
 

 

UPPDRAGSANALYS 
10 december 2018 

TARGETEVERYONE 
ANALYSGUIDEN 

 
 

 
 



 

1 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

TARGETEVERYONE 
10 december 2018 

Innehåll  
Nytt år med nya mål ............................................................................................... 2 

Temperatur ....................................................................................................... 3 

Ledning och styrelse ..................................................................................... 3 

Ägare ........................................................................................................... 3 

Finansiell ställning ......................................................................................... 3 

Potential ....................................................................................................... 3 

Risk ............................................................................................................. 3 

Kort om TargetEveryone .................................................................................... 4 

Ny produkt ökar värdet på marknad .............................................................. 4 

Nytt mål för 2019 .......................................................................................... 5 

Prognoser och värdering ................................................................................... 5 

Kv3 svagt, men kv4 lär blir starkare ............................................................... 5 

Värdering ..................................................................................................... 7 

DCF-värdering ............................................................................................... 8 

Multipelvärdering ........................................................................................... 9 

Risker ............................................................................................................. 10 

Disclaimer ....................................................................................................... 11 

 



 

2 
 

ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

TARGETEVERYONE 
10 december 2018 

Nytt år med 
nya mål 

 

TEO har fallit på börsen med finansieringsproblem och tillväxt 

under förväntan. Det fjärde kvartalet är dock säsongsmässigt 

starkt. Bolaget har också stuvat om strategin med ökat fokus på 

den nya plattformen, SpectrumOne. 2019 kan bara bli ett bättre år.  

Bolagets verktyg för multikanalsdistribution av marknads-

föringsmaterial har inte levererat i linje med vad vi förväntat 

oss. Det gångna tredje kvartalet 2018 levde inte heller upp till 

våra prognoser rörande både intäkter och lönsamhet. Men 

med en ny plattform, SpectrumOne, på plats har strategin 

stuvats om. Bolaget har också tagit fram nya finansiella mål för helåret 2019: 

Nettointäkter om 60 miljoner kronor till en bruttomarginal om 50 procent.  

SpectrumOne möjliggör för användaren att analysera stora mängder extern 

marknads- liksom kunddata. Baserat på dessa analyser kan användaren skapa 

utskickslistor som ökar sannolikheten för att kampanjen blir lyckad. Multikanals-

verktyget är integrerat i samma plattform vilket underlättar användarens arbets-

processer. Med ett starkt erbjudande riktat mot större företag är potentialen hög. 

Med viss tröghet i marknaden tror vi att potentialen kan realiseras till intäkter redan 

under tredje och fjärde kvartalet 2019.  

Dock tror vi att positiva säsongsvariationer kan bidra till ett starkt fjärde kvartal 

2018, med shopping-eventet Black Friday som utgör startpunkten för julhandeln. 

Dessa typer av event har historiskt ökat aktiviteten hos bolagets kunder, vilket i sin 

tur leder till ökade intäkter med bra marginal. Givet den tilltagande användarbasen 

tror vi att fjärde kvartalet kan visa både positiv kvartalsvis tillväxt, liksom sekventiell 

(då relativt det föregående kvartalet).  

I basscenariot prognostiserar vi nettointäkter för helåret 2018 om 22 miljoner 

kronor. För helåret 2019 modellerar vi med nettointäkter om 40 miljoner kronor. I 

bull-scenariot är vi dock mer optimistiska och modellerar med nettointäkter för 2019 

i linje med bolagets mål om 60 miljoner kronor. Efter vissa justeringar i prognoserna 

beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 2,7 (2,7) kronor för de kommande tolv 

månaderna. 

Utfall och prognoser, Bas-scenario 

              

MEUR  2016 2017 2018P 2019P 2020P 2021P 

Nettointäkter 102 78 22 40 87 112 

EBITDA -28,4 -11,4 -18,4 -7,4 10,7 21,6 

Implicit EV/Sales 1,5x 1,9x 7,0x 3,7x 1,7x 1,4x 

Implicit EV/EBITDA - - - - 13,9x 6,9x 

EBITDA beräknat på nettointäkter. Källa: TargetEveryone och Jarl Securities 
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Datum: 10 december 2018 

Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 

Mats Hyttinge, Jarl Securities 

  

Företagsnamn: TargetEveryOne AB (publ) 

Lista: FIRST NORTH STOCKHOLM 

Vd: Torkel Johannessen 

Styrelseordförande: Fredric Forsman 

Marknadsvärde: 85 MSEK 

Senast: 1,6 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 i form av SpecrumOne.  

  

  

Möjligheter och 

styrkor: 

TEO har nyligen lanserat den nya 

plattformen SpectrumOne. Till vår vetskap 

finns ingen mjukvara som kombinerar 

dataanalys med multikanalsdistribution. 

Feedback från kunderna har hittills varit 

positiv och potentialen är således stor. Vi 

förväntar oss att SpectrumOne börjar 

generera betydande intäkter under tredje 

och fjärde kvartalet 2019.  

 

Skalbarhet i plattformen skapar goda möjlig-

heter till bra lönsamhet. Bolaget har åter-

kommande licensintäkter vilket skapar viss 

trygghet. 

 

Risker och 

svagheter: 

TEO saknar intäkter som täcker kost-

naderna. Den prognostiserade tillväxten är 

hög och med en kort historik under nuvar-

ande 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 

1,4 kr 

Bas 

2,7 kr 

Bull 

4,0 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 september 2,4 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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Kort om TargetEveryone 
TargetEveryone är ett mjukvarubolag med fokus på marknadsföring – ett så kallat 

Martech-bolag. Bolagets intäkter består av återkommande licensintäkter liksom av 

intäkter från tilläggstjänster. Huvudkontoret finns i Norge som i dag också är den 

viktigaste marknaden. 

Ny produkt ökar värdet på marknad 
I november 2018 lanserades mjukvaruplattformen SpectrumOne. Denna 

kombinerar teknik utvecklat av CloudExporers med bolagets verktyg för 

multikanalsdistribution. I SpectrumOne kan användaren (i) producera 

marknadsmaterial för att sedan distribuera detta simultant i flera kanaler och (ii) 

segmentera och göra djupgående analyser av interna och externa kunddatabaser. 

Genom denna analys kan användaren skapa utskickslistor med ”rätt” mottagare, 

vilket i sin tur ökar sannolikheten att marknadsföringskampanjen också blir lyckad.  

Illustration, SpectrumOne 

 

Källa: Jarl Securities 

 

Till vår vetskap är TEO unik med att erbjuda ett färdigt system som kombinerar 

funktionen av analys och segmentering av stora mängder marknads-/kunddata 

med ett verktyg för multikanalsdistribution. Kombinationen av de två verktygen i 

SpectrumOne medför att användaren inte på egen hand behöver arbeta fram en 

integrationslösning mellan två separata verktyg. Användaren behöver heller inte 

använda sig att två separata leverantörer, en för data och en för multikanals-

distribution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martech = Marketing Technology 
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TEO har sedan en tid tillbaka släppt på ett antal kunder på beta-versionen av 

SpectrumOne. Med bra feedback från testanvändarna meddelade bolaget i 

november 2018 att plattformen lanserats. 

Nytt mål för 2019 
Alla säljresurser kommer framledes att fokuseras på SpectrumOne. Den främsta 

målgruppen är större företag. Det enklare verktyget för (endast) multikanals-

distribution kommer vara instegsprodukten för mindre företag. Denna produkt 

kommer marknadsföras endast via bolagets hemsida. 

Med SpectrumOne på plats presenterade TEO en ny målsättning för helåret 2019. 

Efter analys av marknaden och feedback från kunder ser ledningen en 

nettoomsättning om 60 miljoner kronor till en bruttomarginal om 50 procent som 

fult rimligt för helåret 2019. 

Prognoser och värdering 

Kv3 svagt, men kv4 lär blir starkare 
Det gångna tredje kvartalet 2018 var det första kvartalet med omsättning endast 

från kärnservices (plattformen). Nettointäkterna, då rensat för avyttrat och 

avvecklade rörelser, växte med 20 procent kvartal mot kvartal och landade 

därmed på 3,2 miljoner kronor. Det var under våra förväntningar på den organiska 

tillväxten. Antalet kunder har ökat stadigt under året men endast två nya 

intäktsgenererande kunder i Norge har tillkommit. Norge har historiskt varit 

bolagets viktigaste marknad. Tappet i tillväxten här kan således vara en 

förklarande anledning till avvikelsen mot våra prognoser.  

Nedan visas våra prognoser relativt utfall för det tredje kvartalet. 

Prognos och utfall, kv3 2018 

        

MSEK KV3 PROGNOS KV3 UTFALL DIFF. 

Nettoförsäljning 7,6 3,2 -4,4 

Tillväxt, % -44% -77%   

Bruttoinkomst 3,6 1,7 -1,9 

Bruttomarginal, % 50% 53%   

EBITDA -1,8 -8,1 -6,3 

EBITDA-marginal, % -24% -255%   

EBIT -4,0 -10,3 -6,3 

EBIT-marginal, % -53% -327%   

EBT -4,3 -10,4 -6,1 

Lönsamhet räknat på nettointäkter. Källa: TargetEveryone och Jarl Securities 

 

Räknat på nettointäkter redovisades en bruttomarginal på goda 53 procent, vilket 

därmed var över våra förväntningar. Som tidigare nämnts har bolaget som mål att 

framledes leverera en bruttomarginal på 50 procent. Produktmixen bör rimligtvis 

skapa viss variation i bruttomarginalerna. 

 

 

 

Två produkter med två olika målmarknader 
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EBITDA-resultatet räknat på nettointäkter blev sämre än väntat främst drivet av 

den sämre omsättningen men även på grund av högre externa kostnader än 

väntat. 

På den positiva sidan indikerar bolaget att försäljningen i oktober har uppnått 2 

miljoner kronor. Det lovar gott inför juletider då vi även förväntar oss att aktiviteten 

hos kunderna ökar som i sin tur leder till ökade intäkter för TEO. 

Till detta har bolaget säsongen framför sig med julhandel som nu är i full fart. Givet 

ökad handel kring jul tror vi att det fjärde kvartalet kan bli bra med kraftigt ökade 

intäkter relativt det tredje kvartalet. Nedan visas prognostiserade nettointäkter på 

kvartalsbasis.  

Kvartalsvisa nettointäkter och tillväxt, Bas-scenario 

  

Källa: Jarl Securities 

 

Nedan följer våra prognoser på årsbasis. Bas-scenariot är det scenario som vi 

bedömer som mest sannolikt tillsammans med ett mer optimistiskt bull-scenario 

och ett mer försiktigt bear-scenario.  

Prognostiserade nettointäkter på årsbasis, Bas-scenario 

   

Källa: Jarl Securities 

 

Som framgår modellerar vi i basscenariot med totala nettointäkter under 2018 om 

22 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2019 är 40 miljoner kronor, en bit under 

bolagets egna mål. I bull-scenariot modellerar vi dock med att bolagets mål om 60 

miljoner kronor i nettointäkter nås under helåret 2019 nås.  
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Basscenariots avvikelse från bolagets mål motiveras bland annat av tidskrävande 

beslutsprocesser hos kunder i bolagets målmarknad. Samtidigt skall också noteras 

att konkurrensen från alternativ inte är obefintlig. Exempelvis har många bolag i 

dag redan sina CRM-system uppkopplade mot externa marknadsdata liksom 

kunddatabaser. Att få dessa bolag att migrera från befintlig lösning till 

SpectrumOne kan ta mer tid än vad vi modellerar för.  

Vår sammantagna bedömning är således att det kan ta ett tag innan lanseringen 

av SpectrumOne börjar generera betydande intäkter. I vårt scenario börjar intäkter 

från SpectrumOne ta fart så smått under andra kvartalet 2019 för att sedan kraftigt 

öka under tredje och fjärde kvartalet. Givetvis, om bolaget lyckas påvisa 

annorlunda kommer prognoserna också justeras därefter. 

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

modellerar vi med ett positivt EBITDA-resultat under 2021 i bas-scenariot liksom i 

bull-scenariot.  

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 27,5 procent. 

Grafen nedan visar våra prognoser för EBITDA-resultat och EBIT-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 för de kommande 12 månaderna. I 

bull-scenariot beräknas ett pris per aktie om 4,0 kronor och i bear-scenariot till 1,4 

kronor. Se tabell nedan. 
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Värdering, tre scenarion  

        

  BEAR BAS BULL 

DCF-värdering, kronor per aktie 0,9 2,7 3,9 

Multipelvärdering, kronor per aktie 1,8 2,7 4,1 

Motiverat värde per aktie, kronor 1,4 2,7 4,0 

Upp-/nedsida mot senast betalda kurs (1,6 kr) -41% 66% 143% 

        

EV/Sales 2019P 2,9x 3,8x 3,7x 

EV/EBITDA 2019P - - - 

 

Källa: Jarl Securities 

 

DCF-värdering 

Nedan visas DCF-värderingen. I bas-scenariot beräknas ett värde per aktie om 2,7 

kronor. I bull- och bear-scenariot är motsvarande siffra 3,9 kronor per aktie 

respektive 0,9 kronor per aktie.  

DCF-värdering 

        

  BEAR BAS BULL 

Wacc 13,6% 13,6% 13,6% 

CAGR, 2019P - 2020P 35,6% 54,1% 61,7% 

Tillväxt, evighet 2,0% 2,0% 4,0% 

Långsiktig EBIDA-marginal 20,0% 25,0% 27,5% 

Rörelsevärde (EV) 53 150 219 

EV, varav evighetsvärde 108% 89% 88% 

        

Kassa, dec-2018 3,8 3,8 3,8 

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

Nettokassa/skuld, dec-2018 0,7 0,7 0,7 

Aktievärde 53 150 220 

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

Motiverat värde per aktie, kronor 0,9 2,7 3,9 

        

  2019P 2019P 2019P 

EV/Sales 2,0x 3,7x 3,6x 

EV/EBITDA - - - 

Källa: Jarl Securities 

 

I kassaflödesmodellen har vi nuvärdesberäknat antaget kassaflöde med en 

diskonteringsränta om 13,6 procent. Det baserat på en riskfri ränta om en procent, 
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ett beta-värde på 1,2x samt en marknadsriskpremie 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. Till detta har vi adderat en bolagsspecifik premie om 1 procent som avser 

avspegla det faktum att bolaget strategi har förändrats. 

Per den sista december 2018 uppskattar vi att kassan uppgår till cirka 3,8 miljoner 

kronor. En nyemission runt/strax efter årsskiftet går således inte att utesluta. 

Multipelvärdering 

Vi har även kompletterat DCF-värderingen med en multipelvärdering. 

Jämförelsegruppen inkluderar SaaS-bolag som erbjuder verktyg som avser 

underlätta försäljning och marknadsföring.  

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 40 procent.  

Som framgår i tabell nedan beräknas ett pris per aktie i bas-scenariot till 2,7 

kronor. Motsvarande siffra i bull- och bear-scenariot är 4,1 kronor per aktie 

respektive 1,8 kronor per aktie. 

Multipelvärdering 

        

  EV/Sales Mcap, MSEK   

Zendesk Inc 11,4x 56 514   

ChannelAdvisor Corp 1,7x 2 454   

Benefitfocus Inc 6,8x 14 629   

HubSpot Inc 10,1x 45 508   

Shopify Inc 14,8x 142 077   

Eagle Eye Solutions Group PLC 1,9x 325   

dotDigital Group PLC 5,3x 2 835   

Agillic A/S 6,4x 371   

Genomsnitt 7,3x 33 089   

Efter rabatt 4,4x     

        

  BEAR BAS BULL 

Nettoomsättning 2019P, MSEK 26 40 60 

Implicit EV, MSEK 115 177 263 

Nuvärde implicit EV 100 154 230 

Implicit aktievärde 100 154 229 

Värde per aktie, kronor 1,8 2,7 4,1 

Källa: Thomson Reuters Eikon och Jarl Securities 
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ANALYSGUIDEN 
UPPDRAGSANALYS 

UPPDATERING 

TARGETEVERYONE 
10 december 2018 

Risker 
Bolaget saknar intäkter som överskrider kostnaderna. Per den sista december 

bedömer vi att kassan uppgår till cirka 4 miljoner kronor. Det går således inte att 

utesluta att bolaget kommer genomföra en nyemission strax efter årsskiftet. 

Bolagets plattform, SpectrumOne, har nyligen lanserats och ett antal kunder har 

testat denna live. Dock kan tekniska problem uppstå, vilket kan föra med sig både 

högre utvecklingskostnader liksom försenad nyförsäljning. 

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. 

Med kort historik är prognoserna osäkra. Under de kommande kvartalen är det 

därför viktigt att tillväxten kraftigt tilltar och att marginalerna stiger. 
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10 december 2018 

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/

