 

för delar av patientpopulationen medan de receptfria produkterna 

ofta saknar påvisad effekt. Därför efterfrågas alternativ som kliniskt 

påvisats vara säkra och effektiva. Här kommer Peptonic Medical och 

den receptfria produkten VagiVital in i bilden. Det är en hormonfri 

produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

Säkerheten och effekten hos VagiVital har bland annat studerats i en 

multicenterstudie, där 79% av kvinnorna som diagnosticerats med 

vaginal torrhet blev symptomfria eller signifikant bättre. VagiVital är 

CE-märkt, patentsökt och lanserades under sommaren 2018 i 

Sverige. Idag säljs den även via de stora apotekskedjornas fysiska 

butiker och e-handelsbutiker. Vi förväntar oss en snabb tillväxt i 

försäljningen av VagiVital framöver. 

Apoteksmarknaden online växer snabbt  

Sedan 2016 har apotekens e-handel ökat i omsättning från ca 120 

miljoner kronor per månad till ca 500 miljoner kronor per månad i 

januari 2020. Apotekens sammantagna e-handel svarade i januari 

2020 för 12% av omsättningen på apotekens öppenvårdsmarknad. 

Distributörer tar VagiVital utanför Sverige 

Redan 2018 tecknades ett distributionsavtal med Orion Pharma i 

Finland och därifrån rapporteras nu försäljningssiffror i nivå med de 

i Sverige, men i ett land med halva befolkningen. Avsikten är att över 

tid ta marknadsandelar i Europa och övriga världen genom att 

använda sig av lokala distributörer. I USA är avsikten att analysera de 

kanaler Lunette säljs genom idag, både online och genom fysisk 

distribution. Detta kan eventuellt ge en snabbare lansering, men man 

håller även öppet för att samarbeta med distributörer i USA. 
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Prognoser och värdering 

VagiVital adresserar en miljardmarknad 

I vår uppskattning av storleken på den potentiella marknaden för 

VagiVital begränsar vi oss till de nordiska länderna, EU, samt USA. Vi 

uppdaterar våra antaganden om marknadsstorleken för produkter för 

behandling av vaginal atrofi i Norden till 570 mkr per år i butiksledet. 

Det bygger på en marknadsundersökning som Peptonic Medical lät 

göra under 2016 och försäljningsstatistik från Sverige från 2019. 

Andelen receptfria egenvårdsprodukter uppskattas till drygt 20%. Det 

skulle betyda att den primära marknaden (egenvård) VagiVital kan 

rikta sig mot uppgår till ca 120 mkr per år och att den sekundära 

marknaden (receptbelagda produkter) är ca 450 mkr i Norden. 

Eftersom produkten inte bara marknadsförs mot vaginal atrofi, utan 

även andra närliggande besvär, så multiplicerar vi denna siffra med 

1,2. Således uppskattas den totala marknaden för VagiVital i Norden 

till ca 684 mkr per år. I vår modellering antar vi att VagiVital till år 

2025 tar en marknadsandel på 5% i Norden. I nedanstående tabell 

redogörs för den uppskattade marknadsstorleken för VagiVital i 

Norden, EU och USA.  

 

 

 

För att uppskatta motsvarande marknadsstorleken i EU och USA har 

vi skalat upp värdet på den nordiska marknaden med respektive 

befolkningsmängd. Tabellen nedan återger våra antaganden om 

marknadsstorlek samt högsta årliga försäljning för VagiVital. Som 

framgår modellerar vi att försäljningen i Norden når en 

marknadsandel på 5% år 2025 och för EU och USA använder vi 

samma antagande om marknadsandel. Då lansering i EU och USA 

ligger längre fram i tiden och dessutom förutsätter fortsatt framgång 

i Norden har vi riskjusterat dessa antaganden om marknadsandelar 

med 50% respektive 65%.  

Uppskattad marknadsstorlek för VagiVital

Region Befolkning, Total marknad Antagen Riskjkusterad Försäljnings-

miljoner per år, mkr marknadsandel marknadsandel potential, MSEK

Norden 27,4 684 5% 5% 34

EU 446,0 11 150 5% 2,5% 279

USA 328,2 8 205 5% 1,8% 144

Totalt 801,6 20 039 457

Källa: Analysguiden
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Peptonic vill avdramatisera och därmed hjälpa fler 

En stor andel kvinnor söker inte hjälp på grund av tabukänslor. Med 

VagiVitals för kategorin unika tonalitet och anslag är det Peptonics 

vision att avdramatisera den här typen av problem och därmed hjälpa 

fler och växa kategorin som helhet. Det är därför inspirerande att 

notera att 40% av VagiVitals kunder på den egna nätbutiken under 

2019 aldrig tidigare hade behandlats för vaginal atrofi. Detta enligt 

en kundundersökning som Peptonic Medical genomförde 2020. 

God lönsamhet att vänta från VagiVital 

I vårt bas-scenario antar vi att VagiVital år 2025 når en försäljning i 

butiksled på 457 mkr i linje med föregående tabell. För att reflektera 

att Peptonic Medical på många marknader kommer att sälja genom 

distributörer antar vi att 50% av försäljningen i butiksled kommer 

bolaget till del. I vårt mer pessimistiska bear-scenario antar vi 30% 

lägre försäljning år 2025, och i vårt mer optimistiska bull-scenarion 

antar vi 30% högre försäljning än i basscenariot. I vår värdering av 

den del av Peptonic Medical som utgörs av VagiVital antar vi 30% 

rörelsemarginal i vårt bas-scenario, vilket skulle betyda ca 68 mkr i 

resultatbidrag år 2025 givet våra antaganden.  

Även Lunette väntas växa framöver 

Under Q3 2020 uppgick försäljningen inom Business Unit Lunette till 

8,5 mkr, varav 20% på den amerikanska marknaden. I vårt 

basscenario modellerar vi en fördubbling av affärsområdets 

omsättning till år 2025. 

FDA-godkännande motiverar riktkurshöjning 

Med ett antaget P/E-tal på 10 skulle detta motivera en aktiekurs på 

3,80 kr per aktie år 2025. Vi diskonterar detta till nuvärde med vårt 

sänkta avkastningskrav på 13% och når då ett motiverat värde på 2,10 

kr per aktie i vårt basscenario. Diskonteringsräntan baserar vi på en 

normaliserad långsiktig riskfri ränta på 2,4%, en 

marknadsriskpremie på 7,5% samt en småbolagspremie på 3,2%. 

Detta i linje med PwC:s rapport Riskpremiestudien 20202.  

  

 
2 ttps://www.pwc.se/sv/corporate-finance/riskpremiestudien.html 
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Lansering av VagiVital i Kina väntas år 2022 

Peptonic Medical tecknade ett distributionsavtal för Kina med 

Yuanjia Bio i juli 2019. En förlansering av VagiVital har påbörjats och 

viss försäljning kan fortgå tills dess produkten har registrerats. 

Bolaget har redan levererat över 150 000 tuber till Kina. Enligt ett 

pressmeddelande som publicerades i samband med nyheten om 

distributionsavtalet med Yuanjia Bio uppskattades marknaden för 

s.k. gynekologiska inflammationer i Kina till 26,9 miljarder Yuan (ca 

37 miljarder kronor) år 2018. Under perioden 2013 till 2017 växte 

denna marknad med 7,6% årligen. Vi bedömer att den registrerade 

produkten lanseras 2022 och då kan ge ytterligare uppsida till 

försäljningen av VagiVital.  

 

 

 

 

  

Värdering av Peptonic Medical, tre scenarion

MSEK Bear Bas Bull

BU VagiVital

Antagen försäljning VagiVital 2025 320 457 593

Peptonic Medicals andel av försäljningen 50% 50% 50%

Antagen försäljning BU VagiVital 2025 160 228 297

Antagen rörelsemarginal 2025 30% 30% 30%

Resultatbidrag BU VagiVital 2025 48 68 89

BU Lunette

Antagen försäljning BU Lunette 2025 48 68 88

Antagen rörelsemarginal 2025 30% 30% 30%

Resultatbidrag BU Lunette 2025 14 20 27

Peptonic Medical

Prognos försäljning Peptonic Medical 2025 207 296 385

EBIT-prognos Peptonic Medical 2025 62 89 116

Bolagsskatt 20,6% -13 -18 -24

Prognos resultat efter skatt 2025 49 71 92

Prognos vinst per aktie 2025 0,27 kr 0,38 kr 0,49 kr

Antegen P/E-multipel 2025 10 10 15

Motiverat värde år 2025 2,7 kr 3,8 kr 7,4 kr

Diskonteringsränta 13,0% 13,0% 13,0%

Diskonteringsfaktor 1,8 1,8 1,8

Motiverat värde per aktie 1,4 kr 2,1 kr 4,0 kr

Källa: Analysguiden

 

 

 

Den kommande lanseringen i Kina 

kan ge ytterligare uppsida till 

försäljningen av VagiVital 



       

 

 

Analysguiden 

19 februari 2021 

 

10 

 

 

 

 

 

 

  

Största aktieägarna, %

Vidarstiftelsen 13,9%

Heli Kurjanen 6,8%

Avanza Pension 5,9%

Mika Kurjanen 3,0%

Thord Wilkne 2,0%

Källa: Spotlight
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Resultaträkning (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Nettoomsättning 0 0 0 4 24 39 79

Rörelsekostnader -11 -13 -15 -26 -50 -52 -86

EBITDA -11 -13 -14 -21 -26 -13 -7

Avskrivningar 0 0 0 -3 -3 -3 -3

Rörelseresultat (EBIT) -11 -13 -14 -24 -29 -16 -10

Finansnetto 0 0 -1 -1 0 0 0

Resultat före skatt -11 -13 -15 -25 -29 -16 -10

Skatter 0 0 0 0 0 0 2

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -11 -13 -15 -25 -29 -16 -8

Balansräkning (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

TILLGÅNGAR

Byggnader & mark 0 0 0 0 0 0 0

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 2 2

Goodwill 0 0 0 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar 55 58 56 54 55 55 55

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 55 58 56 54 57 57 57

Varulager 0 0 1 1 6 6 6

Kundfordringar 0 0 0 0 0 0 0

Övriga omsättningstillgångar 1 1 1 1 2 2 2

Likvida medel 12 7 11 36 25 22 15

Summa omsättningstillgångar 13 8 13 38 33 30 23

SUMMA TILLGÅNGAR 68 65 69 92 90 87 80
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Eget kapital & skulder

2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Eget kapital 62 60 55 86 75 59 51

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital 62 60 55 86 75 59 51

Långfristiga räntebärande skulder 0 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga räntebärande skulder 0 0 11 0 0 0 0

Leverantörsskulder 2 1 2 2 4 4 4

Övriga kortfristiga skulder 5 5 4 2 4 4 4

Summa kortfristiga skulder 6 6 14 6 7 8 8

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 68 65 69 92 82 67 59

Kassaflöden (Mkr)

2016 2017 2018 2019 2020p 2021p 2022p

Kassaflöde före rörelsekapitalförändr. -10 -11 -14 -22 -26 -13 -7

Rörelsekapitalförändring -1 -1 -2 3 0 0 0

Övriga poster 0 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten -11 -11 -16 -19 -26 -13 -7

Investeringar -11 -5 -1 -1 0 0 0

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -22 -16 -17 -20 -26 -13 -7

Kassaflöde från finansiering 5 11 21 44 0 25 0

Årets kassaflöde -16 -5 4 25 -26 12 -7

Likvida medel 12 7 11 36 10 22 15

Nettoskuld (neg = nettokassa) -12 -7 -1 -36 -25 -22 -15
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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 

 


