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UPPDRAGSANALYS 

I väntan på patienter 

Tesomet-studie klar för start inom kort 

Vi ser mycket goda chanser för Saniona att i enlighet med bolagets 

senaste vägledning starta fas 2b-studie på patienter med Prader-

Willis syndrom (PWS) under årets andra halva. Dessförinnan ska 

ledningen besvara FDA:s frågor angående den nya kapsel-

formulering som ska användas i studien men denna typ av CMC-data 

borde inte stöta på ytterligare hinder.  

Målsättningen för bolagets andra fas 2b-studie, på patienter med 

övervikt efter hypotalamus-skada (HO), är att komma igång något 

senare under årets andra halva. Bolaget har ännu inte formellt ansökt 

hos FDA om att få starta studien och diskussion om Orphan Drug 

Designation pågår.  

Första resultat kan vara klart sent 2022 

Vi räknar med en utdragen rekryteringsprocess på upp till tolv 

månader för att fylla PWS-studien med patienter, ca 130 stycken. 

Under fyra månader kommer patienterna att behandlas i fyra olika 

grupper. Vi tror att ett första resultat i bästa fall kan presenteras mot 

slutet av 2022. Vad gäller HO-patienterna tror vi att förseningen gör 

att ett första resultat låter vänta på sig till 2023.  

Plattform driver fram nya kandidater  

Under bolagets R&D Day den 20 maj presenterades den 

teknologiplattform som bolaget tog över från Neurosearch 2012 och 

som kontinuerligt har byggts vidare på sedan dess. Ur denna 

potentiella guldgruva lyftes fram en läkemedelskandidat, SAN711, 

som i dagarna startar en första studie på människa. Ytterligare ett 

preparat, SAN903, förväntas gå över till klinik under 2022.  

Nyheter i närtid kan höja värderingen 

I bolagets rapport för första kvartalet accelererade 

kassaförbrukningen och vi ser en ny nivå etablera sig under 

kommande kvartal. Bolaget har inte gett någon vägledning om 

framtida finansieringsplaner, men i vår värdering räknar vi med att 

kassan behöver fyllas på med 400 miljoner kronor inom kommande 

12-månadersperiod. Dagens värdering av bolaget är attraktiv och kan 

få draghjälp i närtid av ett par faktorer, i första hand ett godkännande 

för Sanionas mexikanska partner Medix och klarhet kring statusen för 

HO-studien. Vårt motiverade värde för aktien sänks till 43 kronor 

(49).   
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kr

Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr

2019 2020 2021p 2022p

Omsättning 3 8 37 42

EBIT -84 -159 -332 -287

Nettoresultat -76 -73 -337 -292

Vinst per aktie -3,0 kr -1,2 kr -5,3 kr -4,6 kr

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

Omsättningstillväxt 196% 369% 12%

Rörelsemarginal neg neg neg neg

Likvida medel 40 574 269 377

Nyemission 83 612 33 400
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Investeringstes 

Två sällsynta sjukdomar väntar på läkemedel 

Saniona driver utvecklingsprogram med Tesomet inom två sällsynta 

sjukdomstillstånd: hypotalamisk fetma (HO, hypothalamic obesity) 

och Prader Willis syndrom (PWS). Båda dessa sjukdomar har sitt 

ursprung i en störd funktion hos hjärnans hypotalamus-körtel, men 

orsakerna till störningen skiljer sig åt. Hypotalamisk fetma är 

föranledd av skador på hypotalamus uppkomma i samband med 

kirurgiska ingrepp för att avlägsna cancertumörer medan Prader-

Willis syndrom är en medfödd genetisk defekt som uppstår vid 

bortfall av en gen på fädernet.  

Båda tillstånden ger upphov till kraftig övervikt och hungerkänslor. I 

dagsläget finns inga läkemedel som är godkända för specifik 

behandling av dessa patientgrupper. Inom PWS-programmet avser 

bolagets att visa att Tesomet minskar patienternas hungerkänsla, 

hyperfagi, medan HO-programmet syftar till att påvisa direkt 

viktminskning. Bolaget uppskattar antalet PWS-patienter i Europa 

och USA till 28 000-84 000 och för HO till 26 000-65 000.  

Fas 2b kommer igång under andra halvåret 

Saniona fick tidigare i år godkänt av FDA att klassa Tesomet som 

särläkemedel (Orphan Drug Designation, ODD) för behandling av 

PWS-patienter. IND-ansökan är öppen och bolaget kan starta sin 

studie så snart FDA har godkänt den nya kapsel-formulering, som 

bolaget valt att gå vidare med. HO-studien befinner sig inte i ett lika 

framskridet stadium och har ännu inte fått ODD i USA. Saniona 

försöker övertyga FDA om att Tesomet fyller ett medicinskt behov 

inom HO, som inte tillgodoses av andra läkemedel. Vårt 

huvudscenario är att studien startar senare under året.  

Forskningsmotor börjar snurra igen 

Saniona är grundat på den teknologiplattform som föregångaren, 

Neurosearch A/S, sålde 2012. Bolagets kunnande inom jonkanaler, 

proteinkedjor bundna vid cellmembranen, är i världsklass och en 

outsinlig gruva för potentiella läkemedelskandidater. Två kandidater, 

SAN711 och SAN903, flyttas från laborationsbänkarna och inleder 

under 2021-22 studier på människor.  

Motiverat värde på 43 kronor ger stor uppsida 

Saniona har haft svårt att övertyga börsen om sina planer för 

Tesomet. Mot det ska ställas ett stort medicinskt behov av nya 

behandlingar inom de områden där Tesomet prövas. Försening och 

kapitalbehov leder till ett nytt motiverat värde om 43 kronor, en 

sänkning med 6 kronor.   
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Diskussioner med FDA fortsätter 

Sanionas diskussioner med amerikanska Food And Drug 

Administration (FDA) om att starta en fas 2b-studie på patienter med 

övervikt från hypotalamus-skada (hypothalamic obesity, HO) pågår 

sedan förra året. Ännu har inte en ansökan lämnats in om att få klassa 

Tesomet som Investigational New Drug (IND) för behandling av 

denna sjukdom. En bidragande orsak till att denna process drar ut på 

tiden kan vara den arbetsbelastning som FDA har hamnat i med 

COVID-19–pandemin, men också bolagets beslut att byta 

formuleringsteknologi för Tesomet.  

Parallellt med IND-diskussionen pågår ett arbete med att övertyga 

FDA om att Tesomet tillgodoser ett stort medicinskt behov hos 

patienter med övervikt efter hypotalamus-skada (hypothalamic 

obesity, HO). Utan att det kriteriet är uppfyllt kan Saniona inte få 

Orphan Drug Designation för denna behandling och bolagets 

möjligheter att försvara sina rättigheter försämras eftersom patenten 

på de enskilda beståndsdelarna i Tesomet har löpt ut.  

Nyligen meddelade bolaget också att den tablettform som 

ursprungligen avsågs att användas i fas 2b-programmet behöver 

bytas ut till en kapsel-formulering, vilket ledde FDA till att efterfråga 

mer information om processen för tillverkning av Tesomet. Från att 

tidigare ha haft en målsättning att starta programmet under årets 

första halva sköts starten fram till andra halvan. Som vanligt vid 

läkemedelsutveckling bland mindre forskningsbolag är tidsåtgången 

en avgörande faktor för att projekten ska lyckas. I Sanionas fall är det 

avgörande att studierna kommer igång inom kort eftersom bolagets 

kassa räcker till andra halvan under nästa år och att kassan sannolikt 

måste fyllas på i god tid dessförinnan. 

Inom det andra område där Saniona avser att utveckla Tesomet, på 

patienter med det komplexa genetiska syndromet Prader Willis 

(PWS), lämnades en IND-ansökan in förra hösten och FDA har gett 

klartecken åt bolaget att starta studien, men bytet av doseringsform 

sinkar även detta program. I mars i år tilldelades Orphan Drug 

Designation för Tesomet-behandling av patienter som lider av detta 

komplexa syndrom.  

Utdragen rekryteringsperiod till fas 2b-studier  

En utdragna rekryteringsperiod är inte ovanlig vid prövningar på små 

patientpopulationer, som uppgår till mindre än en patient per 30-

50 000 invånare. Studierna har en rad olika kriterier för vilka 

patienter som kan inkluderas, vilket ytterligare försvårar 

rekryteringen. Dessutom komplicerar COVID-19 rekryteringen inom 

dessa sköra patientgrupper. Bolaget har i dagsläget inte gett någon 

direkt vägledning om rekryteringsperiodens utsträckning, men vårt 
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huvudscenario är att den sista patienten i studien kan inkluderas tolv 

månader efter studiens start.  

Vi förväntar oss att antalet patienter i de båda studierna ska uppgå till 

100-140 vardera. Totalt ska fyra armar inkluderas i båda studierna, 

varav en utgörs av placebo. När alla patienter är inkluderade har 

studierna olika lång behandlingstid, 4 månaders randomisering för 

PWS-patienterna och 9 månader för HO-patienter. Sammantaget 

uppskattar vi att PWS-studien kan redovisa ett resultat i slutet av 

nästa år medan HO-studien, enligt vår bedömning, inte har ett färdigt 

resultat förrän under 2023.  

Föreslagen design för studie på PWS-patienter 

Källa: Saniona 

Avseende PWS-studien noterar vi att 4 månader, enligt vår mening, 

kan vara en kort period för att nå tydligt utslag på studiens primära 

effektmått HQ-CT (Hyperphagia Questionnaire for Clinical Trials), en 

frågebaserad skala där vårdgivaren avgör hur patientens 

hungerkänslor påverkas av Tesomet. Efter den fyra månader långa 

randomiserade delen avser bolaget att fortsätta behandla frivilliga 

patienter under nio månader på den dos som bedöms vara mest 

effektiv.  

Skalan för HQ-CT togs fram av det amerikanska bolaget Zafgen, som 

utvecklade beloranib mot hyperfagi-känslor och övervikt hos PWS-

patienter. En fas 3-studie med beloranib presenterades 2017 och 

visade efter 26 veckors behandling en tydlig minskning (ca –7 poäng) 

på HQ-CT skalan jämfört med placebo. Denna minskning startade 

redan tidigt under behandlingen, vilket kan tala för att Saniona också 

kan lyckas visa en skillnad under de 16 veckor som Tesomet-

behandlingen pågår. På grund av allvarliga biverkningar avbröt 

Zafgen utvecklingen av beloranib.  

Ytterligare en fas 3-studie på PWS-patienter med HQ-CT som primärt 

effektmått bedrevs fram till förra året av Soleno Therapeutics. 

Bolagets läkemedelskandidat DCCR (diazoxide choline) lyckades 

efter 26 veckor inte visa en signifikant minskning på skalan. FDA 

återkom i ett senare skede med krav på ytterligare kliniska studier för 

att kunna godkänna preparatet. Det är oklart för oss om det svåra 
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förloppet med COVID-19 bland PWS-patienter under studiens gång 

störde datainsamlingen eller om FDA såg fundamentala svagheter i 

resultatet.  

I dagsläget saknas alltså effektiv läkemedelsbehandling för patienter 

med PWS. Individer uppvisar en patologisk brist på mättnad och 

känner intensiv hunger nästan konstant. De behöver hjälp med 

ständig livsmedelsbegränsning och implementering av 

träningsrutiner, samt övervakning och omfattande anpassningar av 

den miljön där de bor, antingen i gruppboende eller i eget hem. Dessa 

åtgärder kan ändå inte råda bot på den underliggande fysiologiska 

abnormiteten med obeveklig hunger och är därför måttligt effektiva. 

Tidigare studier med Tesomet PWS-patienter 

Saniona har testat Tesomet på totalt 17 PWS-patienter i ett tidigare 

fas 2a-program som påbörjades 2016 och redovisades under 2018. 

Den första delen av en studie på vuxna omfattade nio patienter, varav 

fem avbröt studien bland annat efter besvär med läkemedlet på 

högsta dosen 0,5 mg/dag. Ledningen beslutade då att gå vidare med 

dosen 0,25 mg/dag för vuxna patienter. Vi uppskattar att sju personer 

testades på denna lägre dos i fas 2a-studien.  

I den andra delen av 2a-studien inkluderades nio växande tonåringar 

med PWS varav fem fick 0,125 mg Tesomet/dag. Inga 

viktminskningar noteras på denna dos. När tre av patienterna sedan 

gick vidare till en öppen fortsättning av studien kunde bolaget 

konstatera att den högre dosen 0,25 mg Tesomet/kg ledde till 

viktminskning på 2,6 procent, motsvarande ca 2,2 kg. Denna lägre 

viktminskning kan förklaras av att patienterna under de tre första 

månaderna stod på en ännu lägre dos, som först resulterade i 

viktökning. Först under de sista tre månaderna i den öppna studien 

höjdes dosen och viktminskning observerades.  

Skiss över Tesomets verkningsmekanism 

Källa: Saniona 

Bland de biverkningar som rapporterats i fas 2a märks förhöjd oro, 

torr mun och sömnsvårigheter. Tesomets ena beståndsdel, 

tesofensin, kan ha en förhöjande effekt på hjärtrytm, som motverkas 

av den andra beståndsdelen i Tesomet, metoprolol.   
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Prekliniska program stiger fram 

Saniona bildades 2012 genom en överlåtelse av prekliniska tillgångar 

från det danska forskningsbolaget Neurosearch A/S, som då hade 

beslutat att lämna all verksamhet inom tidig forskning. Under 

Sanionas R&D-presentation den 20 maj visade bolaget upp den 

omfattande teknologiplattform som man byggt vidare på sedan 

övertagandet från Neurosearch. Plattformen utgörs bland annat av ett 

stort substansbibliotek, IONBASE, inom modulering av olika familjer 

av jonkanaler.  

Ända sedan Neurosearchs grundande 1989 var organisationen bland 

annat inriktad på modulering av olika GABA-receptorer. GABA 

(gamma aminobutyric acid) är en aminosyra som fungerar som 

signalsubstans i det centrala och perifera nervsystemet. Bolagets 

forskning kring GABAA-receptorns olika α-subenheter och deras 

farmakologiska egenskaper har pågått sedan slutet av 90-talet. 

 

Skiss över Sanionas databas och forskningsverktyg  

Källa: Saniona R&D Day 

Nytt försök inom neuropatisk smärta 

Saniona flyttar nu fram en av sina jonkanalmodulerare, SAN711, till 

en klinisk fas 1-studie på friska frivilliga. Resultat från studien 

förväntas under första halvan av nästa år. SAN711 bygger vidare på 

bolagets mångåriga erfarenhet av forskning kring selektiva GABA-

hämmare mot neuropatiskt smärta. SAN711 har nämnts bland andra 

prekliniska projekt i årsredovisningen sedan 2017. Området måste 

betecknas som svårarbetat med en stor mängd olika GABA-

receptorerna och underenheter, som har fungerat som ett minfält i 

tidigare läkemedelsutveckling. 

SAN711 har en selektiv modulering av en viss underenhet på GABA-

receptorerna, α3-enheten, som är särskilt involverad i upplevelse av 

smärta och klåda. Substansen är designad för att undvika två andra 
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enheter i GABA-receptorerna, α1 och α5, som är mer förknippade 

med biverkningar, som trötthet, och utveckling av tolerans.  

SAN711 har en föregångarna i AN363, som lades ned 2016. AN363 

hade selektivitet för både α2- och α3-enheten, men lades ned efter 

toxiska observationer på djur. AN363 hade i sin tur en rad 

föregångare från Neurosearch för utveckling av läkemedel mot 

neuropatisk smärta. Sanionas plan är att utveckla SAN711 mot en 

eller flera sällsynta former av neuropatisk smärta. Bland dessa märks 

trigeminal neuralgi, en sällsynt och svår form av kronisk smärta som 

drabbar ansiktsmuskler.  

Översikt av neuropatisk smärta 

Diagnosen neuropatisk smärta är kopplad till kroniska förändringar i 

eller skador på det centrala eller perifera nervsystemet. Dessa 

förändringar kan orsakas av sjukdom, t ex diabetes eller 

virusangrepp. Smärtan kan också vara kopplad till mekanisk skada i 

samband med trauma eller trafikolyckor. Intensiv cancerterapi är 

ytterligare en orsak bakom nervskada och i förlängningen neuropati. 

Andra faktorer bakom förhöjd risk för neuropatisk smärta är 

alkoholism, kirurgiska ingrepp, vitaminbrist eller förslitning av rygg 

och höfter. 

I dagsläget domineras marknaden för neuropati-behandlingar av mer 

eller mindre selektiva modulatorer av GABA, t ex Neurontin. Men en 

lång rad av preparat med andra verkningsmekanismer är också 

godkända för behandling av neuropatisk smärta, t ex SSRI-preparatet 

Venlafaxin.  

GABA-forskning om selektiva substanser 

GABA (gamma aminobutyric acid) är en aminosyra som 

huvudsakligen fungerar som transmittor i det centrala och perifera 

nervsystemet. Forskning kring GABAA-receptorns olika α-subenheter 

och deras farmakologiska egenskaper har pågått sedan slutet av 90-

talet. Möhler et al kunde länka olika farmakologiska egenskaper hos 

diazepam (Valium), den mest utbredda bland de äldre GABA-

modulatorerna, till de enskilda α-enheterna hos transgena möss. 

Deras konklusion var att, 

 

• α1 enheten förmedlar den sederande (sövande) 

effekt som diazepam har,  

• α2 enheten förmedlar minskad upplevelse av ångest 

och smärta, samt till viss del muskelrelaxion,  

• α3 enheten förmedlade en minskad upplevelse av 

smärta och en muskelrelaxion,  

• α5 enheten påverkar kognitiva mönster, t ex 

inlärning och minne 
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Diskussion om värdering och risker 

Saniona står inför utmaningen att på kort tid starta tre stora kliniska 

studier på Tesomet, två fas 2b-studier och en säkerhetsstudie, som 

ska föra bolaget ända fram till att påbörja avgörande fas 3-studier 

under 2023-24. Vi bedömer att chansen för 2b-studien inom PWS att 

lyckas är 50 procent jämfört med 65 procents chans för HO-studien. 

Denna värdering baserar sig på att PWS-patienterna är en mer 

bräcklig och svårstuderad population än HO-patienterna.  

Bland de risker som märks är att bolagets finansiering inte räcker för 

att genomföra alla tre studierna. Ledningen uppger att kassan räcker 

till andra halvan 2022, vilket gör att bolaget kan behöva söka nytt 

kapital inom en 12-månadersperiod. I vår värdering av bolaget antar 

vi att en emission på 400 miljoner kronor kan genomföras under 

2022. Detta belopp är högre än vad som behövs för att slutföra HO-

studien under 2023 men tar med i beaktande att bolaget förbereder 

ett fas 3-program och behöver kapital för att flytta fram SAN711 och 

SAN903 i nya kliniska prövningar. Vi antar att nyemissionen kan 

genomföras på 40 kronor per aktie med hjälp av positiva data från 

PWS-studien. Antalet aktier i bolaget skulle då öka till 73,9 miljoner.  

Summering av värdeberäkning för projekt 

 

Källa. Analysguidens prognoser  

Vi prognosticerar en toppförsäljning för Tesomet på 850 miljoner 

kronor år 2031. Det är en försiktig försäljningsprognos till en 

patientpopulation inom PWS och HO som uppgår till minst 54 000 

patienter i USA och Europa. Om vi sätter ett snittpris för USA och 

Europa på 85 000 dollar per behandlad patient och år uppgår totala 

marknaden till 4,5 miljarder dollar. I ett starkt scenario kan Tesomet 

når en försäljning på över en miljard endast inom PWS. Saniona har 

inte lämnat någon guidance kring Tesomets försäljningspotential.  

Projekt- 

värde, 

Mkr

SEK/ 

aktie LOA*

Markn-

andel

Topp-

försäljn

, USDm WACC

Medix 216 3 70% 24% 83 10%

Prader Willis 1 629 22 26% 40% 674 12%

Hypotalamisk fetma 759 10 38% 25% 195 12%

SAN711 150 2

Novartis / BI 200 3

Plattform 100 1

SAN903 100 1

Totalt 3 154 43

Antal aktier (mln), 2022 73,9

*) Likelihood of Approval
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På kort sikt inväntar vi besked om tesofensins godkännande i Mexiko. 

Vi har tills vidare satt ett värde på 3 kronor per aktie för den 

mexikanska marknaden och vi anser att dagens aktiekurs under 20 

kronor diskonterar ett negativt besked i Mexiko. Vi tror också att 

aktiekursen kan påverkas positivt om klarhet nås kring HO-

programmet och bolaget meddelar att planerna på en 2b-studie 

fullföljs. I den långsiktiga värderingen av bolaget tror vi dock att 

PWS-studien är viktigare och har möjlighet att skapa större 

aktieägarvärde.  
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Antaganden vid nuvärdesberäkning av Tesomet 
 

 

 

MSEK (om inte annat anges) 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2030p 2031p 2032p 2033p 2034p

Forskningskostnader, fas 2b -85 -80

Forskningskostnader, fas 3 -76 -100

USA, antal patienter med PWS 8 490 8 659 8 833 9 009 9 752 9 947 10 146 10 349

Tesomet marknadsandel 0% 5% 15% 40% 40% 25% 25% 25%

Tesomet, USD/patient 86 709 87 576 88 451 92 043 92 963 93 893 94 832 95 780

Tesomet, USA-försäljning (MUSD) 39 120 359 370 238 245 248

Sju års dataexklusivitet från lansering

EU, patientpopulation 13 394 13 528 13 663 13 800 14 360 14 504 14 649 14 795 14 795

Tesomet marknadsandel 0% 2% 5% 35% 35% 35% 35% 25%

Tesomet, USD/patient 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Tesomet, EU-försäljning (MUSD) 16 41 302 305 308 311 222

Tio års dataexklusivitet från lansering

Försäljning, egen regi (MUSD) 0 55 161 661 674 546 556 470

EBIT, MUSD -12 -11 -16 -31 -2 73 525 536 433 441

EBIT, marginal #DIV/0! -4% 46% 79% 79% 79% 79%

Resultat efter skatt, MSEK -100 -95 -136 -208 -17 493 3 528 3 602 2 911 2 966 2 194

Faktor för riskjustering 1,00 0,50 0,30 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Nuvärde, MSEK 1614 riskjusterat

per aktie (nuvarande) 25

per aktie (utspätt) 22

Sannolikhet för lansering 26%

WACC 12%

Skattesats 20%

SEK/USD 8,4

2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2030p 2031p 2032p 2033p 2034p

Forskningskostnader, fas 2b/3 -30 -59 -70

USA, antal patienter med HO 3 350 3 384 3 417 3 452 3 452 3 486 3 628 3 664 3 700

Tesomet marknadsandel 0% 5% 10% 30% 30% 30%

Tesomet, USD/patient 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000

Tesomet, USA-försäljning (MUSD) 0 15 30 93 93 94

Sju års dataexklusivitet från lansering

EU, patientpopulation 5 100 5 151 5 203 5 255 5 307 5 360 5 578 5 634 5 690 5 747 0

Tesomet marknadsandel 0% 0% 10% 30% 30% 30% 30% 750%

Tesomet, USD/patient 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000

Tesomet, EU-försäljning (MUSD) 0 0 32 100 101 102 103

Tio års dataexklusivitet från lansering

Försäljning, egen regi (MUSD) 0 15 62 193 195 197 183 48

EBIT, MUSD -4 -8 -14 -22 -3 38 151 153 138 128 34

EBIT, marginal -19% 61% 78% 79% 70% 70%

Resultat efter skatt, MSEK -33 -64 -115 -183 -23 318 1271 1289 1157 1075 283

Faktor för riskjustering 1,00 0,65 0,42 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Riskjusterat nuvärde, MSEK 788

per aktie (nuvarande) 12,3

per aktie (utspätt) 10,7

Sannolikhet för lansering 38%

WACC 12%

Skattesats 20%

SEK/USD 8,4

Total försäljning, PWS+HO 70 223 854 869 743 739 518

NPV-beräkning av Tesomet inom Prader-Willi Syndrom

NPV-beräkning av Tesomet, Hypotalamisk fetma (HO)
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Disclaimer 

Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Varken 

Aktiespararna eller rapportens författare kan dock 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 Sten Westerberg äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Sten Westerberg 

 


