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UPPDRAGSANALYS 

Fortsatt tillväxt 
men högre kostnader 
Positiv vinstutveckling ser ut att dröja  
Trainimals andra kvartal som avser perioden augusti-oktober 2021 i 

det delade räkenskapsåret redovisade en balanserad tillväxt på 13 

procent jämfört med samma period i fjol. Kostnaderna var dock högre 

än förväntat. Kvartalet redovisade en rörelseförlust före avskriv-

ningar (ebitda) på två miljoner kronor jämfört med motsvarande 

kvartal i fjol då bolaget redovisade ett minus på 382 000 kronor. I 

bolagets kommentar säger man att investerat stort i marknadsföring 

och utveckling av nya tjänster men att resultatet i form av kundtillväxt 

ännu inte kommit upp i den takt man önskat. Vi hade väntat oss en 

negativ resultatutveckling under årets första halvår, dock inte på den 

höga nivå som redovisats under andra kvartalet. Vi räknar inte längre 

med att andra halvåret kommer att se bättre ut och prognosticerar en 

rörelseförlust på helåret 2022p. 

För att balansera den högre kostnadsmassan är det väsentligt att 

bolaget lyckas återta en högre omsättningstillväxt och förutsättnin-

garna ser vi som goda i och med satsningarna på Storbritannien, men 

att detta kan dröja till kommande år. Vi räknar med att bolagets kost-

nadsmassa kommer att ligga på en högre nivå under resterande del 

av räkenskapsåret innan vi ser en återhämtning.   

Sänkt lönsamhetsprognos 
Resultatutvecklingen under andra kvartalet leder oss till att sänka 

våra förväntningar från ett tidigare ett positivt rörelseresultat på 

670 000 kronor till ett negativt resultat på 5,4 miljoner kronor då vi 

inte ser att förutsättningarna kostnadsmässigt föreligger under andra 

halvåret 2022p. Vi räknar med en viss återhämtning i det negativa 

resultatet först under kommande år men med fortsatta förluster. 

Först 2024 prognosticerar vi ett positivt resultat som vi räknar med 

kommer att fortsätta de efterföljande åren.  

Vår riktkurs bygger på den tillväxtresa vi ser i Trainimal varvid 

dagens multiplar gällande p/s-tal (aktiekurs i relation till omsättning 

per aktie) ger en bättre bild av potentialen i bolaget. Vi justerar ner 

vår riktkurs till 20 kronor (35) med anledning av våra prognos-

justeringar, vilket motsvarar ett p/s-tal på 1,5 på vår nya prognos för 

2022p, p/s-tal på 1,2 för 2023p samt ett p/s-tal på1,0 för 2024p. Sett 

över en längre tidsperiod prognosticerar vi en fortsatt förstärkning i 

rörelseresultatet.  
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kr
Kursutveckling sedan börsintroduktionen

Prognoser & Nyckeltal, tkr
2021 2022p 2023p 2024p

Totala intäkter 25 946 30 718 37 629 47 036
Ebitda resultat 265 -4 375 -1 483 1 575
Rörelseres. (ebit) -387 -5 458 -2 506 600
Resultat f. skatt -186 -5 815 -2 706 400
Nettoresultat -9 -5 815 -2 706 400
Vinst per aktie 0,00 kr -2,48 kr -1,15 kr 0,17 kr
Utd. per aktie 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr
Omsättningstillväxt 10,3% 18,4% 22,5% 25,0%
Ebitda marginal 1,0% -14,2% -3,9% 3,3%
Rörelsemarginal -1,5% -17,8% -6,7% 1,3%
Nettoskuld/ebitda -37,7 2,3 6,7 -6,3
P/e-tal neg.  -5,8 -12,5 84,8
P/s-tal 1,3 1,1 0,9 0,7
EV/ebitda 90,3 -5,5 -16,1 15,2
EV/omsättning 0,9 0,8 0,6 0,5
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Investeringstes 

Kostnader i fokus efter andra kvartalet 
Även om omsättningen under årets andra kvartal i det delade 

räkenskapsåret var marginellt lägre än vi räknat med så var resultat-

utvecklingen en negativ överraskning. Bolagets förklaring till de 

ökade kostnaderna under kvartalet hänför sig till ökade marknads-

föringskostnader, externa konsulter för att driva den digitala 

processen och ökad personalstyrka.    

Med det svagare resultatet i andra kvartalet, som en följd av den högre 

kostnadsmassan, väljer vi att justera ner våra estimat och räknar med 

att innevarande år (2022p) blir ett förlustår, mot tidigare prognos på 

en mindre vinst. Vi räknar med att bolaget redovisar en mindre vinst 

från och med 2024p och att vinsten tilltar under efterföljande år.  

I våra nya prognoser ser vi en vinst per aktie på 0,17 kronor för 2024p, 

1,28 kronor för 2025p och 2,16 kronor för 2026p.  

Både högre kostnader och högre intäkter per kund  
Marknadsföringskostnaderna under andra kvartalet 2022 ökade med 

824 kronor, till 1064 kronor (240) per kund. Samtidigt ökade 

intäkterna med 206 kronor per kund, till 971 kronor (765). Räknat 

på nettot av intäkterna minus marknadsföring per kund redovisades 

ett underskott på 93 kronor per kund – motsvarande en procentuell 

minskning på 8,5 procent under andra kvartalet 2022. Således 

genererade inte marknadsinsatserna någon avsevärd intäkt räknat 

per kund. Dock lyckades bolaget att bibehålla bruttomarginalen 

räknat per abonnemang, med en marginell ökning till 48,5 procent 

(48,3 procent).  

Marknadsföringskostnaderna förväntas öka de kommande kvartalen 

som en följd av den kommande lanseringen i Storbritannien samt det 

nya konceptet Trainimal Women. Detta skall dock ställas i relation till 

den förväntade försäljningstillväxten framgent och är en 

förutsättning att lyckas på en ny marknad.  

MammaFitness blir Trainimal Women 
Som ett led i Trainimals satsning på medlemstillväxt lanseras 

Trainimal Women, först i Storbritannien och till våren även i Sverige. 

Syftet med förändringen är att bredda målgruppen att även innefatta 

även andra kvinnor än mammor som är tränings- och kost-

intresserade men har inte lika omfattande personellt stöd som kunder 

med premiumtjänster. Apparna kommer att heta Trainimal. 

Vinst väntas först 2024 
Vinst per aktie 2021-2026p 
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Högre kostnader per kund 
Marknadsföringskostnader och intäkter per kund  
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Prognosjusteringar 
I nedanstående tabell redovisas de prognosjusteringar som är en 

konsekvens av utfallet under andra kvartalet 2022 samt våra nya 

antaganden om en framskjuten intjäning till 2024 jämfört med 

tidigare prognos. Vi har endast gjort marginella nedjusteringar på 

våra omsättningsprognoser (1,5 procent) för innevarande år och 

kommande år men större nedjusteringar var gäller resultat-

utvecklingen. Med en högre kostnadsmassa under räkenskapsårets 

andra kvartal räknar vi nu med att denna kommer att bestå under 

hela prognosperioden (2022p-2024p). inte minst då Storbritannien 

blir ny marknad, men att resultatförbättring kommer med ökad 

tillväxt, förutsatt att bolaget lyckas med satsningen i Storbritannien 

och att om profileringen av MammaFitness till Trainimal Women blir 

framgångsrik.  

För innevarande år (2022p) räknar vi nu med att andra kvartalets 

negativa utveckling i rörelseresultatet kommer att fortsätta räken-

skapsåret ut och att en återhämtning kommer att skönjas först under 

kommande räkenskapsår – dock prognosticeras även ett negativt 

resultat för 2023p. Först under 2024p räknar vi med att se ett positivt 

resultat, detta som en följd av att vi förväntar oss att tillväxten ökar 

snabbare än kostnaderna.  

I nedanstående prognosjusteringar har vi även lagt till våra prognoser 

för 2025p och 2026p. Scenariot för dessa år bygger på en högre till-

växttakt samtidigt som kostnadsmassan, i relation till omsättningen, 

avtar.  

Prognosjusteringar 2022p-2026p 

 
 
  

(SEKt) 2021 Före Efter Justering Före Efter Justering Före Efter Justering 2025p 2026p

Omsättning 25 946 31 135 30 718 -418 38 141 37 629 -511 47 676 47 036 -639 58 796 73 494

Ebitda resultat 265 1 388 -4 375 -5 763 2 599 -1 483 -4 082 3 674 1 575 -2 099 4 887 7 420

Rörelseres. (ebit) -387 670 -5 458 -6 128 1 754 -2 506 -4 260 2 677 600 -2 077 3 958 6 534

Resultat f. skatt -186 820 -5 815 -6 635 1 864 -2 706 -4 570 2 787 400 -2 387 3 758 6 334

Nettoresultat -9 640 -5 815 -6 455 1 454 -2 706 -4 160 2 174 400 -1 774 3 006 5 067

Vinst per aktie 0,00 0,27 kr -2,48 kr -2,75 kr 0,62 kr -1,15 kr -1,77 kr 0,93 kr 0,17 kr -0,76 kr 1,28 kr 2,04 kr

Utd. per aktie 0 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr

Omsättningstillväxt 10,3% 20,0% 18,4% 22,5% 22,5% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Ebitda marginal 1,0% 4,5% -14,2% 6,8% -3,9% 7,7% 3,3% 8,3% 10,1%

Rörelsemarginal -1,5% 2,2% -17,8% 4,6% -6,7% 5,6% 1,3% 6,7% 8,9%

2022p 2023p 2024p

Marginalexpansion först från 2024 
Omsättning miljoner kronor och rörelsemarginal (Ebit) 
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Risker 
Verksamheten är förknippad med ett antal risker som mer eller min-

dre kan påverka omsättning- och resultatutveckling negativt.  

Konkurrens 
Trainimal verkar på en konkurrensutsatt marknad från bland annat 

andra hälso- och friskvårdsaktörer som erbjuder likvärdiga koncept 

digitalt såväl som traditionellt, såsom gym och andra friskvårds-

anläggningar. En riskfaktor skulle kunna vara att Trainimal saknar 

förmåga att effektivt konkurrera på marknader där bolaget är 

verksamt idag eller i framtiden.  Konkurrenter skulle kunna försöka 

att efterlikna Trainimals affärsmodell eller delar därav för att påverka 

rådande marknadsandelar och därmed inverka negativt på bolagets 

omsättning och resultat. Större bolag med finansiell styrka skulle 

kunna komma att konkurrera med Trainimal för att attrahera 

medlemmar på bolagets marknader. Detta skulle i sin tur kunna 

begränsa Trainimals förmåga att attrahera nya kunder och därmed 

påverka bolagets verksamhet och finansiella ställning.     

Inte lyckas implementera tillväxtstrategin 
Tillväxtstrategin syftar till att nå ökade marknadsandelar på den 

svenska marknaden samt etablering utomlands. Tranimals strategi 

om ökade marknadsandelar på den svenska marknaden är tänkt att 

nås genom utökade sälj- och marknadsåtgärder vidareutveckling av 

bolagets produkt- och kunderbjudande. Etablering utomlands är 

tänkt i första hand ske mot engelskspråkiga länder. I den mån 

Trainimal inte skulle lyckas i denna strategi kommer bolaget inte 

kunna genomföra tänkt tillväxtstrategi, vilket i sin tur kan komma att 

inverka på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.   

Ekonomiska förhållanden och konsumentbeteende 
Trainimal är i dagsläget endast verksamt i Sverige och därmed 

beroende av de ekonomiska förhållandena i landet. Om förändringar 

uppstår i konsumentbeteende samt att de generella ekonomiska 

förhållandena förändras skulle detta kunna komma att inverka nega-

tivt på försäljningen av Trainimals individ anpassade och digitala 

erbjudande. I tider av ekonomisk osäkerhet eller konjunktur-

avmattning kan medlemmar vid hälso- och friskvårdsföretag välja att 

avsluta sitt medlemskap eller välja alternativa erbjudanden hos 

konkurrenter. 

Bibehålla och rekrytera nyckelpersonal  
Trainimal har en relativt lite organisation med 12 anställda och 25-

30 frilansande coacher. Detta innebär ett visst beroende av enskilda 

nyckelpersoner och förmågan att i framtiden identifiera, anställa och 

bibehålla kvalificerad personal. Ett flertal nyckelpersoner har stor 

kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamheter. För-

lusten av lednings- och nyckelpersonal kan innebära att uppställda 

mål inte nås eller att bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Detta 
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kan i sin tur ledan till bolagets verksamhet, finansiella ställning och 

resultat ej uppnås. 

Varumärket 
Trainimals framgångar är till stor del beroende av att kunna stärka 

sitt varumärke och bibehålla sitt goda rykte bland medlemmar och 

allmänhet. Bristande kundservice, olämpligt eller oetiskt agerande av 

bolagets tränings- och kostrådgivare eller andra problem som 

föranleds av svårigheter inom bolagets IT-system kan skada 

Trainimals varumärke och dess rykte. Medlemmars agerande på 

social medier kan skada varumärket och dess goda rykte utan att ge 

bolaget något utrymme att vidta åtgärder för att återställa Trainimals 

varumärke och rykte, vilket också kan leda till kostnadskrävande och 

svåra insatser. Om varumärket skadas till följd av hur bolaget sköter 

sin verksamhet kan det ha en väsentlig påverkan på verksamheten, 

den finansiella ställningen och resultatet. 

Bolagets koncept – MammaFitness – är starkt förknippat med 

bolagets vice VD, Olga Rönnberg, och hennes renommé har således 

stark inverkan på bolagets möjligheter att anskaffa och behålla kun-

der. Negativa händelser som skadar Olga Rönnbergs renommé kan 

därför inverka negativt på bolagets verksamhet, finansiella ställning 

och resultat. 

Marknadsföring och kommunikation 
Inom träning och kostrådgivning förekommer en rad olika synsätt 

kring effektivitet av olika metoder. Trainimal förmedlar dess kost- 

och träningsfilosofi i marknadsföringssyfte. Konkurrenter kan upp-

fatta marknadsföringen som aggressiv och vilseledande. Om bolagets 

skulle vara skyldig till en överträdelse i marknadsföringen kan detta 

leda till vite eller annan ekonomisk skada, vilket i sin tur kan komma 

att ha en negativ inverkan på verksamhet, finansiella ställning och 

resultat. 

Personuppgiftslagen (GDPR) 
Inom ramen för sin verksamhet behandlar bolaget personuppgifter 

som regleras av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att 

bolaget måste förhålla sig till de krav som framgår av GDPR. Om 

bolaget inte uppfyller de krav som framgår av GDPR kan bolaget 

drabbas av sanktioner, vilket skulle kunna påverka Trainimals verk-

samhet, finansiella ställning och resultat. 

Tillväxtstrategi 
Trainimals expansion och marknadssatsningar innebär ökade kost-

nader för bolaget. En försening på marknadsgenombrott på nya 

marknader kan innebära resultatförsämringar. Det kan inte uteslutas 

att Trainimal i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. 

Bolaget kan heller inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan 

anskaffas. Om bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapi-

tal eller misslyckas med att anskaffa kapital till skäliga villkor, kan 
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detta resultera i negativa effekter på verksamheten, den finansiella 

ställningen och resultat. 

Förändringar i skattelagstiftning 
Då lagar, avtal och andra föreskrifter avseende beskattning, liksom 

andra fiskala avgifter, historiskt har varit föremål för upprepade för-

ändringar och justeringar, är ytterligare förändringar och justeringar 

att vänta i de jurisdiktioner där Trainimal är verksamt. Detta kan även 

vara på retroaktiv basis. Sker förändringar kan detta få betydande 

inverkan på TRainimals skattebelastning samt resultera i en väsentlig 

inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Valutakurser 
Trainimals framtida intäkter kan i takt med bolagets planerade 

geografiska expansion bli påverkade av förändringar i valutakurser. 

Idag sker försäljningsintäkterna huvudsakligen i svenska kronor. Bo-

laget äger även tillgångar med exponering mot euro. Då växelkurser 

för utländska valutor fluktuerar i förhållande till den svenska kronan 

finns risk för att framtida valutaförändringar kan medföra en negativ 

inverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. 

Risker relaterade till notering på NGM  
Bolag vars aktier handlas på Nordic SME omfattas inte av samma 

omfattande reglering som för ett bolag vars aktier är noterade på en 

så kallad reglerad marknad. En investerare bör vara medveten om att 

handel med aktier noterade utanför en reglerad kan vara mer risk-

fylld.   

Likviditeten på aktiemarknaden 
Aktier som handlas på Nordic SME har generellt lägre omsättning än 

aktier som handlas på en reglerad marknad. Omsättningen i bolagets 

aktie kan variera under perioder och avståndet mellan köp- och 

säljkurser kan från tid till annan vara stort. Likviditeten i Trainimals 

aktie kan påverkas av ett antal olika interna och externa faktorer. Till 

de interna faktorerna hör bland annat kvartalsvariationer. Till de 

externa faktorerna hör allmänna ekonomiska förhållanden, 

branschfaktorer, konjunktur samt andra faktorer som inte är 

relaterade till bolagets verksamhetsutveckling. Det pris som aktierna 

handlas för kommer att påverkas av ett flertal faktorer, varav några 

är specifika för Trainimal och dess verksamhet medan andra är gene-

rella för noterade bolag. Upptagande till handel på Nordic SME bör 

inte tolkas som att det kommer att finnas en likvid marknad för 

aktierna. Det föreligger risk att en aktiv och likvid handel inte ut-

vecklas eller inte förblir hållbar, vilket kan komma att medföra svå-

righeter för aktieägare att avyttra aktierna. Om någon av dessa risker 

skulle realiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ effekt på 

aktiens pris.   

Möjlighet att lämna utdelning till aktieägare 
Trainimal har under tidigare verksamhetsår lämnat utdelning men 

detta innebär inte per automatik att bolaget kommer att lämna 
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utdelning under kommande verksamhetsår. Bolagets utdelnings-

policy innebär att ansamlade vinster och förluster ska återinvesteras 

i bolagets verksamhet. Den antagna utdelningspolicyn kan i fram-

tiden revideras, främst utifrån att den finansiella ställningen avsevärt 

förändras. Enligt svensk lag är det bolagsstämman som beslutar om 

utdelning. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida 

utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägande om framtida utdel-

ningar kommer styrelsen väga in faktorer såsom expansions-planer, 

och/eller de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker 

ställer på storleken av det egna kapitalet men även bolagets likviditet 

och ställning i övrigt. Det föreligger risk att bolaget inte kommer att 

ha tillräckligt med utdelningsbara medel och bolagets aktieägare 

således inte kommer att besluta om utdelning i framtiden. 

Försäljning av större aktieposter och nyemissioner 
Betydande försäljningar av aktier som genomförs av större aktie-

ägare, styrelseledamöter eller personer med ledande ställning i bo-

laget, eller en uppfattning av marknaden att sådan kan komma att 

ske, liksom en allmän marknadsförväntan om att ytterligare nyemis-

sion kommer att genomföras, kan påverka kursen på bolagets aktier 

negativt. Dessutom skulle ytterligare eventuella nyemissioner leda till 

en utspädning av ägandet för aktieägare som av någon anledning inte 

kan delta i en sådan nyemission eller väljer att inte utöva sin rätt att 

teckna aktier. Detsamma gäller om emissioner riktas till andra än 

aktieägare. 

Begränsade möjligheter för aktieägare att påverka 
Nuvarande största ägare i Trainimal, Nova World Fitness Ltd, som 

kontrolleras av Olga Rönnberg och Håkan Rönnberg, kommer genom 

sin majoritetsställning ha möjlighet att i hög grad påverka utgången 

av de frågor som framläggs för bolagsstämman att besluta om, 

inklusive val av styrelseledamöter och en eventuell ökning av 

aktiekapitalet., samgående eller försäljning av samtliga, eller nästan 

samtliga, bolagets tillgångar. Såvitt TRainimal känner till finns inga 

överenskommelser mellan någon av de största aktieägarna. Oavsett 

detta sammanfaller kanske inte det intresse Nova World Fitness Ltd, 

eller det intresse någon av de andra större aktieägarna har, med 

bolagets intresse eller andra aktieägares intressen och de större 

aktieägarna skulle kunna utöva inflytande över Trainimal på ett sätt 

som inte skulle främja de andra aktieägarnas intresse på bästa sätt.     
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Resultaträkning (Tkr)
Delat räkenskapsår maj-april 2020 2021 2022p 2023p 2024p

Nettoomsättning 22 345 23 515 27 922 34 274 42 843

Övriga rörelseintäkter 1 183 2 431 2 796 3 355 4 193

Råvaror och förnödenheter -12 182 -11 613 -12 774 -14 052 -16 300

Övriga externa kostnader -3 936 -7 400 -13 690 -15 957 -19 512

Personalkostnader -6 695 -6 668 -8 628 -9 103 -9 649

Resultat före avskrivningar (ebitda) 715 265 -4 375 -1 483 1 575

Avskrivningar -587 -626 -1 083 -1 023 -975

Exceptionella kostnader -3 752 -26 0 0 0

Rörelseresultat (ebit) -3 624 -387 -5 458 -2 506 600

Finansnetto -55 129 -160 -200 -200

Bokslutsdispositioner 2 136 72 -197 0 0

Resultat före skatt -1 543 -186 -5 815 -2 706 400

Skatt -66 177 0 0 0

Nettoresultat -1 609 -9 -5 815 -2 706 400

Balansräkning (Tkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4 2 185 4 405 3 255 4 070

Materiella anläggningstillgångar (byggnader/mark) 0 8 795 0 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 297 539 378 488 580

Pågående nyanläggning och förskott 2 466 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 533 1 248 1 373 1 510 1 661

Summa anläggningstillgångar 3 300 12 767 6 156 5 253 6 311

Varulager 595 529 1 167 1 342 1 543

Kundfordringar 251 211 198 228 262

Aktuell skattefordran 66 297 998 1 148 1 320

Övriga fordringar 246 262 301 346 398

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 197 1 361 1 701 1 956 2 250

Likvida medel 9 365 17 546 21 628 22 709 23 844

Summa omsättningstillgångar 10 720 20 206 25 993 27 729 29 618

SUMMA TILLGÅNGAR 14 020 32 973 32 149 32 982 35 929

Eget kapital & skulder
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Bundet eget kapital 751 939 939 939 939

Utvecklingsfond och reservfond 30 2 138 4 320 4 536 5 262

Fritt eget kapital inkl. överkursfond 8 401 19 774 14 058 12 758 13 332

Summa eget kapital 9 182 22 851 19 317 18 233 19 533

Skulder till kreditinstitut 0 3 450 2 880 2 880 2 880

Summa långfristiga skulder 0 3 450 2 880 2 880 2 880

Obeskattade reserver

Ackumulerade överavskrivningar -79 -151 -166 -183 -201

Summa obeskattade reserver -79 -151 -166 -183 -201

Skulder till kreditinstitut 0 254 250 250 250

Leverantörsskulder 1 701 2 992 4 400 4 488 5 834

Övriga kortfristiga skulder 2 015 808 776 854 1 024

Uplupna kostnader & förutbetalda intäkter 1 201 2 769 3 456 3 588 4 062

Summa kortfristiga skulder 4 917 6 823 8 882 9 180 11 170

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER 14 020 32 973 30 913 30 110 33 382

Kassaflöden (Tkr)
2020 2021 2022p 2023p 2024p

Rörelseresultat före avskrivningar 715 265 -4 375 -1 483 1 575

Rörelsekapitalförändring -3 539 626 675 2 783 425

Kassaflöde löpande verksamheten -2 824 891 -3 700 1 300 2 000

Investeringar 3 447 -10 093 1 000 800 1 500

SUMMA FRITT KASSAFLÖDE -6 271 10 984 -4 700 500 500
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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 Rolf Karp äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Rolf Karp 
 


