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UPPDRAGSANALYS 

Avslutad 
patientrekrytering i Q3 
Ökade kostnader från hög patientrekrytering 
Under Q3 meddelade Stayble Therapeutics att bolaget rekryterat 
samtliga patienter till den pågående fas 2b-studien med STA363 mot 
kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Man rapporterade ingen 
omsättning under Q3 och rörelseresultatet uppgick till -6,1 mkr. 
Stayble har under kvartalet haft ökade kostnader jämfört med samma 
period föregående år, vilket är direkt kopplat till den positiva 
ökningen i patientrekrytering man haft. Ett flertal insatser från 
bolagets sida för att öka rekryteringstakten har lett till en ökad 
rekrytering vid de deltagande klinikerna i Ryssland, Nederländerna 
och Spanien. I oktober meddelades att 70% av patienterna genomfört 
sin 6-månadersuppföljning, vilket är det primära målet med studien. 
Studieresultat från den pågående fas 2b-studien väntas Q4 2023.  

Stora möjligheter minska behovet av opioider 
Degenerativ disksjukdom är en handikappande sjukdom som medför 
stora kostnader för samhället. STA363 injiceras i diskkärnan vilket 
gör att det sker en bindvävsomvandling i disken, och därmed 
åstadkoms en permanent minskning av patientens smärta. 
Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit den vanligaste 
dödsorsaken för personer under 50 år, och två tredjedelar av 
dödsfallen orsakas av opioider. Givet Stayble Therapeutics vision att 
behandla patienter i ett tidigt skede finns stora möjligheter att kraftigt 
minska behovet av opioider och förhindra att patienter hamnar i ett 
beroende. Baserat på tillgänglig statistik sätter vi sannolikheten för 
lyckad lansering av STA363 till 21%. 

Fullt finansierade till studieresultat Q4 2023 
Bolagets kassa uppgick vid utgången av Q3 till 17 mkr och Stayble har 
därmed full finansiering fram till dess studieresultaten kan 
presenteras under Q4 2023. Bolaget kommer sedan söka en 
resursstark partner inför en avgörande och registreringsgrundande 
fas 3-studie i USA och Europa. För att stå starka i en framtida 
förhandling kan bolaget behöva söka visst ytterligare kapital vid ett 
positiv studieresultat. För att ta höjd för detta justerar vi vår riktkurs 
i vårt basscenario till 12 kr (tidigare 16).  
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STABL OMX

kr
Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2020 2021 2022p 2023p

Omsättning 0 0 0 0
Res f. avskrivningar -15 -12 -19 -15
Rörelseres. (EBIT) -15 -12 -19 -15

Resultat f. skatt -15 -12 -19 -15
Nettoresultat -15 -12 -19 -15

Vinst per aktie -2,24 kr -0,87 kr -1,4 kr -1,1 kr
Utd. per aktie 0,0 kr 0,0 kr 0,0 kr 0,0 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%



       
 

 

Analysguiden 
28 december 2022 

 
2 

 

Operationell uppdatering 

Sista patienten i fas 2b-studien rekryterad under Q3 
Som väntat rapporterade Stayble Therapeutics inga intäkter under 
Q3 och rörelseresultatet uppgick till -6,1 mkr, jämfört med -3,0 mkr 
under Q3 2021. Bolaget har detta år haft ökade kostnader jämfört 
med 2021, vilket är hänförligt till den positiva ökning som skett i 
patientrekryteringen. Stayble meddelade i slutet av augusti att den 
sista patienten inkluderats i den pågående fas 2b-studien med 
STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. Bolaget håller sig 
därmed till den tidigare kommunicerade tidsplanen och top-line 
resultat från studien väntas kunna presenteras under Q4 2023. Den 
närmaste tiden kommer bolagets fokus att ligga på att fortsätta driva 
partnerdiskussioner samt att följa upp de patienter som deltar i den 
pågående studien. Stayble förbereder kommande steg i utvecklingen 
genom interaktion med amerikanska och europeiska myndigheter, 
och kommer även att arbeta med prissättning av STA363 samt frågor 
relaterade till reimbursement. 

70% har nu genomfört sin 6-månadersuppföljning 
Tidigare insatser för att öka patientrekryteringen gav resultat och 
man kunde se en drastisk ökning i rekryteringstakten vid de 
deltagande klinikerna i Ryssland, Nederländerna och Spanien. 
Studien omfattar ca 100 utvärderingsbara patienter uppdelade i tre 
olika grupper. Två av grupperna behandlas med STA363 i två olika 
doser och en grupp får placebo. Efter att patienterna fått en injektion 
i den eller de smärtande diskarna kommer de att följas under en 12-
månadersperiod för att fastställa de långsiktiga effekterna av 
behandlingen. Den sista patienten behandlades 31:a augusti och 
studien går nu in i en uppföljande fas där patienterna följs upp under 
12 månader efter sin behandling. I oktober meddelade Stayble att 
70% av patienterna i fas 2b-studien nu genomfört sin 6-
månadersuppföljning, vilket är det viktigast besöket för utvärdering 
av studien. När alla patienter i Q2 2023 genomfört sitt 6-
månadersbesök kommer all data för att kunna analysera primär 
endpoint ha samlats in. Patienterna kommer därefter att följas i 
ytterligare 6 månader, och när samtliga gått igenom sin 12-
månadersuppföljning kommer man bryta koden beträffande om 
patienten fått den aktiva substansen eller placebo. Därefter kommer 
top-line data från studien att kunna presenteras. Bolaget följer 
utvecklingen i Ryssland noga och bedömer att de delar av studien som 
drivs där kan fortsätta utan att riskera patientsäkerheten, kvalitén 
eller genomförandet. Detta innebär att bolaget fortsatt följer den 
tidigare kommunicerade tidsplanen.  

  

 
 
 
 
 
 
Stayble Therapeutics följer fortsatt den tidigare 
kommunicerade tidsplanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studien omfattar ca 100 patienter som behandlas 
med endera STA363 i två olika doser eller placebo 
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Trappar upp sökandet efter samarbetspartner  
I och med att fas 2b-studien med STA363 är fullrekryterad blir det 
alltmer klart vid vilken tidpunkt som studieresultaten kan 
presenteras. Intresset för behandlingskonceptet beskrivs som stort 
och då STA363 befinner sig i fas 2b är det en god tidpunkt för att 
inleda ett samarbete kring produkten. Bolagen som visat intresse kan 
översiktligt delas in i tre kategorier: bolag verksamma inom ortopedi, 
bolag som arbetar med sjukhusprodukter, samt bolag verksamma 
inom smärtlindring. Stayble har under de senaste veckorna deltagit i 
ett flertal partneringkonferenser på olika platser i världen. Under 
oktober deltog man på BIO-Europe i Leipzig, LSX Nordic Congress i 
Köpenhamn, samt Nordic Life Science Days i Malmö. Dessa 
konferenser har gett bolaget möjlighet att både förstärka tidigare 
affärskontakter och skapa nya. I december kommer bolaget även 
presentera vid 4th European Congress on Clinical Trials in Pain i 
Wien. Från potentiella samarbetspartner får bolaget feedbacken att 
STA363 har en rad fördelar och fyller ett stort medicinskt behov.  

Utformningen av en framtida fas 3-studie 
En möjlig utformning av en framtida registreringsgrundande fas 3-
studie med STA363 skulle kunna innebära att Stayble har 80% av 
patienterna i USA och 20% i Europa. Detta för att kunna söka 
godkännande i båda dessa regioner. För att i en sådan studie få 300 
utvärderingsbara patienter skulle bolaget behöva rekrytera ca 340 för 
att ta höjd för visst patientbortfall. Man skulle administrera en dos 
som jämförs med placebo, och sedan följa patienterna i 12 månader. 
Detta är samma tidsperiod som i den pågående fas 2b-studien. Det är 
ännu inte klart om man i en framtida fas 3-studie skulle ha 6 eller 12 
månader som primär endpoint för uppföljning. Det kommer dock 
även i fas 3 att vara upplevd smärta hos patienten som utvärderas för 
att avgöra behandlingens effektivitet. Målet är att starta en fas 3-
studie under 2024–2025. För att kunna göra detta behöver Stayble 
hitta en lämplig samarbetspartner till H1 2024. I de beräkningar 
bolaget gjort har man antagit att 55 kliniker skulle ingå i en fas 3-
studie och den direkta kostnaden för en sådan studie uppskattas till 
ca 200 mkr. Stayble har under fjolåret stärkt sin organisation för att 
stå rustade för kommande fortsatt utveckling och partnerskap. Det 
vetenskapliga rådet har utökades med tre medlemmar: Dr Aaron 
Calodney (USA), Dr Douglas Beall (USA), samt Professor Dr Hans 
Jörg Meisel (Tyskland). Dessa bidrar med gedigen erfarenhet inom 
smärtlindring och ryggrelaterade besvär, såväl som hands-on-
erfarenhet från genomförandet av kliniska studier i området. Vidare 
har bolagets ledningsgrupp stärkts med Dr Sara Richardson, VP CMC 
& Regulatory Affairs. 

  

 
 
 
 
 
Stayble Therapeutics har under hösten deltagit vid 
ett antal internationella partneringkonferenser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En framtida registreringsgrundande fas 3-studie 
kan omfatta 300 patienter 
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Riktkurs justerad för eventuellt kapitalbehov 
Stayble har idag en kassaposition som fullt ut finansierar den 
pågående studien fram till dess data kan presenteras Q4 2023. 
Bolaget har under året haft en relativt hög burnrate kopplad till 
patientrekryteringen i den pågående fas 2b-studien, men man 
kommer ha en minskad burnrate under 2023. Vid ett positivt 
studieresultat kommer man dock att behöva ta in mer kapital för att 
stå starkare i förhandlingar med en framtida partner. Om dagens 
svåra klimat för kapitalanskaffningar skulle bestå kan detta bli en 
större utmaning för bolaget än under en mer gynnsam situation som 
rådde vid noteringen 2020. Vid dagens kurs skulle en hypotetisk 
kapitalanskaffning på 15 mkr till 20% rabatt medföra en utspädning 
av antalet aktier med ytterligare 4,7 miljoner eller 34%. För att ta höjd 
för ett eventuellt framtida kapitalbehov justerar vi vår riktkurs för 
Stayble i vårt basscenario till 12 kr (tidigare 16).  

Risker kopplade till läkemedelsutveckling 
Bolagets verksamhet är kopplad till risker som kan ha väsentlig 
negativ inverkan. Om man via kliniska studier inte i tillräcklig 
utsträckning kan påvisa att ett läkemedel är säkert och effektivt, kan 
det föranleda uteblivet godkännande från myndigheter och därmed 
utebliven kommersialisering. Dessutom kan förseningar uppstå av 
olika anledningar, t.ex. till följd av svårighet att rekrytera patienter 
samt att få tillstånd från myndigheter. I en sådan situation skulle 
bolaget kunna tvingas söka ytterligare kapital för att genomföra den 
kliniska studien. Man är också i hög grad beroende av ledningens, 
styrelsens och andra nyckelpersoners erfarenhet och engagemang.  

  

 
 
 
 
 
Vid positivt studieresultat kan bolaget välja att ta 
in mer kapital för att stå starkare i en förhandling 
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Investeringstes 

Unik behandling för diskogen ländryggsmärta 
Diskogen kronisk ländryggsmärta är en handikappande sjukdom för 
patienten och medför stora kostnader för samhället. Steloperation 
eller proteskirurgi är idag de enda alternativen för de 70% av patienter 
som inte svarar på smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. 
Stayble Therapeutics utvecklar STA363, ett injektionsläkemedel som 
fokuserar på de underliggande orsakerna. STA363 omvandlar disken 
till bindväv och kan därmed permanent åstadkomma en påtaglig 
minskning av patientens smärta. Den baserar sig på en kroppsegen 
och väldokumenterad molekyl i kombination med kontrastmedel. 
Behandlingen ges vid endast ett tillfälle och effekten antas vara livet 
ut och kräver minimal rehabilitering.  

 

 

Källa: Stayble Therapeutics 

 

Stor marknad utan bra behandlingsalternativ 
Degenerativ disksjukdom är att globalt problem med något högre 
förekomst i välutvecklade länder. Varje år diagnosticeras många 
patienter med degenerativ disksjukdom, och den globala incidensen 
uppskattas till 5,5%. Enbart i USA, Japan och de fem största länderna 
i EU lider ca 57 miljoner patienter av smärta orsakad av degenerativ 
disksjukdom. Av dessa uppskattas ca 20% vara kroniska, och av dessa 
skulle 30% kunna behandlas med STA363, vilket ger en adresserbar 
marknad på 3,5 miljoner Vårt estimat för toppförsäljning baseras 
sedan på att 10%, eller 350 000 årligen behandlas med STA3631.  

 
1 Epidemiology Chronic Low back pain – Decision Resources Group, published July 31, 
2020 

 
 
 
 
 
 
STA363 omvandlar disken till bindväv och kan 
därmed åstadkomma permanent förändring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enbart i USA, Japan och EU5 lider ca 57 miljoner 
patienter av degenerativ disksjukdom 
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Potential bli första icke-kirurgiska läkemedlet 
Sjukdomen behandlas idag med klassiska metoder som 
smärtstillande preparat och sjukgymnastik. Uppskattningsvis 30% av 
patienterna blir långsiktigt bättre av dessa behandlingsmetoder, 
medan övriga går med fortsatt smärta 2 . Ca 1% av patienterna 
kvalificerar för steloperation, vilket lämnar ca 70% av patienterna 
med ryggsmärta utan behandling. Målet är att erbjuda ett 
behandlingsalternativ till de patienter som inte blir bättre med 
smärtstillande preparat eller sjukgymnastik, och som inte kan eller 
vill genomgå ryggkirurgi. STA363 har potential att kunna bli det 
första icke-kirurgiska läkemedlet på marknaden mot diskogen 
ryggsmärta, och projektet har stor marknadspotential. Det finns ett 
stort terapeutiskt gap mellan första linjens behandling inriktade på 
smärtsymtom och rehabilitering, och mer drastiska och dyra 
kirurgiska ingrepp. Detta behov kan STA363 fylla då behandlingen 
kan sättas in tidigt och är minimalt invasiv.  

Överdoser av opioider dödar 68 000 per år i USA 
Enligt den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) var opioider inblandade i 68 000 dödsfall i USA 
under 20203. Överdosering av narkotiska preparat har i USA blivit 
den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år, med två 
tredjedelar av sådana dödsfall orsakade av opioider. Opiodernas 
effekt och deras tillgänglighet har gjort dem populära, trots att de är 
beroendeframkallande och mycket riskabla vid överdos. Givet Stayble 
Therapeutics vision att behandla patienter i ett tidigt skede ser man 
stora möjligheter att kraftigt minska behovet av opioider och att 
förhindra att patienter hamnar i ett beroende.  

Biologisk effekt demonstrerad i fas 1b-studie 
Stayble Therapeutics har i en fas 1b-studie med 15 patienter påvisat 
god säkerhet och biologisk effekt med STA363. I denna studie gavs 
tre olika doser av STA363 samt placebo. Uppföljning skedde efter 3, 
6 och 12 månader. Inga allvarliga biverkningar rapporterades från 
studien. Följande bild visar den tydliga biologiska effekten av 
behandling med STA63 med dosen 60mg/mL vid 3, 6 och 12 
månaders uppföljning. Grafen till höger i bild avser 12 månaders 
data. 

 

 
2 https://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/2001/12010/2001_Volvo_Award
_Winner_in_Clinical_Studies_.2.aspx 

3 https://www.cdc.gov/opioids/data/analysis-resources.html 

 
 
 
 
 
70% av patienterna blir inte bättre av 
smärtstillande preparat eller sjukgymnastik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Överdos är den vanligaste dödsorsaken för 
amerikaner under 50 år och 2/3 orsakas av opioder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tydlig biologisk effekt påvisad i fas 1b-studie med 
15 patienter som behandlades med STA363 
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Källa: Stayble Therapeutics 

 

Stora fördelar jämfört med alternativa behandlingar 
Stayble Therapeutics behandling har ett antal betydande fördelar i 
jämförelse med andra alternativ. Metoden kan sättas in tidigt, är 
minimalt invasiv, kostnadseffektiv, sjukdomsmodifierande, har lång 
varaktighet, administreras vid ett enda tillfälle, och innebär låg risk 
då den bygger på en kroppsegen substans i form av mjölksyra. Bland 
kommande konkurrerande behandlingar väntas utöver 
stamcellsbehandlingar även nya former av opioider. Dock har 
stamcellsbehandlingar ännu ej visat sig kunna regenerera disken 
tillräckligt eller kunnat demonstrera tillräckliga data för att kunna få 
marknadsgodkännande. Den konkurrent som kommit längst inom 
stamcellsbehandlingar är australiensiska Mesoblast, som dock 
misslyckades visa effekt i en avgörande fas 3-studie. För närvarande 
planerar Mesoblast att genomföra ytterligare en fas 3-studie efter 
detta bakslag.  Om stamcellsterapier skulle lyckas få 
marknadsgodkännande, så kommer de ändå inte att kunna 
konkurrera i termer av pris, enkelhet i handhavande och 
tillförlitlighet. Nya smärtstillande behandlingar kommer bara kunna 
ge inkrementella förbättringar och dessa adresserar ej heller den 
underliggande orsaken till patientens problem.  
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Avser söka partner för STA363 inför lansering 
Bolaget bedömer att data från fas 2b-studien kommer kunna 
presenteras i Q4 2023. Målet är sedan att tillsammans med en partner 
gå in i en avgörande fas 3-studie. Det tar sedan tre år att genomföra 
denna innan Stayble kan ansöka om marknadsgodkännande. Detta 
medför att vid fortsatt framgångsrik utveckling kan STA363 nå 
marknaden år 2028. Bolaget anser att regionala partners är den rätta 
vägen att gå, kanske med en partner i Europa, en i USA och en i Asien. 
Vid ett positivt utfall i den pågående fas 2b-studien ser vi goda 
möjligheter att hitta en resursstark partner för att fortsätta driva 
utvecklingen av STA363 genom en avgörande fas 3-studie och sedan 
till marknadslansering.  

Motiverat värde 12 kr i basscenario 
I vårt basscenario antar vi 350 000 behandlingar med STA363 fem år 
efter en möjlig lansering år 2028. Bolaget bedömer att 1–3 diskar per 
patient kan komma att behandlas, och om man antar ett genomsnitt 
på 1,5 injektioner per patient och en prissättning på EUR 1 000 per 
injektion skulle toppförsäljningen för STA363 i detta scenario kunna 
bli drygt 5 mdkr.  Baserat på tillgänglig statistik sätter vi i vår 
värderingsmodell sannolikheten för en lyckad lansering till 21%. Vi 
justerar vår riktkurs till 12 kr (tidigare 16) för att ta höjd för en 
eventuell ytterligare kapitalanskaffning vid ett positivt studieresultat. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid fortsatt framgångsrik utveckling kan STA363 
nå marknaden under 2028 
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Största aktieägarna
Chalmers Ventures 11,1%

Robert Joki 8,2%

ALMI Invest Västsverige AB 6,7%

Avanza Pension 6,2%

Nordnet Pension 6,1%

Per 2022-03-31. Källa: Bolaget
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Resultaträkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

Nettoomsättning n/a n/a 0 1 0 0 0 0

Rörelsekostnader n/a n/a -6 -7 -15 -12 -19 -15

EBITDA n/a n/a -6 -7 -15 -12 -19 -15

Avskrivningar n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Rörelseresultat (EBIT) n/a n/a -6 -7 -15 -12 -19 -15

Finansnetto n/a n/a 0 -1 -1 0 0 0

Resultat före skatt n/a n/a -6 -7 -15 -12 -19 -15

Skatter n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Minoritetsintressen n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Nettoresultat n/a n/a -6 -7 -15 -12 -19 -15

Balansräkning (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023p

TILLGÅNGAR

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

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

Goodwill n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Övriga immater. anläggningstillgångar n/a n/a 6 6 6 6 6 6

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

Summa anläggningstillgångar n/a n/a 6 6 6 6 6 6

Varulager n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Kundfordringar n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Övriga omsättningstillgångar n/a n/a 0 0 1 1 0 0

Likvida medel n/a n/a 3 4 11 37 18 3

Summa omsättningstillgångar n/a n/a 3 4 12 38 18 3

SUMMA TILLGÅNGAR n/a n/a 9 10 18 44 24 9
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Eget kapital & skulder
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023P

Eget kapital n/a n/a 7 0 16 40 21 6

Minoritetsintressen n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Summa eget kapital n/a n/a 7 0 16 40 21 6

Långfristiga räntebärande skulder n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Övriga långfristiga skulder n/a n/a 1 1 1 1 1 1

Summa långfristiga skulder n/a n/a 1 1 1 1 1 1

Kortfristiga räntebärande skulder n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Leverantörsskulder n/a n/a 1 1 1 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder n/a n/a 8 0 1 3 2 2

Summa kortfristiga skulder n/a n/a 9 1 1 3 2 2

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER n/a n/a 9 10 18 44 24 9

Kassaflöden (Mkr)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022p 2023P

Kassaflöde före rörelsekapitalförändr. n/a n/a -6 -7 -15 -12 -19 -15

Rörelsekapitalförändring n/a n/a 1 8 -9 3 0 0

Övriga poster n/a n/a 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde löpande verksamheten n/a n/a -5 0 -24 -10 -19 -15

Investeringar n/a n/a 0 0 0 0 0 0

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE n/a n/a -5 0 -24 -10 -19 -15

Kassaflöde från finansiering n/a n/a 5 1 31 36 0 0

Årets kassaflöde n/a n/a 0 1 7 27 -19 -15

Likvida medel n/a n/a 3 4 11 37 18 3

Nettoskuld (neg = nettokassa) n/a n/a -3 -4 -11 -37 -18 -3
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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 
 


