
 

 

  



 

turbulent höst 

har den senaste tidens 

nyhetsflöde från 

Saniona varit av positiv 

art. Genom avtalet med Nice & 

Green säkerställer bolaget en 

möjlig finansieringskälla upp till 

144 miljoner kronor under 24 

månader. Det ger flexibilitet och 

minskad finansiell osäkerhet. Den 

kliniska studien i Prader-Willi 

(sällsynt ätstörning) har varit ett 

orosmoln efter avhopp. Topline-

resultaten som presenterades i 

januari 2018 bekräftar emellertid 

att de farhågor som uppenbarligen 

funnits på marknaden för Tesomet 

generellt varit överdrivna. De 

antyder också att det är för tidigt 

att ge upp hoppet om Prader-Willi-

projektet specifikt. Även om det 

inte går att dra långtgående 

slutsatser om effekt från den 

decimerade studien bådar den 

markanta minskningen av mat-

begär gott för Tesomets möjlig-

heter inom Ätstörning. 

 

 i övrigt har visat 

framsteg. Partnern Medix har 

slutfört rekrytering till fas III-

studien i fetma vilket är klart 

snabbare än väntat och talar för att 

studien kan slutföras i början av 

nästa år. Möjlighet till tidigare 

lansering än vi räknat med höjer 

vårt bedömda värde på projektet. 

Vidare har Saniona valt en läke-

medelskandidat för behandling av 

neuropatisk smärta/klåda. Om 

toxikologiska studier visat tillfred-

sställande resultat kan Saniona 

starta en klinisk studie under 2019.  

 

 sammantaget att viktiga 

pusselbitar har fallit på plats för 

Saniona under de senaste måna-

derna. Detta i kombination med 

att vi bedömer att värdet på 

projektportföljen ligger tydligt 

över börsvärdet i dagsläget medför 

att vi höjer rådet till Köp (från 

Öka). Vi höjer samtidigt det 

motiverade värdet något till 62 

(från 61) kronor efter Medix-

nyheten.  

Den viktigaste förväntade 

värdedrivande händelsen i närtid 

är troligen interimsresultat från en 

fas II-studie avseende behandling 

mot kokainberoende. Det ger stor 

potential men även ganska hög 

risk beroende på utfall. Sanionas 

breda projektportfölj ger i 

sammanhanget viss riskspridning. 
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Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 

är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, 

branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och 

tidigare genomförda prestationer. 

 

Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella 

bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och 

tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. 

Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också 

väsentliga kriterier. 

 

Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är 

lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets 

lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och 

andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive under-

värden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets 

finansiella ställning. 

 

Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och 

betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i 

form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. 

Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess fram-

tidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg 

även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är 

ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses 

ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas 

i aktiekursen. 

 

Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är 

högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett 

företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. 

Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna 

risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning 

av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget. 

 

 

  



 

 

 

Saniona AB (Saniona eller bolaget) utvecklar läkemedel med fokus på 

sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska 

sjukdomar och smärtlindring. Större delen av forskningen är inriktad på 

jonkanaler, en proteinklass som kontrollerar passagen av laddade joner 

genom cellernas membran och därmed aktiviteten hos muskler och 

nerver. Sanionas har tio aktiva program varav sex finansieras genom 

samarbeten med andra läkemedels-/bioteknikbolag eller med forsknings-

anslag. Bolaget har fyra program i klinisk utveckling (varav tre i fas II) 

inom metabola sjukdomar och mot kokainberoende. Saniona samarbetar 

för närvarande med läkemedelsbolagen Boehringer Ingelheim, Medix och 

Proximagen. Medix har startat en fas III-studie i Mexiko med Sanionas 

fetmabehandling Tesofensine.   

 

Sanionas strategi bygger på tre affärsmodeller: 

 

•  av utvalda program genom de tidiga faserna av 

läkemedelsutvecklingen. Målet är därefter utlicensiering till 

läkemedelsbolag i utbyte mot upfront- och milstolpesbetalningar 

samt royaltybetalningar på produktförsäljning till Saniona. För 

närvarande har Saniona ett avtal med Medix avseende 

fetmabehandling för marknaderna i Mexiko och Argentina. 

 

•  i tidig fas med läkemedelsbolag 

som finansierar forskning och utveckling och betalar upfront- 

och milstolpesbetalningar och/eller royaltybetalningar på 

produktförsäljning till Saniona. Detta strategiben illustreras idag 

av samarbetena med Boehringer-Ingelheim inom schizofreni och 

med Proximagen inom neurologiska sjukdomar.  

 

• , där Sanionas finansiella partner 

kommer att få en del av uppsidan genom att finansiera 

utvecklingen av ett av Sanionas program, alternativt genom en 

spin-out som finansieras genom en oberoende börsnotering. Den 

strategin har genomförts med utdelningen av innehavet i 

Initiator Pharma (slutförd 2016) och via ägandet i Cadent 

Therapeutics.  

 

Vid sidan av ovan så har Saniona erhållit betydande direkt och indirekt 

finansiering via  för produktkandidaten NS2359 

mot kokainberoende och för ett projekt för att utveckla en behandling 

mot Parkinsons sjukdom. 

 

Saniona bildades 2011 när en del av det danska bolaget Neurosearchs 

verksamhet förvärvades. Många i bolagets ledning har en bakgrund inom 

Neurosearch, som avvecklade sin forskningsverksamhet efter en kostsam 

och misslyckad satsning på läkemedelsutveckling i sen fas. I juli 2017 

reglerades åtagandena gentemot Neurosearch genom en slutbetalning på 

5,5 miljoner DKK.  

 

Under 2014 till 2016 har Saniona bedrivit preklinisk utveckling inom en 

handfull områden och startat en fas II-studie i typ 2-diabetes med 

läkemedelskandidaten Tesomet. Bolaget har samarbetat med 



 

 

läkemedelsjättar som Biogen, Janssen och Pfizer. I augusti 2016 slöts ett 

licensavtal med Boehringer Ingelheim angående upptäckt och utveckling 

av nya behandlingar för schizofreni. Saniona erhöll en förskottsbetalning 

på fem miljoner euro och kan på sikt få ytterligare 85 miljoner euro i olika 

milstolpesbetalningar plus royalties på nettoförsäljningen.  

 

Aktieägare har investerat omkring 118 miljoner kronor sedan bildandet av 

Saniona. Neurosearch hade dessförinnan investerat ansenliga belopp i 

flera av de projekt som Saniona tagit över.  

 

Sanionaaktien hade en mycket svag utveckling under senhösten 2017 

efter att bolaget meddelat att en klinisk studie med Tesomet i en 

patientgrupp med den sällsynta ätstörningen Prader-Willi (PWS) drabbats 

av avhopp. Fem av nio studiedeltagare hade avbrutit studien i förtid. 

Nyheten skapade oro på aktiemarknaden, sannolikt eftersom Tesomet är 

ett betydande projekt för Saniona som även utvärderas i andra 

indikationer som metabola sjukdomar.  

 

I januari 2018 meddelade Saniona toplineresultat från den decimerade 

studien. Ett negativt besked var att den behandlade gruppen drabbades av 

en högre andel avhopp än kontrollgruppen, något som dock redan 

tidigare hade antytts. Analysen pekade på att en möjlig orsak var att de 

beteendeproblem som präglar Prader-Willi hade förstärkts av behand-

lingen. Det stöds av att plasmakoncentrationen av den aktiva substansen 

Tesofensine var två till fyra gånger högre än vad som observerats i andra 

patientgrupper som fått samma dos. Det kan i sin tur troligen härledas till 

att Prader-Willi-drabbade har en lägre ämnesomsättning och en högre 

andel kroppsfett än normala personer. Saniona ser en möjlighet att 

adressera detta problem genom att minska dosen Tesofensine vid 

behandling av denna patientgrupp.  

 

Även om det alltså endast var några få patienter som fullföljde studien 

fanns det tydliga indikationer på effekt avseende viktnedgång och 

matbegär. Vi anser att en observerad kraftig minskning av matbegär är 

särskilt intressant (detta mättes med ett frågeformulär som fylldes i av 

vårdpersonal). För de två behandlade som fullföljde studien normali-

serades matbegäret helt. Eftersom en reduktion av matbegär (eller 

hyperfagi) ofta är den primära målsättningen när behandlingar av ätstör-

ningar (som Prader-Willi och hetsätning) utvärderas i kliniska studier är 

det ett mycket lovande tecken. Resultatet måste dock upprepas i större 

studier.  

 

Mot bakgrund av den kraftigt negativa kursreaktionen då den första 

nyheten om avhoppen offentliggjordes anser vi att rapporten från PWS-

studien ger ett konstruktivt besked och vidare stöd för synen att biverk-

ningarna vid administrerad dos troligen är isolerade till PWS-patienter. 

Bolaget ska noggrant analysera data och diskutera med ledande experter 

på området hur man kan gå vidare i PWS.  

 

I slutet av december 2017 etablerade Saniona en finansieringslina om upp 

till 144 miljoner kronor genom utgivning av konvertibler till Nice & 

Green S.A., ett privat schweiziskt bolag specialiserat på finansierings-

lösningar till börsnoterade bolag. I ett första steg har avtalats om en 



 

 

konvertibelemission på 72 miljoner kronor under en tolvmånadersperiod. 

Konvertiblerna kan konverteras till aktier med en rabatt på åtta procent i 

förhållande till den lägsta volymvägda genomsnittliga aktiekursen för de 

fem handelsdagar för en begäran om konvertering har framställts från 

Nice & Green. Konvertiblerna uppbär ingen ränta.  

 

I vår inledande analys av Saniona (från den 30 november 2017) pekade vi 

på ett finansieringsbehov under 2018. Vi misstänker att detta behov har 

bidragit till den svaga aktieutvecklingen under hösten. Genom avtalet med 

Nice & Green adresserar Saniona frågan. Fördelen är att bolaget säker-

ställer en möjlig betydande finansieringskälla. I pressmeddelandet uppger 

Saniona att om programmet utnyttjas fullt ut kan det ge finansiering fram 

till 2020, exklusive potentiella partnerintäkter. Vi bedömer att det förstås 

blir avhängigt framtida satsningar, men i vilket fall kan finansieringslinan 

möjliggöra att nå viktiga potentiellt värdehöjande milstolpar i den kliniska 

och prekliniska utvecklingen. En nackdel är att den innebär en utspäd-

ning för befintliga aktieägare där storleken beror på okända framtida 

konverteringskurser. Rabatten vid konvertering är dock förhållandevis 

begränsad. Sannolikt har Sanionas styrelse bedömt att den nuvarande 

kursen är pressad och att en rak emission med därtill relaterade kostnader 

och tidsåtgång i det läget inte är ett bättre alternativ.  

 

Upplägget har likheter med de finansieringslösningar i form av ”equity 

lines” som har utnyttjats av andra mindre bolag (exempelvis Brighter). 

Nice & Green tycks framför allt arbeta med just finansieringslösningar 

och därför förväntar vi oss inte att bolaget blir en långsiktig ägare. Det 

finns därmed en risk att nykonverterade aktier tidvis kan skapa ett 

överhäng och ett kurstryck på Sanionaaktien. I sammanhanget ska 

nämnas att i utgångsläget utgör den obligatoriska delen enbart 18 miljoner 

kronor vilket ger Saniona fortsatt utrymme att hitta andra potentiellt mer 

fördelaktiga finansieringskällor. 

 

Sanionas partner Medix rapporterar att fas III-studien med Tesofine på 

fetma (372 patienter) är färdigrekryterad. Det är snabbare än plan och 

top-line data förväntas redan i början av 2019 (patienterna studeras i sex 

månader). Under förutsättning att behandlingen slutligen godkänns 

medför det att potentiella intäkter till Saniona, i form av royalties och 

milstolpsersättningar, tidigareläggs.  

 



 

 

 

 

Vad gäller de interna programmen meddelade Saniona att de har valt ut 

en preklinisk kandidat, SAN711, för behandling av neuropatisk smärta 

och kronisk klåda. Det är en back-up-substans till föregångaren AN363 

där utvecklingen stoppades efter bakslag i toxikologiska studier. Tidiga 

försök indikerar att SAN711 inte har dessa biverkningar. En intressant 

nyhet är att Saniona uppger att SAN711 har visat effekt även för klåda i 

prekliniska djurmodeller vilket kan öppna för ytterligare behandlings-

möjligheter. Under 2018 ska bolaget skala upp tillverkning och genomföra 

toxikologistudier med målet att inleda en fas I-studie under första halvåret 

2019. 

 

Saniona har också inlett en fas I-studie med den nya tablettformuleringen 

av Tesomet. Det är ett nödvändigt steg inför den fortsatta utvecklingen av 

Tesomet med syfte att fastställa att den nya formuleringen har likvärdiga 

läkemedelsegenskaper som Tesofensine och Metoprolol vid separat 

administrering. Vi förutser inga problem och studien förväntas kunna vara 

genomförd redan andra kvartalet 2018.  

 

Nyligen har Saniona meddelat att samarbetet med Proximagen förlängs. 

Samarbetet rör forskning och utveckling av läkemedel för företrädesvis 

neurologiska sjukdomar (indikationer hittills okända).  

 

Intressebolaget Scandion Oncology genomförde i slutet av december en 

mindre finansiering om två miljoner DKK. Bolaget utvecklar behandlingar 

för att motverka resistens mot vissa cellgifter hos cancerpatienter. 

Läkemedelskandidaten SCO-101 har tidigare utvecklats mot en annan 

indikation av NeuroSearch och har i fas I-studier visat sig vara tolererbar 

utan väsentlig toxicitet. Forskare vid Köpenhamns Universitet har funnit 

indikationer på effekt i cancer efter att ha screenat substansen mot 

cancerceller resistenta mot cellgifter. Enligt Scandion planeras utvärdering 

i bröstcancer och kolorektalcancer. Efter den senaste finansieringsrundan 

äger Saniona 47,3 procent (tidigare 51 procent) av Scandion. Det 

indikerar en värdering om 36 miljoner kronor för Scandion eller 17 

miljoner för Sanionas andel. Vi vet inte så mycket om SCO-101 i dags-

läget annat än att det är en kemisk småmolekylär behandling och att 



 

 

verkningsmekanismen är relaterad till jonkanaler. Det gör att vi tills 

vidare använder värderingen från den senaste finansieringen i vår modell. 

Scandion utvärderar en ytterligare finansiering och möjlig listning på First 

North under våren 2018. Det pekar på att värden kan tydliggöras inom 

kort.  

 

Sanionaaktien har haft en mycket stark utveckling totalt sedan listningen 

på Aktietorget 2014. Viktiga drivkrafter har varit stigande förhoppningar 

på projekt i framskriden klinisk fas och en förmåga att knyta samarbeten 

som renderat intäkter och/eller minskat den finansiella insatsen för 

Sanionas del.  

 

Ju längre fram i läkemedelsutveckling ett projekt kommer desto större blir 

normalt sett hävstången. Samtidigt som potentialen ökar, blir också 

fallhöjden betydande vid bakslag. Saniona har i det perspektivet en 

”krockkudde” i form av en bred portfölj av såväl interna projekt som 

externa samarbeten. Det möjliggör ett jämnt nyhetsflöde samtidigt som 

bolagets överlevnad inte är avhängigt en enstaka produktkandidat.  

 

• Vi förväntar oss att den viktigaste värdedrivaren i närtid (tre till 

sex månader) kommer att vara  från en pågående 

fas II-studie för behandling mot kokainberoende (NS2359).  

 

•  mot metabola sjukdomar och ätstörningar är 

något av flaggskepp i bolaget. Här ser vi framsteg i 

förberedelserna inför fas IIb och tydliggörande av den kliniska 

strategin, inklusive val av indikationer, som viktiga 

avstämningspunkter framöver.   

 

• Den prekliniska utvecklingen av (neuropatisk 

smärta/klåda) blir också en tydlig värdedrivare. Om allt går 

planenligt kan kliniska studier inledas nästa år. 

 

• Det finns också möjlighet till positivt nyhetsflöde relaterat till 

Sanionas samarbeten med  och 

. Schizofreniprojektet (Boehringer Ingelheim) kan 

troligen medföra ytterligare intäkter i samband med att en 

läkemedelskandidat väljs ut. För Cadent kan avancemang in i 

klinisk fas för ataxi eller essentiell tremor och en möjlig 

börsnotering lyfta värdet.  

 

Det finns därtill möjlighet till nya samarbeten baserade på såväl kända 

som icke namngivna projekt. Historiskt har Saniona visat en god förmåga 

att träffa samarbeten i tidig fas baserat på ett gott renommé i branschen 

och ett väl utvecklat kontaktnät.  
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En investering i läkemedelsutveckling är mycket riskfylld och 

karaktäriseras av dess binära natur, i den meningen att antingen erhåller 

läkemedelskandidaten ett godkännande, eller så gör den det inte. Vår 

föredragna metod är att värdera Saniona som summan av bedömda 

riskjusterade och diskonterade värden på projekten i portföljen. Vi utgår 

från scenarion där projekten når marknaden. Milstolpesbetalningarna och 

royaltyintäkter riskjusteras för att avspegla sannolikheten att utveckling 

samt försäljning faktiskt blir som i antaget scenario. Vi modellerar med 

sannolikheter med utgångspunkt från historiska data från USA enligt 

rapporten Hay, M. et al ”Clinical development success rates for 

investigational drugs”, Nature Biotechnology, vol 32:1 (2014). Vi har 

generellt använt en diskonteringsränta på 12,4 procent. Detta baserat på 

en riskfri ränta på 0,8 procent, ett betavärde på 1,3 och en riskpremie på 

8,9 procent. Den senare bygger på PwC:s Riskpremiestudien 2017 och 

utgörs av en marknadsriskpremie på 6,5 procent och ett storleksbaserat 

tillägg på 2,4 procent. Betavärdet är ett snitt för biotechbranschen enligt 

Damodaran Online. 

 

Vi har uppdaterat vår värderingsmodell efter den senaste månadernas 

nyheter. I vår värdering har vi bakat in PWS i den övergripande 

indikationen Ätstörningar och värderat möjligheten utifrån ett genomsnitt 

av bedömd potential inom PWS och Hetsätning (BED). Vi ser inte någon 

anledning att utifrån toplineresultaten förändra modellen. Vi har antagit 

en toppförsäljning på 300 till 500 miljoner USD. Om Saniona efter vidare 

utredning väljer att inte gå vidare i PWS skulle det visserligen slå negativt 

mot vår värdering men effekten mildras av fortsatta möjligheter att utreda 

Tesomet i hetsätning. 

 
  



 

 

Nedan redovisar vi vår värdering av summan av delarna för Saniona, 

baserat på bedömda riskjusterade projektvärden i dagsläget.  
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Det faktum att Medix har färdigrekryterat fas III-studien för Tesofensine 

får en positiv påverkan och vi har höjt värdet för projektet till 122 

miljoner kronor (104). Detta eftersom vi nu modellerar för en klart 

tidigare lansering än vad vi förut hade räknat med (givetvis under 

förutsättning att fas III-studien blir framgångsrik). Vi har även inkluderat 

Sanionas ägande i Scandion i vår modell.  

 

Vi har sammantaget höjt motiverat värde något för Saniona totalt sett. Vår 

värdering summerar till ett aktieägarvärde på drygt 1 400 miljoner kronor. 

Finansieringslinan med Nice & Green adresserar det finansieringsbehov 

som vi identifierade i den inledande analysen. Justerat för antagen utspäd-

ning beräknar vi ett motiverat värde per aktie på knappt 62 kronor.  

 

Vi har även justerat våra optimistiska och pessimistiska scenarion. Den 

tydligaste förändringen rör det senare då vi nu ser mindre risk för kraftigt 

rabatterade emissioner.  

 
  



 

 

I ett scenario där projektportföljen utvecklas positivt och håller 

tidplanerna ser vi möjlighet till tydlig ytterligare uppvärdering. Under 

antagande att såväl kokain- som Prader Willi-studien visar lovande 

resultat och motiverar fortsättning, att smärtprojektet godkänns för 

kliniska studier och att Cadent tar ataxikandidaten in i klinisk fas och 

börsnoteras beräknar vi ett motiverat värde på omkring 2,1 miljarder 

kronor på cirka tolv månaders sikt. I det läget ser vi ett större 

finansieringsbehov men till bättre villkor. Det ger sammantaget ett 

aktieägarvärde på 81,6 kronor per aktie.  

 

I ett  scenario läggs utvecklingen av NS2359 ned, liksom 

indikationen PWS för Tesomet. Saniona lyckas inte heller med 

vidareutvecklingen inom smärtbehandling. Cadentprojektet läggs ned och 

Cadents notering skjuts på framtiden. Givet de stora värdena i övriga 

projekt ser vi ändå ett portföljvärde på cirka en miljard kronor, 

motsvarande 44,4 kronor per aktie efter antagen utspädning.   

 

 

 



 

 

Ägarbilden präglas tydligt av grundare och insynspersoner med Vd Jørgen 

Drejer i spetsen. Det vittnar om att ledningen har en stark tro på bolaget 

och även på en god förmåga att skapa värde i läkemedelsutveckling. Det 

saknas institutioner på ägarlistan vilket kan ses som en nackdel. Bolaget 

har ganska nyligen (juni 2017) noterats på huvudlistan vilket borde ge 

förutsättningar för ett ökat intresse från institutionellt håll.  

 

  

 

Jørgen Drejer är medgrundare och Vd sedan 2014. Drejer har 

doktorsexamen i neurobiologi. Han var medgrundare, vice Vd och 

forskningschef vid NeuroSearch. Jørgen Drejer äger 2 344 711 aktier och 

är störste ägare i Saniona.  

 

Claus Bræstrup är medgrundare till bolaget. Bræstrup har tidigare varit Vd 

för Lundbeck och är även styrelseledamot i Bavarian Nordic. Han äger 

735 700 aktier.  

 



 

 

Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i 

Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States 

Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana 

personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska 

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

bära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller 

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intresse-

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/
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