
 

förväntningarna, vilket är klart 

positivt och inger en viss trygghet i våra prognoser med 

hänsyn tagen till tidigare osäkerhet med det kvartalet som 

det första utan ViaNett. Försäljningen av ViaNett förklarar 

också den negativa tillväxten relativt samma kvartal föregående år och 

kvar är nu främst bolagets plattform som enligt vd-kommentaren ”växer så 

det knakar”. Som väntat är det främst den norska verksamheten som 

bidragit där intäkter från abonnemangsavgifter sakta men säkert tickar 

uppåt samtidigt som användandet fick sig en bra skjuts under november i 

samband med den stora handelsdagen, Black Friday. Även i december var 

aktiviteten hög, troligen en effekt av julhandel och mellandagsrea. 

Verksamheten i Sverige verkar än länge  i skuggan av Norge. Som vi 

tidigare nämnt har den svenska verksamheten stärkts med en 

verksamhetschef, vilket borde ge effekt under de kommande kvartalen.  

 

var de två bidragande faktorerna till den 

negativa avvikelsen i rörelseresultatet före av- och nedskrivningar 

(EBITDA). Avvikelsen i den förstnämnda beror till stor del på icke 

återkommande kostnaders som konsultarvoden relaterade till delförvärvet 

av Cloud Explorers och uppstart av nya kunder. Liknande kostnader 

kommer rimligen fortsätta tynga på grund av parallellnoteringen i Norge. 

Som också framgick i rapporten kommer TEO genomföra en 

spridningsemission i samband med parallellnoteringen i Norge. Det skapar 

en utspädningseffekt av den svenska aktien, vilket nu förefaller 

diskonteras i marknaden.  

 

Vi avser uppdatera grundanalysen och värdering inom kort. 
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Birger Jarl Securities AB, www.jarlsecurities.se, nedan benämnt Jarl 

Securities, publicerar information om bolag och däribland analyser. 

Informationen har sammanställts utifrån källor som Jarl Securities 

bedömer som tillförlitliga. Jarl Securities kan dock inte garantera 

informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas 

som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst 

finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som 

uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 

 

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan 

person utan skriftligt godkännande av Jarl Securities. Jarl Securities ska 

inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

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

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

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

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kom-

binationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

 

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

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

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

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

personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle inne-

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

författning. 

 

Jarl Securities har inget ekonomiskt intresse avseende det som är föremål 

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

konflikter, vilket säkerställer objektivitet och oberoende. 

http://www.jarlsecurities.se/

