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Kärntillväxten 

hög 

 

TEO presenterade intäkter något under våra förväntningar. Kost-

nadsbilden har dock förbättrats och utfasningen av VMSPlay kom-

mer troligen att ytterligare förbättringar. Efter att emission och list-

ning kan ledningen fokusera på att driva tillväxten och kärnverk-

samheten. Förbetalning från Link ger viss trygghet i finanserna. 

Under 2017 sålde TargetEveryone (TEO) ViaNett för att kort 

därefter förvärva en andel i Big Data-bolaget Cloud Explorers. 

Glädjande nog uppvisar bolaget en tillväxt på 73 procent i sin 

kärnverksamhet under kvartalet. Det var under våra högt 

ställda förväntningar. En förklaring till avvikelsen kan vara 

ledningens fokus som främst har legat på att lösa finansieringsfrågan och listningen 

i Oslo. Med emissionen löst kan ledningens primära fokus återigen bli att driva 

tillväxten. En återfokusering på den fungerande plattformen gav tydliga resultat för 

tillväxten i juni. Detta taktiska drag tillsammans med att partnermodellen nu ser ut 

att fungera, innan ens Vendesta har börjat försäljningen bådar gott inför framtiden. 

       Kostnaderna för verksamheten var dock aningen lägre än vi väntat oss. Av-

vecklingen av VMSPlay bör bidra till ytterligare aningen lägre kostnader. Samtidigt 

försvinner också intäktsbidraget från VMSPlay som under andra kvartalet utgjorde 

cirka 28 procent av nettointäkterna. Effekten på kassaflödet från emissionen i 

Norge, netto efter avgifter och inlösen, var nära noll. Per den 30 juni hade TEO 0,9 

miljoner i kassan. Det finansiella utrymmet är ytterst begränsat, dock har bolaget 

under första halvan av oktober lyckats få Link Mobilty att förbetala en utestående 

skuld om 15 miljoner kronor. Detta innebär att majoriteten av de utestående kort-

fristiga fordringarna stärker kassan. Likviden kommer användas till expansionen 

men även till att betala av ett brygglån om uppskattningsvis 5 miljoner kronor. 

Bolaget har även säkrat en kreditfacilitet på 5 miljoner kronor.  

      Med ett starkt erbjudande tror vi på bra tillväxt under de kommande åren. Tele-

nors molntjänst som snart skall rullas ut är en potentiell tillväxtdrivare. Ett utökat 

distributörsnätverk och ingången i Nordamerika liksom större kunder bör också 

kunna bidra till tillväxten. Lanseringen av TEOs nya online abonnemangslösning 

öppnar upp för enklare lösningar för små och medelstora företag, detta kan 

potentiellt öka tillväxten i denna viktiga del av marknadern. Efter justeringar i 

prognoserna beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 2,7 (3,3) kronor. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MEUR  2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 

Nettointäkter 102 78 32 54 84 107 

EBITDA -28,4 -11,4 -10,1 5,5 14,1 26,2 

Implicit EV/Sales 1,5x 2,0x 4,8x 2,8x 1,8x 1,4x 

Implicit EV/EBITDA - - - 34,0x 13,3x 7,1x 

EBITDA beräknat på nettointäkter. Källa: TargetEveryone och Jarl Securities 
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Datum: 6 november 2018 

Analytiker: Mats Hyttinge, Jarl Securities 

Markus Augustsson, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: TargetEveryOne AB (publ) 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Torkel Johannessen 

Styrelseordförande: Fredric Forsman 

Marknadsvärde: 92 MSEK 

Senast: 1,7 SEK 

Kort om TEO: TargetEveryOne (TEO) är ett SaaS-bolag 

som har utvecklat en plattform som förenklar 

och effektiviserar företags kommunikation via 

SMS och andra kanaler mot konsument. 

Nyligen förvärvades 30% av det norska Big 

Data-bolaget Cloud Explorers som utvecklat 

produkten, PRISM. De kombinerade 

tjänsterna skapar ett intressant och attraktivt 

erbjudande. 

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

TEO har ett tekniskt försprång och avser nu 

befästa sig som den ledande leverantören 

av en plattform för marknadsföring via SMS 

och andra kanaler, däribland Facebook. 

Marknaden växer.  

 

Bolagets delförvärv av Big Data-bolaget 

Cloud Explorers breddar erbjudandet. 

Samarbetet är än bara i sin linda. 

 

Skalbarhet i plattformen skapar goda 

möjligheter till bra lönsamhet. Bolaget har 

återkommande licensintäkter vilket skapar 

viss trygghet.   
Risker och 

svagheter: 

TEO saknar intäkter som täcker 

kostnaderna. Den prognostiserade tillväxten 

är hög och med en kort historik under 

nuvarande struktur kan utfallet komma att 

avvika från prognos.  

 

Den finansiella ställningen är begränsad, 

dock har bolaget under den första halvan av 

oktober lyckats konvertera drygt 15 miljoner 

kronor av kortfristiga fordringar till kassan 

samt tagit upp en kreditfacilitet om 5 

miljoner kronor. Men en nyemission efter 

årsskiftet går inte att utesluta  

  

Värdering: Bear 

1,2 kr 

Bas 

2,7 kr 

Bull 

3,7 kr 

    

    

 

Källa: Thomson Reuters och Jarl Securities 
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Temperatur 

Ledning och styrelse  

 

Bolagets förra vd Björn Forslund var med och grundade 

TargetEveryone AS i juni 2011. Bolaget har anställt en 

ny vd, Torkel Johannessen som började den första 

oktober i år. Torkel har suttit i styrelsen i två år och har 

varit verksam inom e-handel genom VITA AS. Med detta 

har han god insyn i vad som efterfrågas och 

konkurrensen på marknaden.  

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. 

Ägare  

 

XIB Group AS:s (som till 77 procent ägs av Björn 

Forslund) ägarandel har fallit sedan emissionen i Norge 

till 6,8 procent av kapitalet. Hans ägande i aktien ger 

dock honom fortfarande ett finansiellt incitament att 

agera i linje med aktieägarnas intresse. 

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 samt tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller 

branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre 

aktieägare är också väsentliga kriterier. 

Finansiell ställning 
 

 

Bolaget har inte levererat de intäkter som vi förväntas 

vilket också pressar den finansiella ställningen. Kassan 

innehöll per den sista juni 0,9 miljoner kronor. På kort sikt 

har förbetalningen av utestående fordringar från Link 

Mobility lättat på den finansiella ställningen. Men nytt 

kapital kan behövas för att stärka upp rörelsekapitalet efter 

årsskiftet.  

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. 

Potential  

 

Med ett tekniskt försprång bedömer vi att TEO har goda 

förutsättningar att växa till goda marginaler på en 

underliggande marknad med tillväxt och begränsad 

konkurrens.  

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. 

Risk  

 

Bolaget står numera utan intäkter från stabila ViaNett. 

Risken har stigit. Kort historik och osäkerhet i 

prognoserna adderar till risken. Kan bolaget leverera i 

linje med prognoser minskar risken.  

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. 
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Investment case 
TargetEveryone (TEO eller bolaget) är ett SaaS-bolag som erbjuder en plattform 

för att effektivisera marknadsföring via SMS samt via ett flertal andra kanaler, 

däribland e-mail, facebook och appar. Plattformen nyttjas för att skapa, skicka och 

analysera marknadsföring via de olika kanalerna. Relativt marknadsföringskanaler 

som e-post, sociala medier och i-app-noticer visar flera olika källor på att 

marknadsföring via SMS har en hög öppningsfrekvens. Genom att addera värde i 

SMS-marknadsföringen som exempelvis digitala rabattkuponger förefaller SMS 

vara en attraktiv kanal för att skapa kundlojalitet. Som ett komplement till 

plattformen erbjuder bolaget en loyalitets-app anpassad för köpcentrum. Till detta 

har bolaget förvärvat 30 procent av Big Data-bolaget Cloud Explorers (CE). 

Genom att kombinera funktioner i bolagets plattform med funktioner utvecklade av 

CE stärks erbjudandet ytterligare, framförallt inom riktad marknadsföring. 

Samarbetet med CE är i dag dock bara i sin linda. 

Kv2 lägre kostnader för verksamheten 
Under det gångna kvartalet har bolaget haft en hög tillväxt inom sin 

kärnverksamhet, dock har kvartalet påverkats fullt ut av den största kundens 

konkurs. Tillväxten har också hämmats av arbetet på den nya plattformen och 

ledningens resurser har även till stor del fokuserats på introduktionen i Norge. Mot 

slutet av det gångna kvartalet kunde fokus flyttas tillbaka till den nuvarande 

plattformen. Med detta har bolaget sett ett tydligt uppsving i junis försäljningssiffror 

som bekräftar att det var ett bra drag. 

Under det andra kvartalet har bolaget även ingått ett stabiliseringsprogram med 

annan part för att understödja aktiekursen efter den övertecknade emissionen. 

Som en del av stabiliseringsprogrammet tecknade Sparebank 1 Markets AS nya 

aktier till en kurs om 2,25 kronor vilket gav bolaget ytterligare cirka 4 miljoner 

kronor.  

För andra kvartalet redovisade bolaget nettointäkter om 6,1 miljoner kronor, något 

lägre än våra prognoser. Räknat på nettointäkter redovisades en bruttomarginal på 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaaS = Software as a Service 

SaaS-bolag har en hög andel åter-
kommande intäkter, så som licensavgifter.  
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33 procent, vilket också var under våra förväntningar. Enligt ledningen är det troligt 

att bruttomarginalen framöver kommer ligga mellan 40 och 60 procent beroende 

av produktmix. EBITDA-resultatet räknat på nettointäkter blev bättre än väntat 

drivet av lägre personalkostnader och externa kostnader. Dessutom ser vi 

möjligheter för kostnaderna att komma ner ytterligare när VMSPlay fasats ut. 

Prognos och utfall, kv 2 2018 

        

MSEK KV2 PROGNOS KV2 UTFALL DIFF. 

Nettoförsäljning 7,1 6,1 -1,0 

Tillväxt, % 16% -79%   

Bruttoinkomst 3,6 2,0 -1,6 

Bruttomarginal, % 51% 33%   

EBITDA -6,9 -3,9 3,0 

EBITDA-marginal, % -97% -64%   

EBIT -9,0 -6,1 2,9 

EBIT-marginal, % -127% -100%   

EBT -9,7 -6,2 3,5 

Lönsamhet räknat på nettointäkter. Källa: TargetEveryone och Jarl Securities 

 

Prognoser 
Efter försäljningen av ViaNett har tryggheten i TEO:s intäkter reducerats avsevärt, 

men istället har möjligheter skapats för att bygga upp en ledande SaaS-verksam-

het med fokus på riktad marknadsföring. Organisationen har stärkts och de 

strategiska förvärven adderar värden i form av ett stärkt erbjudande i linje med 

rådande trender i marknaden.  

Intäkterna från TEO:s tjänster kommer i form av rörliga intäkter baserat på volym 

och innehåll av olika appar, licensintäkter och konsultarvoden för installationer. 

Baserat på den graf som presenterades i bokslutet 2017 utgör de rörliga intäkterna 

den stora lejonparten i den norska verksamheten. Rimligtvis kan samma mönster 

återfinns på bolagets övriga marknader. Vidare är storleken på de rörliga 

intäkterna rimligtvis en funktion av antal abonnemang (licensintäkter). 

Nätverket av distributörer och partnerskap växer. Nyligen tecknades ett 

distributionsavtal med Vendasta med över 240 anställda i USA och Kanada. TEO:s 

plattform kommer komplettera Vendestas utbud av appar och digitala verktyg 

avsedda för att effektivisera verksamheten hos reklam- och mediebyråer. Vendesta 

har i dag runt 1 600 kunder och samarbetet tar bolaget ett försiktigt kliv in på den 

viktiga marknaden i Nordamerika. Bolaget har meddelat den 22 augusti att 

integrationen med Vendesta nu är färdig och att tjänsten nu kan börja användas.   

Vi liksom bolagets ledning har stora förväntningar på partnerskapen med 

teleoperatörer. Dessa förväntningar bör kunna börja realiseras redan under 2018. 

Telenor avser gå live med sitt erbjudande till företag under sommaren. Till detta har 

bolaget även öppnat för möjligheten att teckna abonnemang via sin egen sida som 

tidigare inte varit möjligt.  
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Samarbetet med Cloud Explorers är i dag bara i sin linda och vi tror först att en 

effekt på försäljningssiffrorna kan bli synlig 2019 - 2020. Vi tror att det stärkta 

erbjudandet med filtreringsfunktioner med mera kan locka till sig större kunder som 

gör fler och större utskick och därmed bör även bolagets rörliga intäkter öka.  

Nedan följer våra prognoser. Den första grafen visar kvartalsvisa intäkter liksom 

tillväxt i bas-scenariot. Den andra grafen visar antagna nettointäkter på årsbasis i 

bas-scenariot som vi bedömer som mest sannolikt tillsammans med ett mer 

optimistiskt bull-scenario och ett mer försiktigt bear-scenario. Nettointäkterna är 

nedjusterade för 2018 med lägre än väntade intäkter under andra kvartalet. 

Kostnaderna för verksamheten är också nedjusterade sedan senaste analysen.  

Kvartalsvisa nettointäkter och tillväxt, Bas-scenario 

  

Antagna nettointäkter, tre scenarion 

  

Källa: Jarl Securities 

 

I bas-scenariot modellerar vi med genom genomsnittlig tillväxttakt om 37 procent 

för perioden 2019 till 2022 – givet prognostiserade nettointäkter om cirka 

32miljoner kronor för helåret 2018. 

Graf nedan visar antagna EBITDA-resultat i de tre scenariona. Som framgår 

modellerar vi med ett positivt EBITDA-resultat under 2019 i bas-scenariot liksom i 

bull-scenariot. Vi har tagit ner kostnaderna aningen som en effekt av lägre 

kostnader relaterat till den löpande verksamheten under andra kvartalet.  

I det långa perspektivet ser vi goda möjligheter till bra lönsamhet givet 

skalbarheten i affärsmodellen. I bas-scenariot modellerar vi med EBITDA-

marginaler i evighet om 25 procent. I bear- och bull-scenariot är motsvarande 

antagna EBITDA-marginal 20 procent respektive 30 procent. 
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Grafen nedan visar våra prognoser för EBITDA-resultat beräknat på nettointäkter.  

Antagna EBITDA-resultat, tre scenarion. EBITDA-resultatet är beräknat på nettointäkter 

  

Källa: Jarl Securities 

 

Värdering 
Genom att kombinera en multipelvärdering med en kassaflödesmodell beräknas ett 

pris per aktie om 2,7 kronor i bas-scenariot. I bull-scenariot beräknas ett pris per 

aktie om 3,7 kronor och i bear-scenariot till 1,2 kronor.  

I kassaflödesmodellen har vi nuvärdesberäknat antaget kassaflöde med en 

diskonteringsränta om 11,9 procent. Det baserat på en riskfri ränta om en procent, 

ett beta-värde på 1,2x samt en markandsriskpremie på 6,4 procent och en 

småbolagspremie om cirka fyra procent. De två sistnämnda är baserade på data 

från PWC:s rapport ”Riskpremien på den svenska aktiemarknaden” från mars 

2018.  

Se DCF-värderingen nedan. I bas-scenariot beräknas ett värde per aktie om 3,3 

kronor. I bull- och bear-scenariot är motsvarande siffra 5,2 kronor per aktie 

respektive 0,9 kronor per aktie.  
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DCF-värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

Wacc 11,9% 11,9% 11,9% 

CAGR, 2019P - 2020P 18,5% 37,0% 43,8% 

Tillväxt, evighet 2,0% 2,0% 4,0% 

Långsiktig EBIDA-marginal 20,0% 25,0% 30,0% 

Rörelsevärde (EV) 45 187 288 

EV, varav evighetsvärde 109% 81% 84% 

        

Kassa, dec-2018 7,9 2,6 7,5 

Räntebärande skulder, dec-2018 3,1 3,1 3,1 

Nettokassa/skuld, dec-2018 4,8 -0,5 4,4 

Aktievärde 50,0 186,7 292,2 

Antal aktier, miljoner 56,6 56,6 56,6 

Motiverat värde per aktie, kronor 0,9 3,3 5,2 

Upp-/nedsida rel. senast betalda (1,7 kr) -48% 94% 204% 

        

  2018P 2018P 2018P 

EV/Sales 2,0x 5,8x 8,6x 

EV/EBITDA - - - 

Källa: Jarl Securities 

 

Vi har även kompletterat DCF-värderingen med en multipelvärdering. 

Jämförelsegruppen inkluderar SaaS-bolag som erbjuder verktyg som avser 

underlätta försäljning och marknadsföring. Vi har denna gång inkluderat det 

danska bolaget Agillic A/S som togs upp för handel på First North Danmark i mars 

2018. Agillic har utvecklat en markandsföringsplattform som påminner om TEO:s. 

Under andra kvartalet 2018 redovisade Agillic en nettoomsättning om 9,3 miljoner 

DKK (cirka 12,8 MSEK) och ett EBITDA-resultat på -4,2 miljoner DKK (cirka -5,8 

MSEK). Som framgår i tabellen på nästa sida handlas dess till en EV/Sales-multipel 

om 9,6x. Samtidigt har hade Agillic per den 30 juni 24 miljoner DKK (cirka 33 

MSEK) i kassan och har således en stabilare finansiell situation än TEO.  

Alla de inkluderade bolagen är långt från en exakt match och gruppens 

genomsnittliga marknadsvärde är en bra bit över TEO:s marknadsvärde i dag. Med 

den stor storleksskillnaden rabatterar vi den genomsnittliga EV/Sales-multipeln 

med 50 procent. 

Som framgår i tabell nedan beräknas ett pris per aktie i bas-scenariot till 2,1 

kronor. Motsvarande siffra i bull- och bear-scenariot är 2,3 kronor per aktie 

respektive 1,6 kronor per aktie. 
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Multipelvärdering 

        

  EV/Sales Mcap, MSEK   

Zendesk Inc 11,8x 56 014   

ChannelAdvisor Corp 2,2x 2 944   

Benefitfocus Inc 4,5x 9 430   

HubSpot Inc 11,0x 45 997   

Shopify Inc 14,8x 128 684   

Eagle Eye Solutions Group PLC 2,3x 341   

dotDigital Group PLC 5,4x 2 903   

Agillic A/S 8,6x 371   

Genomsnitt 7,6x 30 835   

Efter rabatt 3,8x     

        

  BEAR BAS BULL 

Nettoomsättning 2018P, MSEK 22 32 34 

Implicit EV, MSEK 85 121 127 

Nuvärde implicit EV 83 119 125 

Implicit aktievärde 88 118 129 

Värde per aktie, kronor 1,6 2,1 2,3 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Jarl Securities 

 

Genom att kombinera värderingen i DCF-värderingen med den i multipel-

värderingen landar vi på ett motiverat pris per aktie om 2,7 kronor. Motsvarande 

siffra för bear-scenariot och bull-scenariot är 1,2 kronor respektive 3,7 kronor. Se 

tabell nedan. 

Motiverat värde per aktie 

        

  BEAR BAS BULL 

DCF-värdering, kronor per aktie 0,9 3,3 5,2 

Multipelvärdering, kronor per aktie 1,6 2,1 2,3 

Motiverat värde per aktie, kronor 1,2 2,7 3,7 

Upp-/nedsida mot senast betalda kurs (1,7 kr) -48% 94% 204% 

        

EV/Sales 2018P 2,9 4,8 6,1 

EV/EBITDA 2018P - - - 

Källa: Jarl Securities 

 

Risker 
Bolagets konkurrensfördel ligger i plattformens produktionsverktyg. Det finns 

många stora och kapitalstarka aktörer som kan utveckla ett liknande verktyg. 

Eventuell ökad konkurrens i framtiden kan leda till prispress och reducerade 

marginaler. Vidare har de stora aktörerna rimligen en bättre förhandlingsposition 
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jämtemot teleoperatörerna. Med större volymer kan dessa förhandla till sig ett 

lägre inköpspris av data vilket ger dem en konkurrensfördel i termer av lägre pris. 

Bolaget har intäkter i annan valuta än svenska kronor som bolaget redovisar i. I 

dag är största delen av intäkterna och kostnaderna i norska kronor, vilket 

reducerar valutariskerna i marginalerna. Dock är valutarisken fortfarande levande 

när resultat ”växlas” till svenska kronor för rapportering. 

Som tidigare nämns är prognoserna osäkra med hänseende till den korta period 

som bolaget har visat stark tillväxt. Under de kommande kvartalen är det därför 

viktigt att tillväxten fortsätter vara stark och att marginalerna stiger.  
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Disclaimer 
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 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 Jarl Securities. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden 

och mot sedvanlig fast ersättning.  

Jarl Securities har i övrigt inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

för denna analys. Jarl Securities har rutiner för hantering av intressekonflikter, 

vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

Analytikerna Markus Augustsson och Mats Hyttinge äger inte och får heller inte 

äga aktier i det analyserade bolaget. 

http://www.jarlsecurities.se/

