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Tillväxt på 
bred front   

 

2019 var ett spännande år för Soltech med flera förvärv inom den 

svenska verksamheten och kraftigt växande ansluten kapacitet i 

Kina. Koncernens intäkter växte med hela 503 procent. Risken har 

ökat i det korta perspektivet men vi ser läge att köpa i nedstället. 

Under helåret 2019 redovisade Soltech en total nettoomsätt-

ning på 324 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om höga 

503 procent. Utfallet var i linje med vår prognos på 326 miljon-

er kronor. Den svenska verksamheten visade upp en nettoom-

sättning på 201,4 miljoner kronor varav uppskattningsvis runt 

90 procent kom från förvärv. Verksamheten i Kina, ökade sin omsättning med 151 

procent till 122,6 miljoner kronor och den anslutna kapaciteten ökade till 139 MW 

från 78 MW. EBITDA-resultatet landade på 88,3 miljoner kronor vilket var i linje 

med vår prognos på 90 miljoner kronor.  

Under fjärde kvartalet 2019 ökade intäkterna från försäljning av bolagets egna 

byggnadsintegrerade solceller kraftigt på årsbasis, vilket är intressant. Nivåerna är 

dock fortfarande kvar på låga nivåer men fortsatt tillväxt är väntat givet att denna 

marknad mognar. Sedan vår senaste analys har bolaget genomfört tre förvärv. Det 

av bolaget förväntade intäktsbidraget från de tre förvärven uppgår till 133 miljoner 

kronor. EBITDA-resultatet förväntas väl överskrida tre miljoner kronor. Förvärvs-

strategin fortsätter därmed att stärka bolagets position och addera aktieägarvärde. 

Coronaviruset kommer sannolikt att hämma årets tillväxtplaner i Kina. En finans-

ieringsrunda har skjutits på framtiden på grund av viruset. Vi har också justerad 

ned antagen ansluten kapacitet vid utgången av 2020. Det är också möjligt att 

Coronaviruset kommer att hämma utvecklingen i den svenska verksamheten då 

produktion hos underleverantörer reducerats och/eller avstannat. På litet längre sikt 

tror vi att bolagets tillväxt i Kina kommer att återhämta sig. Med anledning av de tre 

senast genomförda förvärven har vi justerat upp intäktsprognosen för den svenska 

verksamheten. Intäktsprognoserna för Kina-verksamheten är också uppjusterade 

för 2020 då den anslutna kapaciteten vid utgången av fjärde kvartalet 2019 var 

något högre än väntat. I vårt basscenario beräknar vi ett motiverat värde om 21,4 

kronor per aktie (tidigare 21,0) för de kommande 6-12 månaderna.  

Utfall och prognoser, basscenario 

              

MSEK  2017 2018 2019 2020P 2021P 2022P 

Nettoomsättning 50 54 326 616 875 1109 

EBITDA -14 18 88 160 312 471 

EV/Sales 24,1x 22,4x 3,7x 2,0x 1,4x 1,1x 

EV/EBITDA - 67,1x 13,7x 7,6x 3,9x 2,6x 

Källa: SolTech och Carlsquare 
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Datum: 2 mars 2020 

Analytiker: Markus Augustsson, Carlsquare  

 

  

Företagsnamn: Soltech Energy Sweden AB (publ) 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Stefan Ölander 

Styrelseordförande: Frederic Telander 

Marknadsvärde: 839 MSEK  

Senast: 15,3 SEK 

Kort om Soltech 

Energy: 

Soltech utvecklar och säljer solceller som 

samtidigt är ett byggnadsmaterial. Genom 

det samägda bolaget, ASRE, finansierar, 

äger och driver bolaget även solenergi-

installationer i Kina som ger förhållandevis 

säkra och återkommande intäkter över 

längre perioder, upp mot 25 år.  

 

  

Möjligheter och 

styrkor: 

Soltech säljer bland annat på byggnadsinte-

grerade solceller, ett segment som väntas 

växa under de kommande åren med lägre 

priser som underlättar investerings-

kalkylerna. Denna marknad är i dag inte lika 

konkurrensutsatt som utanpåliggande 

solceller, eftersom produkterna är unika.  
 

Samarbetet med Vattenfall möjliggör för 

bolaget att få en större exponering mot 

marknaden med sina byggnadsintegrerade 

solceller. Vi räknar med en bra skjuts som 

en effekt av detta under 2020. 
 

Den elproducerande verksamheten i Kina, 

som bedrivs i det samägda bolaget ASRE, 

är redan uppe och genererar bra intäkter. 

Långa leveransavtal om 20 till 25 år skapar 

stabila och förutsägbara intäkter. 

 
Bolagets förvärvsstrategi har hittills varit 

lyckad. Fler förvärv kan skapa ytterligare 

uppsida i bolagets och aktiens värde.  

  
Risker och 

svagheter: 

Soltechs tillväxtplaner i Kina är beroende av 

inte säkerställd extern finansiering.  
 

Statliga bidrag som stimulerar tillväxten är 

politiska och står utanför bolagets kontroll. 

  

  

Värdering: Bear 

10,2 kr 

Bas 

21,4 kr 

Bull 

29,0 kr 

 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Carlsquare 
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Starkt helår för Soltech 
Soltech Energy Sweden AB (Soltech, bolaget eller koncernen) står på två 

affärsben. Den svenska verksamheten säljer, projekterar och installerar 

egenutvecklade byggnadsintegrerade solceller (BIPV) liksom utanpåliggande 

solceller, främst på den svenska marknaden. Sedan årsskiftet 2018/2019 har den 

svenska verksamheten stärkts upp genom sex förvärv som breddar erbjudandet. 

Den andra verksamheten i Kina äger och driver solcellsanläggningar genom det 

samägda bolaget, ASAB (som i sin tur äger 100 procent av ASRE). Med denna 

affär erhåller bolaget återkommande intäkter från försäljning av el kontrakterat på 

upp till 25 år med en god marginal. ASAB samägs med kinesiska Advanced Solar 

Power Hangzhou Inc. (ASP) som är ett väletablerat företag med investerare som 

välkända Sequoia Capital och Legend Capital (Lenovo).  

Under helåret 2019 redovisade koncernen en total nettoomsättning på 324 

miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om höga 503 procent. Utfallet var i linje 

med vår prognos som låg på 326 miljoner kronor. Bolagets båda affärssegment 

växer. Den svenska verksamheten genererade en nettoomsättning på 201,4 

miljoner kronor. Det kan jämföras mot 11,3 miljoner kronor i nettoomsättning under 

helåret 2018. Den stora lejonparten av tillväxten kom från förvärv, uppskattningsvis 

runt 90 procent. Energi, alltså verksamheten i Kina, ökade sin omsättning från 48,8 

miljoner kronor under 2018 till 122,6 miljoner kronor under 2019. Intäkterna ökade 

därmed med 151 procent samtligt som den anslutna kapaciteten ökade med 128 

procent, från 78 MW vid utgången av 2018 till 139 MW vid slutet av 2019. 

Koncernen redovisade ett EBITDA-resultat om 88,3 miljoner kronor – motsvarande 

en EBITDA-marginal om 10,3 procent räknat på nettoomsättning. Vår prognos för 

EBITDA-resultatet under det gångna helåret 2019 var 90 miljoner kronor. Således 

var även detta i linje med vår prognos. EBITDA-resultatet ökade med drygt 400 

procent samtidigt som vinst per aktie för helåret 2019 kom in på minus 0,61 

kronor. Vinsten pressas av tillväxten i Kina. 

Tillväxt på bred front under fjärde kvartalet 
Koncernen redovisade en total nettoomsättning under fjärde kvartalet 2019 på 

90,7 miljoner kronor motsvarande en tillväxt på årsbasis om nästan 400 procent. 

Nettoomsättningen ökade också sekventiellt med cirka tre procent och är en effekt 

av bra aktivitet i den svenska verksamheten liksom ökad ansluten kapacitet i Kina.  

Bolagets egna byggnadsintegrerade solceller (som redovisas under moderbolaget) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på produkt: Soltech Facade  
En putsad fasad kostar cirka 1 800 
kronor per kvm och en komplett Soltech 
fasadlösning cirka 1 950 kronor per 
kvm. Den faktiska merkostnaden blir då 
150 kronor per kvm med en 
återbetalningstid på ett till två år. 
Detta är till en synes attraktiv 
investeringskalkyl vilket gör att vi har 
stora förväntningar på denna produkt. 
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gjorde ett ordentligt hopp genom att omsätta 6,6 miljoner kronor och växte därmed 

med nästan 70 procent på årsbasis. Försäljningsnivåerna är uppenbarligen kvar på 

låga nivåer men ökningen är intressant. Det kan spekuleras i om ökningen är en 

effekt av att försäljningssynergier från förvärven har börjat förverkligas.  

Ansluten kapacitet i Kina vid utgången av fjärde kvartalet 2019 

   

Källa: Soltech 

 

Samtidigt produceras bolagets solceller vid ASP:s fabrik i Hangzhou i Kina. 

Hangzhou är enligt South China Morning Post ”nedstängt” sedan den 4 februari 

2020 i en ansträngning att hämma Coronavirusets frammarsch. Det kommer 

rimligtvis att få effekt även på den svenska verksamheten i det korta perspektivet. 

Posten ” Råvaror och förnödenheter” i koncernens balansräkning var dock 

oförändrat mellan det tredje och det fjärde kvartalet 2019.  

Coronavirusets frammarsch i Kina 

   

Källa: Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE 

 

Den installerade kapaciteten i Kina vid utgången av fjärde kvartalet 2019 uppgick 

till 139 MW, vilket är en ökning med nästan 130 procent. Bolagets mål om att ha 

1 000 MW ansluten kapacitet vid utgången av 2024 kvarstår. Det innebär i sin tur 
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att den anslutna kapaciteten behöver fortsätta att växa med drygt 48 procent per 

år i genomsnitt för att målet skall nås. 

Faktisk ansluten kapacitet i Kina vid utgången av 2019 jämte vår prognos för första till fjärde kvartalet 2020 

   

Källa: Soltech (utfall), Carlsquare (prognoser). 

 

Givet tillväxten under 2019 och det fortsatta intresset i och för sektorn är målet 

långt från ouppnåeligt. Finansiering är den hämmande faktorn. Med anledning av 

Coronaviruset har ASAB beslutat att skjuta på en emission av nya gröna 

säkerställda företagsobligationer. Coronaviruset kommer alltså få effekter på 

tillväxten för verksamheten i Kina på kortare sikt. Med anledning av detta har vi 

också justerat ned tillväxtkurvan för ansluten kapacitet i Kina och relaterade 

intäkter en aning. 

Förvärvsstrategin aktiverad  
Sedan förvärvsstrategin för den svenska verksamheten initierats, runt årsskiftet 

2018/2019, har bolaget genomfört totalt sex förvärv. Bolaget nyttjar den egna 

aktien för att delfinansiera förvärven. Genom att betala med den egna aktien kan 

Soltech också göra ett så kallat arbitrage som uppkommer när den egna aktien 

som betalningsmedel värderas till högre multiplar än förvärvsobjektet. Arbitraget 

innebär att värdetillförseln per aktie, i form av försäljning och resultat, är högre 

efter förvärvet än finansieringskostnaden inräknat utspädningseffekten i den egna 

aktien. Historiskt finns det goda exempel på bolag som lyckats driva sin aktiekurs 

framgångsrikt på detta sätt. Det mest kända är nog Assa Abloy under sin 

dåvarande vd Carl-Henric Svanberg under slutet av 1990-talet, men även Cherry 

för några år sedan är ett annat bra exempel. 

Efter vår tidigare uppdatering av analysen på Soltech som publicerades i oktober 

2019 har bolaget genomfört ytterligare tre förvärv. Från de tre förvärven förväntar 

sig bolaget ett intäktsbidrag om drygt 130 miljoner kronor under 2020 och ett 

EBITDA-bidrag som väl överskrider tre miljoner kronor.  

Den 19 december 2019 lät bolaget meddela om sitt fjärde förvärv, av Merasol AB 

(60 procent med option på resterande 40 procent). Det förväntade intäktsbidraget 

uppgår till 60 miljoner kronor under 2020 med ett positivt rörelseresultat. Merasol 

projekterar och levererar kompletta solenergilösningar till fastighetsägare, 

kommuner och lantbruk. Fokus ligger således på B2B, vilket rimligtvis förbättrar 

möjligheterna för koncernen att få igång försäljningen av de visuellt mer tilltalande 

byggnadsintegrerade solcellerna som Soltech Facade. 
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Den 20e december 2019 kom det femte förvärvet; 100 procent av Soldags i 

Sverige AB som projekterar och installerar solcellsanläggningar åt privatpersoner. 

Soldags förväntas bidra med en omsättning på 40 miljoner kronor under 2020 med 

ett positivt rörelseresultat. 

Det första förvärvet under 2020 annonserades redan den 25 februari då bolaget 

kunde meddela om förvärvet av 70 procent av aktierna i Takorama AB. Takorama 

är ett takbolag som erbjuder sina kunder takmonteringar med högkvalitativa 

produkter utförd av välutbildade och erfarna takmontörer. Det förvärvade bolaget 

förväntas bidra med runt 33 miljoner kronor under 2020 till en rörelsemarginal om 

mellan 8 och 10 procent. Över tid förväntas förvärvet även bidra med såväl intäkts-

synergier som ytterligare en försäljningskanal samt kostnadssynergier vid inköp 

och eliminering av överlappande kostnader. 

Aggressiva mål 

Soltech har satt upp höga mål för den svenska verksamheten. Målet är att uppnå 

en omsättning om 4,7 miljarder kronor år 2024 med ett rörelseresultat mellan 140 

och 280 miljoner kronor (marginal på mellan 5,8 procent till 6,0 procent). Målet ska 

nås genom förvärv och stark organisk tillväxt.  

Målen för den svenska verksamheten innebär en mer än en 23-dubbling av de 

intäkter som denna rörelse omsatte under 2019. För att målen skall uppnås kräver 

det en minst sagt aggressiv förvärvsintensiv expansion även utanför Sverige, så 

som övriga norden. Bolaget kommer också att behöva gå upp i storlek på 

förvärven, då relativt de tre som hittills genomfört. Intressant är också att bolaget 

öppnar upp för att inkludera nya affärsområden inom exempelvis batteri/ladd- och 

elbranscher samt smarta energilösningar för kontroll och styrning. Detta är helt i 

linje med vad som förutspås av SolarPower Europe i rapporten ”Global Market 

Outlook för Solar Power, 2019-2023”: ”Samtidigt kommer bostads- och 

kommersiella kraftkonsumenter snabbt att utvecklas till både konsumenter och 

producenter, solpaneler förvandlas till byggnadsmaterial, och smarta städer 

kommer att vilja utnyttja fördelarna med distribuerad småskalig sol i kombination 

med lagring och digitala lösningar”. 

Kvartalets EBITDA-resultat i linje med förväntan 
Det redovisade EBITDA-resultatet för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 19,6 

miljoner kronor. Det var i linje med vår prognos och motsvarar cirka en gång (1x) 

periodens erlagda ränta. Detta nyckeltal är lågt och kommer att förbli lågt under 

tillväxtsatsningen i Kina.  

Prognoser och värdering 

Intäktsprognoser  
Under 2020 modellerar vi med att den svenska verksamheten genererar totala 

intäkter om 335 miljoner kronor, i basscenariot. Det motsvarar en ökning om cirka 

67 procent relativt utfallet 2019. Vi räknar med att intäktsbidraget från de tre 

senaste förvärven uppgår till drygt 120 miljoner kronor, alltså något lägre än de 

133 miljoner kronorna som bolaget själva räknar med.  

Som tidigare nämnts tror vi att Coronaviruset kommer hämma tillväxtplanerna i 
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Kina. Därför har vi tagit ner antagandet om ansluten kapacitet vid utgången av 

2020 från cirka 230 MW till drygt 200 MW. Det genererar i sin tur en 

nettoomsättning på cirka 190 miljoner kronor. Det är ändå upp från vår senaste 

analys och beror på att ansluten kapacitet i Kina vid utgången av fjärde kvartalet 

2019 var högre än vi räknat med.  

Nedan visas den historiska jämte antagna nettoomsättningen (100 procent från 

alla dotterbolagen) för koncernen under perioden 2017 till 2022. 

Historik och prognoser för koncernens totala nettoomsättning i ett basscenario 

   

Källa: Soltech och Carlsquare 

 

Bättre lönsamhet i takt med att Kina växer 
Som nämnts spelar fördelning av intäktsbidrag mellan de båda affärsområdena 

Kina och Sverige en stor roll för lönsamheten på koncernens EBITDA-nivå. 

EBITDA-marginalen i Kina-rörelsen överstiger med en hög sannolikhet betydligt 

EBITDA-marginalen i den svenska verksamheten.  

För helåret 2020 modellerar vi med ett EBITDA-resultat om 161 miljoner kronor på 

koncernnivå. Det är ned från tidigare analystillfälle och beror på justeringar i 

redovisning. Nedan visas de antagna EBITDA-resultaten på årsbasis i vårt 

basscenario.  

Prognoser EBITDA-resultat i basscenariot. 

  

Källa: SolTech (utfall) och Carlsquare (prognoser) 
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Värdering 
För att beräkna ett motiverat värde på Soltech-aktien har vi utgått från en DCF-

värdering baserat på ovanstående prognoser. I DCF-modellen har vi 

nuvärdesberäknat den andel av kassaflödet som antas vara hänförbart till 

aktieägarna i Soltech. DCF-modellen har vi kompletterat med en multipelvärdering 

baserat på den andel av den prognostiserad nettoomsättningen som är hänförbar 

till aktieägare i Soltech och motsvarande EBITDA-resultat för helåret 2020.  

Genom att kombinera de två modellerna till ett genomsnitt beräknas ett motiverat 

värde per aktie basscenariot till 21,4 kronor (21,0) för de kommande sex till tolv 

månaderna. Uppjusteringen beror på de tre senaste genomförda förvärven men 

också till följd av tidigare nämnda positiva avvikelse av ansluten kapacitet i Kina vid 

utgången av fjärde kvartalet 2019 – som därmed kommer att generera intäkter 

redan från 1 januari 2020. Nedjusteringen av tillväxt i ansluten kapacitet i Kina vid 

utgången av 2020 har dock en negativ effekt. I bull-scenariot beräknas det 

motiverade värdet per aktie till 29,0 kronor och 10,2 kronor i bear-scenariot. Se 

sammanställning av värdering i tabellen nedan. 

Sammanställning värdering, tre scenarion 

        

  BEAR BASE BULL 

DCF-värdering 5,4 21,4 29,3 

Multipelvärdering 15,1 21,5 28,7 

Motiverat värde per aktie 10,2 21,4 29,0 

Upp-/nedsida relativt senast betald (15,3 kr) -33% 40% 89% 

        

EV/Sales, 2020P 3,4x 4,6x 4,6x 

EV/EBITDA, 2020P 13,3x 15,6x 15,8x 

Källa: Carlsquare 

 

Det motiverade värdet för aktien i basscenariot motsvarar en EV/Sales-multipel om 

4,7x antagen nettoomsättning under 2020 hänförbar till SolTechs aktieägare. Jäm-

förelsegruppens bolag vars verksamhet påminner om den svenska verksamheten 

handlas till ett medianvärde för EV/Sales-multipeln om 1,0x intäktsprognosen de 

kommande tolv månaderna. Jämförelsegruppens bolag vars verksamhet påminner 

om affärsbenet i Kina handlas till ett medianvärde för EV/sales-multipeln om 8,7x 

den prognostiserade försäljningen för de nästkommande tolv månaderna. 

Det motiverade bolagetsvärdet i vårt basscenario motsvarar en EV/EBITDA-

multipel om 15,6x prognostiserat EBITDA-resultatet hänförbart till aktieägarna i 

SolTech för 2020. Jämförelsegruppens bolag vars verksamhet påminner om den 

svenska verksamheten handlas till ett medianvärde för EV/EBITDA-multipeln om 

11,7x EBITDA-prognosen de kommande tolv månaderna. Jämförelsegruppens 

bolag vars verksamhet påminner om SolTechs affärsben i Kina handlas till ett 

medianvärde för EV/EBITDA-multipeln om 11,9x det prognostiserade EBITDA-

resultatet för de nästkommande tolv månaderna. 
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Risker 
Bolaget redovisar 100 procent av sina intäkter och kostnader i dotterbolagen. 

Ägarandelarna i dessa varierar mellan 60 och 100 procent. Andelen av de 

redovisade kostnaderna (liksom intäkter) som är hänförbara till SolTechs 

aktieägare är således svåra att vidimera. Det adderar ytterligare en grad av 

osäkerhet i prognoserna framåt.  

För att bolaget skall kunna realisera på sina tillväxtplaner för elproduktion i Kina är 

finansiering en avgörande faktor. Denna är långt ifrån säkerställd. Räntan på 

framtida eventuella lån kan behöva överskrida befintliga nivåer för att attrahera 

investerare. Vidare är Riksbankens styrränta en faktor som bestämmer räntan som 

bolagets betalar på sina lån. Det innebär att bolaget kan tvingas betala högre 

räntor på ny finansiering framöver. Just nu finns dock inte något som tyder på att 

räntan ska upp, snarare ner. Vidare tror vi att marginalen (räntepåslag utöver 

referensränta (exempelvis 3M STIBOR, NIBOR eller EURIBOR) som investerare 

kräver kan komma ner över tid. Det skulle i sin tur reducera bolagets räntekostnad. 

Samarbetspartnern ASP saknar i dag produktionskapacitet för att leverera på 

tillväxtplanerna fram till år 2024. ASRE är inte bundna av att använda solceller från 

ASP. Om ASP inte kan leverera kan ASRE köpa från vilken tillverkare som helst 

och har gjort så några gånger.  

Marknaden för förnyelsebar energi är fortfarande beroende av statliga och 

kommunala bidrag. Förändringar i i bidragen kan både öka och minska efterfrågan. 

Politiska beslut fattas inte heller över en natt. Utdragna politiska beslutsprocesser 

kan skapa avvaktande köpare.  

Bolagets pris på den sålda elen i Kina är knuten till marknadspriset på el. Det kan i 

sin tur göra att intäkterna på nya leveransavtal blir lägre. Dock är kunderna 

avtalsmässigt bundna till ett fast elpris under ett år. 

ASRE:s intäkter liksom kostnader är uttryckta i RMB. Bolagets obligationer är 

utgivna i SEK och i euro. Här föreligger alltså en valutarisk. 

Tekniken för solceller utvecklas och nya tekniker kan göra den teknik som bolaget 

arbetar med relativt ineffektiv och dyr.   
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Disclaimer 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver 

verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar 

därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har 

sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare 

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 Carlsquare. Carlsquare 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 

kombinationer 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 innebära eller medföra risk för överträdelse av 

svensk eller utländsk lag eller författning. 

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett 

avtal med Aktiespararna och där Aktiespararna i sin tur lagt ut uppdraget att skriva 

analysen på Carlsquare. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning.  

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är 

föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet 

och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av 

intressekonflikter. 

Analytikern Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 


