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UPPDRAGSANALYS 

Fullrekryterad fas 2-studie 
föranleder höjd riktkurs 
Fullrekryterad fas 2b-studie sänker operationell risk 
Omsättningen under Q2 uppgick till 6,1 mkr (3,6) i form av anslag 
från EU:s Horizon 2020. Kostnaderna ökar i takt med eftersträvad 
rekryteringstakt till fas 2b-studien med RV001. Resultatet under Q2 
uppgick till -13,2 mkr (-11,5) och kassapositionen var 58 mkr. I 
september meddelade RhoVac att patientrekryteringen till den 
viktiga fas 2b-studien med RV001 mot prostatacancer är slutförd. 
Detta sänker risken i projektet och medför att vi justerar upp 
sannolikheten för framgångsrik lansering, och därmed även vår 
riktkurs för RhoVac.  

Positiva resultat från 3 års-uppföljning med RV001 
I oktober presenterade RhoVac positiva topline-resultat från 3 års-
uppföljningen från fas 1/2-studien med RV001 som genomfördes 
2018. Dessa resultat visade att majoriteten av patienterna fortfarande 
har ej detekterbara PSA-nivåer. Av 19 patienter hade 16 ej 
detekterbara PSA-nivåer (<0,1 ng/ml) och de övriga 3 hade en 
förlängd dubbleringstid för PSA, vilket indikerar en avstannande 
sjukdomsprogression. Mest anmärkningsvärt var att bland de 15 
patienter där immunsvar studerades, hade alla utom en RhoC-
specifik immunitet efter 3 år. Detta i stort sett intakta immunsvar 
efter 3 år är en god indikation på den långsiktiga effekten av RV001. 

Anlitar Stifel Nicolaus inför potentiell affär H1 2022 
RhoVac utvecklar en cancerterapi som förhindrar eller begränsar att 
cancer metastaserar. Den avgörande fas 2b-studien med 180 
patienter beräknas slutföras H1 2022. Den avser visa på effekten av 
RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter 
kirurgi eller strålning mot primärtumören. RhoVac har nyligen 
anlitat investmentbanken Stifel Nicolaus som transaktionsrådgivare 
för RV001 för att maximera värdet vid en potentiell transaktion efter 
att fas 2b-resultaten är framme H1 2022  

Vi höjer riktkursen till 58 kr 
Analysfirman DelveInsight bedömer att RV001 kan nå USD 955 
miljoner i försäljning inom prostatacancer år 2030, och andra 
bedömare har estimat som är dubbelt så höga. Då potentialen är 
större utanför den nuvarande initiala indikationen prostatacancer 
finns betydande uppsida i dessa prognoser. Att RhoVac erhållit Fast 
Track Designation för RV001 betyder att allt fler saker faller på plats 
för bolaget. Vår nya riktkurs är 58 kr (tidigare 43 kr).  

RhoVac 
Rapportkommentar 
Datum 18 oktober 2021 
Analytiker Thomas Nilsson 
  Basfakta  
Bransch Health Care 
Styrelseordförande Gunnar Gårdemyr 
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 6 6 6 0
Res f. avskrivningar -36 -47 -44 -25
Rörelseres. (ebit) -36 -47 -44 -25
Resultat f. skatt -38 -47 -44 -25
Nettoresultat -34 -40 -40 -25
Vinst per aktie -2,49 kr -2,11 kr -2,10 kr -1,31 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 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 n/a
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 n/a n/a
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Operationell uppdatering 

Utvecklingen under Q2 2021 
Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 6,1 mkr (3,6) och utgörs av 
anslag från EU:s innovationsfond Horizon 2020. Kostnaderna ökar i 
takt med rekryteringen till pågående fas 2b-studie med RV001 och 
resultatet under Q2 uppgick till -13,2 mkr (-11,5). Bolagets 
finansiella handlingsutrymme var ca 90 mkr vid halvårsskiftet i form 
av kassa, förutbetalda kostnader, skattetillgodohavanden och H2020 
anslag. Effekterna av pandemin avtog markant under Q2 och bolaget 
har sedan rört sig hastigt mot full rekrytering i fas 2b-studien BRaVac 
med RV001 mot prostatacancer. Man har nu 7 amerikanska center 
som deltar i studien, bl.a. prestigefyllda Mount Sinai Hospital i New 
York, och rapporterar att erhållandet av Fast Track Designation från 
FDA starkt bidragit till detta. I september meddelade RhoVac att 
patientrekryteringen till den viktiga fas 2b-studien med RV001 mot 
prostatacancer är slutförd. Detta sänker risken i projektet och medför 
att vi i vår värderingsmodell justerar upp sannolikheten för 
framgångsrik lansering och därmed även vår riktkurs för RhoVac.  

Fas 2b-studien med RV001 nu fullrekryterad 
I september meddelade RhoVac att fas 2b-studien BRaVac med 
RV001 mot prostatacancer nu är fullrekryterad. I studien kommer ca 
180 patienter vid ca 35 behandlingscenter i Europa och USA att delta, 
och top-line-resultaten beräknas finnas tillgängliga under H1 2022. 
Studien startades i mitten av 2019, riktad mot 
prostatacancerpatienter med ett biokemiskt återfall i form av en 
ökning av PSA-värdet efter kirurgi. I november 2020 tilldelades 
RhoVac Fast Track Designation av amerikanska FDA för RV001 för 
denna cancerindikation. Syftet med studien är att visa om RV001 kan 
förhindra eller fördröja sjukdomsutveckling hos dessa patienter. Idag 
finns ingen standardterapi för detta, vilket är en av anledningarna till 
att RhoVac valt denna indikation. En säkerhetsöversyn av patienterna 
som genomfördes i juli 2021 visade inte på några oväntade 
biverkningar, vilket bekräftar säkerheten och stämmer överens med 
observationerna i den tidigare fas 1/2-studien. Att fas 2b-studien är 
fullrekryterad sänker den operationella risken i utvecklingen av 
RV001 och har föranlett oss att höja vår tidigare riktkurs för RhoVac. 
Detta då många andra företag har tvingats pausa eller helt avbryta 
kliniska studier till följd av pandemin.  

Positiva resultat från 3 års-uppföljning med RV001 
I oktober presenterade RhoVac positiva topline resultat från 3 års-
uppföljningen från fas 1/2-studien med RV001 som genomfördes 
2018. Dessa resultat visade att majoriteten av patienterna fortfarande 
har ej detekterbara PSA-nivåer. Av studiens ursprungliga 22 patienter 
deltog 19 i denna uppföljning. 16 av dessa hade ej detekterbara PSA- 
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nivåer (<0,1 ng/ml) och de övriga 3 som hade en mätbar PSA-nivå 
hade en förlängd dubbleringstid för PSA, vilket indikerar en 
långsammare progression. Det bör noteras att det inte fanns någon 
kontrollgrupp med placebo i fas 1/2-studien och därför kan man inte 
med säkerhet dra slutsatsen att patienterna är bättre efter 
behandlingen än de varit utan. Man kan bara konstatera att deras 
tillstånd utvecklas väl, givet att det gått en tid sedan de undergick 
operation. Man kan också konstatera att dubbleringstiden för PSA, ett 
mått på hur en cancer utvecklas, sällan förlängs hos obehandlade 
patienter. Dessutom har immunsvaret undersökts hos 15 av 
patienterna och alla utom en, som hade immunsvar vid 
ettårsuppföljningen, hade RhoC-specifik immunitet efter 3 år. Detta i 
stort sett intakta immunsvar efter 3 år är en god indikation på den 
långsiktiga effekten av RV001.  

Förbereder utlicensiering av RV001 under 2022 
I och med att man närmar sig slutet på fas 2b-studien är det dags att 
ta diskussionerna med potentiella framtida samarbetspartners till 
nästa nivå. RhoVac har anlitat investmentbanken Stifel Nicolaus som 
transaktionsrådgivare för att maximera värdet av RV001 vid en 
eventuell transaktion under 2022. Parallellt med fas 2b-studiens 
färdigställande gör bolaget kompletterande preklinisk utveckling och 
formuleringsutveckling. Detta kommer vara färdigt parallellt med att 
fas 2b-studien avslutas, vilket gör att det mesta är klart för en 
partneruppgörelse vid tidpunkten. Bland det interna arbete som nu 
pågår finns färdigställande av dokumentation, att sätta upp datarum, 
utveckla en ready-to-use-formulering av RV001, samt att testa RV001 
in vitro i olika cancertyper. Man testar nu fler andra cancertyper än 
man tidigare gjort. RhoVac kommer ge en framtida partner en solid 
klinisk dokumentation i indikationen prostatacancer, samt 
prekliniska indikationer och data från marknadsundersökningar i ett 
flertal andra cancerformer. Värt att notera är att Pfizer/BIONTECH 
nu gör en fas 1-studie med samma ingångsvinkel som RhoVac arbetar 
efter med RV001, dvs att man går in efter att patienten genomgått 
operation för en primärtumör, men innan metastaser hunnit bildas.  

Fullrekryterad fas 2b-studie föranleder höjd riktkurs 
RhoVac har en unik läkemedelskandidat inom onkologi, med ett 
behandlingskoncept som inriktar sig på att förebygga återfall i cancer 
i tidiga stadier, innan metastatiska och ofta terapiresistenta tumörer 
hunnit bildas. Att fas 2b-studien med RV001 nu är fullrekryterad 
sänker den operativa risken, vilket föranleder en höjd riktkurs till 58 
kr (tidigare 43).  

Kommande milstolpar för RhoVac 
• H1 2022: Sammanställning av studieresultaten 

• 2022/23: Licensiering eller förvärvsaffär med RV001 
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Investment Case 

Cancervaccinet RV001 har blockbusterpotential 
RhoVacs RV001 är ett cancervaccin avsett att förhindra eller begränsa 
att en cancer sprider sig via dottertumörer. Bolaget avser att 
utlicensiera eller sälja hela eller delar av verksamheten tidigast efter 
att den pågående fas 2b-studien är genomförd. Analysfirman 
DelveInsight har i en rapport bedömt att RV001 kan nå en årlig 
försäljning på USD 955 miljoner enbart inom indikationen 
prostatacancer, och andra bedömare har estimat som är dubbelt så 
höga. RhoVacs bedömning är att RV001 kan ha större 
försäljningspotential inom andra indikationer än den initiala. 

Större potential för RV001 i andra cancerformer 
RhoVac har en kassa som fullt ut finansierar den pågående fas 2b-
studien. Vid framgångsrikt resultat är avsikten att träffa avtal med en 
resursstark partner som även kan driva kliniska prövningar inom 
andra indikationer. Det är väldigt sannolikt att produkten fungerar 
som metastasprevention brett i cancer om den fungerar i en 
cancerform. Detta då målproteinet RhoC inte är specifikt för någon 
enskild typ av cancer. Detta gör att ytterligare uppsida kan finnas i 
värderingen. 

Immunonkologi på stark frammarsch 
RhoVac är verksamt inom immunonkologi som går ut på att använda 
och förstärka immunsystemets egen förmåga att angripa tumörceller. 
Detta är en ny behandlingsmetod som är på stark frammarsch. 
Genom att använda immunterapi kan man lära immunsystemet att 
känna igen och attackera specifika cancerceller. Nobelpriset i medicin 
2018 gick till James P Allison och Tasuko Honjo för deras upptäckter 
inom cancerbehandling genom att hämma immunförsvarets 
bromsmekanismer. Den första immunonkologiska behandlingen som 
godkändes 2011 var checkpoint-hämmaren Yervoy som några år 
senare följdes av Opdivo och Keytruda. Speciellt checkpoint-
hämmaren Keytruda har blivit en stor kommersiell succé för 
amerikanska Merck och försäljningen av detta läkemedel uppgick 
2020 till USD 14,4 miljarder. I studier har Keytruda bl. a visat sig 
fördubbla överlevnaden i patienter med metastatisk icke-småcellig 
lungcancer. Fem år efter behandlingen levde 32% av patienterna som 
behandlats med Keytruda jämfört med 16% för patienter som 
behandlats med cellgifter.  

  

 
 
 
 
 
RV001 kan ha blockbusterpotential enbart inom 
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RhoVac vill utveckla framtidens metastasprevention 
RhoVacs RV001 är ett cancervaccin utformat för att aktivera T-celler. 
Aktiverade T-celler känner igen antigener både på ytan av och inuti 
cancerceller. Detta gör att de kan eliminera de typer av cancerceller 
vaccinet är riktat mot. RV001 innehåller en antigen som är riktad mot 
proteinet RhoC som finns överuttryckt hos cancerceller som har hög 
risk att metastasera. Behandling med RV001 avser att eliminera dessa 
celler och därmed hejda spridningen av cancern efter behandling mot 
primärtumören och innan dottertumörer hinner bildas. Behandling 
av metastaserande cancer är ett signifikant medicinskt behov då de 
flesta patienter som når detta tillstånd har en dålig prognos.  

Stor uppmärksamhet efter Fast Track från FDA 
Bolaget beskriver att uppmärksamheten kring RV001 blivit mycket 
stor efter Fast Track Designation från FDA. Det är bland annat detta 
som attraherat det prestigefulla sjukhuset Mount Sinai i New York 
som nu deltar i den pågående studien. Utöver intresse från potentiella 
samarbetspartners har RhoVac även fått många intresseförfrågningar 
från cancerpatienter. Fast Track Designation är en status som kan 
beviljas läkemedel i utvecklingsfas som riktar in sig på ett tydligt 
medicinskt behov kopplat till allvarliga sjukdomar. Syftet är att 
möjliggöra en snabbare granskning av FDA och beviljandet ger bl.a. 
RhoVac rätt till mer frekventa möten och skriftlig kommunikation 
med FDA gällande utformningen av de kliniska prövningarna, samt 
behörighet för Accelerated Approval och prioritering. Det senare 
innebär en nedkortning av FDA:s prövningstid från 10 till 6 månader. 
Under 2020 publicerades en artikel som i detalj analyserade 
resultaten i RhoVacs fas 1/2 studie i prostatacancer samt 1-års-
uppföljning av denna. Resultaten, som låg till grund för bolagets Fast 
Track-ansökan, visade på utmärkt säkerhet och indikerade god effekt, 
något som 3 års-uppföljningen också bekräftade och som den 
pågående fas 2b-studien planeras att bekräfta i större skala.   

Framtida utlicensiering av RV001 
RhoVacs strategi är att utlicensiera RV001 tidigast efter att fas 2b-
studien är genomförd. Om proof-of-concept uppnås i den pågående 
fas 2b-studien är det högst sannolikt att försäljning och värde i större 
utsträckning kommer att tillkomma från en utvidgning i 
prostatacancer samt från indikationer i andra typer av cancer. Att 
RV001 fått Fast Track Designation från FDA betyder att allt fler saker 
faller på plats för RhoVac. RhoVac har en kontinuerlig dialog med de 
20 största läkemedelsbolagen i världen i onkologiområdet, och utöver 
detta kan även medelstora bolag med fokus på urologi/onkologi vara 
intressant som samarbetspartner. Att RhoVac bedriver alltmer 
aktivitet i USA gör det lättare att skapa intresse hos partners.  
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Prognoser och värdering 

Vår värdering bygger enbart på prostatacancer 
Analysfirman DelveInsight har i rapporten Prostate cancer: Market 
Insights, Epidemiology, and Market Forecast 2030 gjort en prognos 
på en årlig försäljning på USD 955 miljoner år 2030 för RV001 enbart 
för indikationen prostatacancer, och andra bedömare har estimat 
som är dubbelt så höga. Det bör noteras att RV001 bedöms ha större 
försäljningspotential i andra indikationer än den initiala som är 
prostatacancer. Till följd av att fas 2b-studien nu är fullrekryterad 
höjer vi sannolikheten till lansering med 5 procentenheter till 20%. 
Motiverat värde i vårt basscenario är 58 kr. 

 

Värdering av RhoVac, tre scenarion

Värdering av potentiella royalties från RV001 Bear Bas Bull
Lansering av RV001, år -- 2026 2026

Prognosticerad försäljning 2031, MUSD 0 955 1 433

Prognosticerad försäljning 2031, MSEK 0 8 280 12 420

Antagen royaltysats 15% 15% 15%

Royalties år 2031, MSEK 0 1 242 1 863

Resultatbidrag efter skatt, MSEK 0 986 1 479

Resultatbidrag efter skatt, per aktie -  kr     51,9 kr    77,9 kr      

Antagen värderingsmultipel 2031 10 10 10

Motiverat värde per aktie 2031 (19m) -  kr     519 kr     779 kr       

Diskonterat till år 2021 med kalkylränta 8,8% -  kr     223 kr     308 kr       

Sannolikhet för lansering 0% 21% 21%

Riskjusterat nuvärde av royalties per aktie (19,4m) 0,0 kr 46,9 kr 64,7 kr

Värdering av potentiell upfront payment Bear Bas Bull
Antagen upfront payment 2023, MUSD 49 97 146

Antagen upfront payment 2023, MSEK 420 841 1261

Dito per aktie efter 20,6% schablonskatt 17,6 kr 35,1 kr 52,7 kr

Diskonterat till år 2021 med kalkylränta 8,8% 13,6 kr 29,7 kr 40,9 kr

Sannolikhet positivt utfall fas 2b 36% 36% 36%

Riskjusterat nuvärde av möjlig upfront per aktie (19,4m) 4,9 kr 10,7 kr 14,7 kr

Värdering av RhoVac Bear Bas Bull
Riskjusterat nuvärde av royalties per aktie (19,4m) 0,0 kr 46,9 kr 64,7 kr

Riskjusterat nuvärde av möjlig upfront per aktie (19,4m) 4,9 kr 10,7 kr 14,7 kr

Totalt 4,9 kr 57,6 kr 79,4 kr

Källa: Analysguiden
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Bolagsbeskrivning 
RhoVac är verksamt inom immunonkologi, vilket innebär att man 
utvecklar läkemedel mot cancer som fungerar genom att stimulera 
kroppens eget immunförsvar att angripa och förstöra cancerceller. 
Bolagets huvudfokus ligger på utvecklingen av en cancerterapi som 
förhindrar eller begränsar metastasering, dvs att cancern sprider sig 
via dottertumörer. Bolaget avser att utlicensiera eller sälja hela eller 
delar av verksamheten tidigast efter genomförd klinisk fas 2b-studie.  

RhoVac bildades i Danmark 2007 och 2015 bildades det svenska 
RhoVac med huvudkontor i Lund. Under 2016 listades bolaget på 
Spotlight Stock Market och under 2018 slutfördes den första fas 1/2-
studien i prostatacancer som visade att RV001 har god säkerhet och 
är väl tolererat, samt ger det förväntade immunsvar som ska utöva 
effekt på cancercellerna. Detta starka immunsvar har också visat sig 
hålla över tid.  

Hösten 2019 startade RhoVac en fas 2b-studie som kommer att 
inkludera minst 180 patienter med prostatacancer. Studien är 
utformad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 
i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller 
strålning mot primärtumören.  

RV001-behandlingen riktas inte mot solida tumörer utan enbart mot 
metastaserande cancerceller och behandlingen sätts in innan solida 
dottertumörer hunnit bildas. Idag är behandlingen av själva 
primärtumören i form av kirurgi eller strålning oftast effektiv, men 
det saknas en preventiv behandling mot återfall, en behandling som 
motverkar att enstaka cancerceller som redan hade hunnit förflytta 
sig ut från primärtumören innan behandlingen mot denna kunde 
sättas in. Följande illustration visar de olika roller proteinet RhoC har 
i olika aspekter av en cancers progression. RhoC bidrar bland annat 
till cancerns uppkomst, spridning, formandet av nya blodkärl i en 
tumör, samt utgör en helt nödvändig faktor för metastasering.   
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Källa: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, “RhoC: a fascinating journey 
from a cytoskeletal organizer to a Cancer stem cell therapeutic target”, Thomas et al. 
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Största aktieägarna, %
Rutger Arnhult 20,4%
Nordic Cross Asset Management 7,9%
RQ Solutions ApS 7,6%
Ventac Holding (Cyprus) Ltd 6,3%
Avanza Pension 4,8%

Källa: Bolaget.
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Resultaträkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Nettoomsättning 0 0 0 6 6 6 0

Rörelsekostnader -13 -13 -20 -42 -53 -50 -25

Resultat före avskrivningar (ebitda) -13 -13 -20 -36 -47 -44 -25

Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0

Ebita -13 -13 -20 -36 -47 -44 -25

Avskr. på förvärvsrel. Immater. tillgångar 0 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (ebit) -13 -13 -20 -36 -47 -44 -25

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Ebit exkl. extraordinära poster -13 -13 -20 -36 -47 -44 -25

Finansnetto 0 0 0 -2 0 0 0

Resultat före skatt -13 -13 -20 -38 -47 -44 -25

Skatter 2 2 3 4 8 4 0

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat -11 -11 -17 -34 -40 -40 -25

Balansräkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

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

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

Goodwill n/a 0 0 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar n/a 2 3 3 3 3 3

Övriga anläggningstillgångar n/a 0 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar n/a 2 3 3 3 3 3

Varulager n/a 0 0 0 0 0 0

Kundfordringar n/a 0 0 0 0 0 0

Övriga omsättningstillgångar n/a 4 4 20 24 24 24

Likvida medel n/a 9 16 130 78 34 9

Summa omsättningstillgångar n/a 14 20 150 102 58 33

SUMMA TILLGÅNGAR n/a 16 23 153 102 61 36
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Eget kapital & skulder
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Eget kapital n/a 13 18 140 95 55 30
Minoritetsintressen n/a 0 0 0 0 0 0
Summa eget kapital n/a 13 18 140 95 55 30

Långfristiga räntebärande skulder n/a 0 0 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder n/a 1 1 1 0 0 0
Summa långfristiga skulder n/a 1 1 1 0 0 0

Kortfristiga räntebärande skulder n/a 0 0 0 0 0 0
Leverantörsskulder n/a 0 3 5 5 5 5
Övriga kortfristiga skulder n/a 2 1 7 3 2 2
Summa kortfristiga skulder n/a 2 4 13 7 7 7

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER n/a 16 23 153 102 61 36

Kassaflöden (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2022p

Kassaflöde före rörelsekapitalförändring n/a -11 -18 -35 -44 -44 -25
Rörelsekapitalförändring n/a -1 3 -7 -6 0 0
Övriga poster n/a 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde löpande verksamheten n/a -12 -15 -42 -50 -44 -25

Investeringar n/a -1 -1 0 0 0 0
SUMMA FRITT KASSAFLÖDE n/a -13 -15 -42 -50 -44 -25

Kassaflöde från finansiering n/a 1 22 155 0 0 0
Årets kassaflöde n/a -11 6 113 -50 -44 -25
Likvida medel n/a 9 16 130 78 34 9
Nettoskuld (neg = nettokassa) n/a -9 -16 -130 -78 -34 -9
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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 
 


