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OptiCept Technologies
Stärker närvaro i Hera segment

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e 2.19 3.35 -34.6%

EPS, just 22e 11.03 12.06 -8.5%

EPS, just 23e 19.59 21.56 -9.1%

Kommande händelser
 
Q3-rapport 2021-11-16

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 18.3m

Market cap 1,130

Nettoskuld (18)

EV 1,111

Free Float 92.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 34.0(k)

Reuters/Bloomberg OPTI.ST/OPTI:SS

 
Prognos (SEK)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales,m 0 103 406 712

Sales Growth (92.1)%30,643.7% 294.1% 75.5%

EBITDA, m (10.4) 57 272 467

EBIT, m (11.9) 40.9 254.7 449.2

EPS, adj (0.98) 2.19 11.03 19.59

EPS Growth 21.0% 30.0% 403.1% 77.6%

Equity/Share 2.0 25.5 36.5 55.6

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal (192.0)% 39.7% 62.8% 63.1%

ROE (%) (27.0)% 8.6% 34.7% 35.2%

ROCE (34.2)% 47.7% 67.7% 66.2%

EV/Sales --x 10.80x 2.74x 1.56x

EV/EBITDA (107.1)x 19.4x 4.1x 2.4x

EV/EBIT (93.6)x 27.2x 4.4x 2.5x

P/E, adj (63.0)x 28.1x 5.6x 3.2x

P/Equity 30.8x 2.4x 1.7x 1.1x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield (3.6)% 5.0% 21.7% 0.0%

Net Debt/EBITDA 2.1g (0.5)g (0.5)g (0.9)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 136.00 - 138.00
  
Current price 61.70

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Fortsatt hög aktivitet

OptiCept fortsätter med hög aktivitetstakt under och efter Q2 2021. Vi noterar framgångar inom attraktiva
segment såsom WineCEPT och JuiceCEPT. Bolaget har under året inlett eller återupptagit samarbeten med
bl.a. AFRY, Coca-Cola och en marknadsledande juiceproducent, och vi bedömer att marknaderna just nu har
goda förutsättningar för aFärer under H2'21. Vi behandlar bolagets segment och vår förväntade tidslinje
längre ned.

Covid-19 har orsakat fördröjningar

Intäkter uppgick till 2,6 mkr och rörelseresultatet var -7,3 mkr. OptiCept noterar samtidigt att
pandemin fortsatt har orsakat fördröjningar inom bolagets segment. Vi justerar ned intäktsestimaten för
prognosperioden, för att reHektera en något fördröjd utrullning. Vi ser dock oförändrad potential i bolagets
applikationer och marknadsposition, och förskjuter huvudsakligen våra intäktsestimat.

Stor potential och förbisedd ESG-pro2l

Vi bedömer att OptiCept har en förbisedd ESG-proIl med Hera styrkor relaterade till minskat avfall
och minskade utsläpp. Vi nedjusterar intäkterna något för kommande år men noterar att bolaget
närmar sig kommersiellt läge i Her applikationer. Vi ser därmed något minskad riskproIl, vilket sänker
diskonteringsräntan och ger ett oförändrat motiverat värde om 136 - 138 kr.
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Investment Case

Den patenterade Cept-teknologin har en stor marknadspotential för tillämpning inom både livsmedel
och växter. Vi ser det som attraktivt att bolaget har en teknik med väldokumenterade eFekter, en bred
branschkunskap inom respektive marknad, samt attraktiva prissättningsmodeller med återkommande
intäkter. Under 2020 har OptiCept (OptiFreeze) upprättat avtal med viktiga referenskunder i APH och Dagab.
Tillskotten från ArcAroma medför dessutom exponering mot nya attraktiva marknader. OptiCept har en
ledning med lång erfarenhet med arbete inom respektive sektorer, och vi ser att branschkunskapen hos bl.a.
styrelseordförande Ulf Hagman är en betydande tillgång.

Bolagen kommunicerade Hera identiIerade fördelar av fusionen av OptiFreeze och ArcAroma. OptiCept
(OptiFreeze) kan bland annat använda sig av ArcAromas organisation som har bred erfarenhet av marknaden.
Detta ger två fördelar. För det första kan OptiCept spara kostnader genom att använda sig av ArcAromas
kompetens inom supply chain management, administration och säljkanaler. För det andra skapar ArcAromas
organisation bättre förutsättningar för en snabbare utrullning av maskiner, bl.a. OptiBoost. Tidigare
ArcAromas försäljning är fokuserad kring olivsäsongen vilket innebär att bolaget under sommarmånaderna
har en försäljningsstyrka som inte har full arbetsbelastning. Denna kapacitet kan nyttjas för försäljning av
andra system. För ArcAromas del motiverades sammanslagningen av nyttjandet av OptiFreezes kunskaper
inom forskning och utveckling. Denna kapacitet kan nyttjas för vidareutveckling av de projekt som tidigare
låg i det separata bolaget ArcAroma.

Bolags pro2l

OptiCept Technologies är ett teknikföretag med en patenterad teknologi som tillämpas inom bland annat
konservering och tillför egenskaper som utökad hållbarhet och bibehållen arom för råvaror inom växt-
och livsmedelsindustrin. Tekniken kallas CEPT och har breda tillämpningsområden inom de huvudsakliga
segmenten växter och livsmedel.

Cept-systemet nyttjar en process som kallas elektroporation, en biologisk process som medför utökad
extraktionsförmåga ur råvara, samt högre kvalitet och längre hållbarhet för slutprodukten. EFekterna av
processen är väldokumenterade och systemet medför eFektivitet och besparingar för företagets kunder.
Processen är till stora delar patenterad, samtidigt som bolaget har en stor branschkunskap, och insikter
i Injustering av system och processer för olika tillämpningsområden. Detta medför att potentiella
konkurrenter får hantera utdragna produktutvecklingscykler, vilket skapar stora inträdesbarriärer på
bolagets marknader.

Värdering

Vår värderingsansats är en DCF-modell för perioden 2021-2030. Vi bedömer att en DCF-modell bäst återger
värdet i bolagets tillväxtpotential, samtidigt som bolagets nya tillväxtförutsättningar efter fusionen gör
att en värdering mot relevanta jämförelsebolag försvåras. Vi antar i modellen att OptiFreeze fortsätter sin
kommersiella utrullning och uppnår en CAGR motsvarande 37 % för perioden 2023-2030. Vi antar en tillväxt
bortom prognosperioden om 1 %. Vi bedömer att OptiCepts framgångar inom ytterligare segment minskar
riskproIlen och sänker därmed vår diskonteringsränta till 15 % (16 %). Detta generar ett oförändrat motiverat
värde om 136-138 kr per aktie.
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RiskproIlen blir fortsatt hög. Vi bedömer att bolaget är attraktivt positionerat med unika produkter och
en stor branschkunskap, men noterar att tillväxten i våra och bolagets prognoser lämnar ett begränsat
utrymme för motgångar. Expansionen framöver förutsätter etablering på nya marknader och ytterligare
tillskott ikundlistan.
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Estimatändringar

Nettoomsättningen för H1'21 var 2,5 mkr och rörelseresultatet -13 mkr. OptiCept har efter periodens utgång sålt
OliveCEPT för motsvarande 2,4 mkr. Nedan sammanfattas våra estimatjusteringar. Vi noterar förskjutningar både
inom OliveCEPT och OptiBoost utifrån våra förväntningar, men våra estimat förskjuts i stor utsträckning och vi
bedömer fortsättningsvis en stor potential i bolagets segment. För måluppfyllnad under H2'21 kommer OptiCept
behöva generera aFärer primärt inom segment där betalningsmodellen är en upfront-betalning, eftersom de är mer
framtunga sett till kassaHöden relativt t.ex. OptiBoost där prissättningsmodellen optimalt genererar återkommande
intäkter och jämnare kassaHöden.

Nya estimat 2021e 2022e 2023e

Omsättning 103 406 712

Tillväxt 37404% 294% 76%

EBIT 40,9 254,7 449,2

Rörelsemarginal 39,7% 62,8% 63,1%

EPS 1,97 11,03 19,47

Tidigare estimat 2021e 2022e 2023e

Omsättning 140 461 818

Tillväxt 51034% 229% 77%

EBIT 64,5 302,0 550,3

Rörelsemarginal 45,9% 65,5% 67,3%

EPS 3,02 12,06 21,49

Förändring i % 2021e 2022e 2023e

Omsättning -27% -12% -13%

EBIT -37% -16% -18%

EPS -35% -9% -9%
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Olika segment i olika faser

OptiCept har efter fusionen breddat det operationella fokuset till Her applikationer och har under 2021 ingått
avtal med stor potential för bl.a. JuiceCEPT (Coca-Cola och ÅFRY, samt en stor producent i Polen). Utöver det har
man nått stora framgångar inom WineCEPT och applikationen för havredryck (OatCEPT). Utöver det fortskrider
arbetet inom OptiBoost och OliveCEPT. Vi bedömer att OptiBoost, OliveCEPT, WineCEPT och JuiceCEPT (där
havredrycksapplikationen normalt inkluderas) är de segment där ett brett kommersiellt genomslag har störst
potential och ligger närmast i tiden.

OptiBoost

OptiBoost är det segment som under 2020 haft störst fokus i Optifreeze. För tillfället inväntar OptiCEPT
resultatet från två viktiga utvärderingar. Tillsammans med Dagab genomför OptiCept ett blindtest i 100 svenska
Axfood-butiker. Resultatet från utvärderingen är viktigt eftersom man kommer ha storskalig data på eFekter på
konsumtionsmönster och svinn. En liknande uppdatering bedrivs för tillfället tillsammans med MM Flowers i
Storbritannien. Vi bedömer att Storbritannien som marknad är särskilt viktig eftersom marknaden är stor - 2015
stod landet för 25 % av Europas snittblomsimport. Vi bedömer att storskalig data behövs för att bearbeta aktörer
som Marks & Spencer och Tesco, som tillhör de dominerande dagligvarukedjorna i Storbritannien. Vi noterar att
marknaden för snittblommor är präglad av dominands från stora aktörer, där 30 % av världsmarknaden domineras
av 4 aktörer.

OptiBoost är fortsatt ett av de segment där vi ser störst potential, dels på grund av marknadsvärdet som är ett av
de största, men också de breda kontaktnät man har via ordförande Ulf Hagman samt ledamot Michael Kester, som
tidigare var global head of Howers på Syngenta. För applikationen sticklingar noterar vi att utvärderingarna med
Syngenta fortskrider, men att arbetet fördröjts något. Under Q1 noterade OptiCept att fördröjningarna relaterade
till pandemin, och vi bedömer att Syngenta fortsättningsvis har oförändrad potential som motpart.

OliveCEPT

Under sommaren har OptiCept sålt två maskiner i Frankrike och man har sålt en uppgradering i Spanien. Vi noterar
att försäljningen är ett resultat av lättade restriktioner som möjliggjort resor i regionen, men vi noterar också
en mycket attraktiv aspekt som är att OptiCept börjat sälja system utan en inledande utvärdering (i Frankrike).
Anledningen till att ingen utvärdering krävdes var en namnkunnig referens i Domaine La Balméenne, ett franskt
kollektiv som sammanlänkar mer än 800 olivoljeproducenter. Denna referens är viktig för att få genomslag i en så
traditionsbunden industri som olivoljeindustrin är.

Ytterligare en aspekt som vi bedömer är viktig för genomslag är EUs stödprogram som riktas mot energibesparande
innovationer. Stödprogrammet är en del av European Green Deal, och syftar till att hjälpa till med Inansieringen
av miljöfrämjande investeringar inom EU. Vi bedömer att Inansieringen kan gå till investeringar i OliveCEPT och
att projekten fördröjts något av Covid-19 men bedömer att potentiella köpare kan nyttja Inansieringsmekanismen
framöver.
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JuiceCEPT

Inom JuiceCEPT har OptiFreeze gjort stora framsteg under det senaste halvåret. I juni meddelade bolaget att man
återupptar utvärderingarna i Polen som bedrivits med en av Europas största producenter av juice. Utvärderingarna
fokuserar på morotsjuice. Utöver detta ser vi stor potential inom CEPT-tekniken för havredryck. Genomslag för
havredrycksapplikationen har gått förhållandevis snabbt och vi ser Hera attraktiva aspekter i industrin. Industrin är
inte säsongsberoende, och den globala tillväxten motsvarar ca 10 % för 2020 - 2027e (externa bedömare).

Marknaden för havredryck (USD bn)
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Inom segmentet havredryck slöt OptiCept nyligen ett avtal med AFRY, det svenska konsult- och designföretaget.
AFRY är stora inom industriautomation och är ensam med att konstruera produktionslinjer för Oatly, och man har
byggt anläggningar i Sverige, USA, Nederländerna och Singapore. ÅFRY har dessutom avtal med Arla och Danone,
som är andra stora aktörer inom branschen. Havredrycksbranschen brottas med lönsamhetsproblem och är under
expansion, vilket gör att vi bedömer att marknaden är öppen för investeringar som medför besparingar. AFRY-
samarbetet öppnar även upp för ytterligare applikationer under den treårsperiod som samarbetet inledningsvis
omfattar.

WineCEPT

Inom WinceCEPT har OptiCEPT nått framgångar under sommaren. OptiCEPT har nåt framgångar med två motparter,
HTS Srl, en distributör, samt Vinovalie. Vinovalie är en viktig motpart, som är ett nätverk som är anslutet till odlare
i över 43 länder, och mer än 300 producenter. I nuläget är fokus på vinodlare kring medelhavet, men under 2022
avser OptiCEPT addressera marknader på södra halvklotet, där stora marknader Inns i Chile och Sydafrika. Även
Kina är en stor addresserbar marknad, som var världens största under 2020 i termer av intäkter.
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Övriga applikationer

Vi noterar även att fusionen möjliggjort arbete med Hera applikationer, och noterar att OptiCept fortsätter arbete
med övriga segment. Hit hör applikationerna för torkad frukt, som man gör tillsammans med Steinicke (Tyskland).
Utöver detta Inns andra applikationer för DryCEPT, som används för torkade grönsaker, kryddor och frukt. Nedan
sammanfattas EPBs bedömning kring tidsplanen från idag till potentialen för ett utbrett kommersiellt genomslag.

Framåtblickande noterar vi att bolaget gjort snabba framsteg inom applikationer för vin och havredryck. För
kommande tvåårsperiod utgör fortsatt snittblommor och olivolja de dominerande applikationerna i våra estimat,
men vi bedömer att OptiCept kan se starka bidrag från övriga applikationer.

Break-through status (est)

2021-01-01 2021-07-20 2022-02-05 2022-08-24 2023-03-12 2023-09-28

OliveCEPT

OptiBoost (snittblommor)

JuiceCEPT

WineCEPT

Vassleprodukter

OptiBoost (prydnadsblommor)

OptiBoost (skogssticklingar)

OptiFresh

Vi noterar att marknadspotentialen i applikationerna är mycket stora. Vi bedömer fortsatt att OptiBoost för
snittblommor tillsammans med vin utgör de största marknaderna sett till värde. DryCEPT har en mycket stor
potential men inkluderar ett stort antal mindre segment. Vi noterar att marknaden för havredryck har stor potential
och dessutom inte är traditionsbunden på samma vis som olivoljeindustrin och vinindustrin. Vi bedömer att samtliga
marknader är tillräckligt stora för att det endast krävs en mycket liten marknadsandel för att generera mycket stora
intäkter för OptiCept.
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ESG-pro2l

OptiCept har en attraktiv ESG-proIl. En betydande aspekt är att CEPT-tekniken bidrar till minskat svinn för Hera
sektorer inom livsmedels-, växt- och blomindustrin. Tekniken öppnar även upp för att snittblommor som i dagsläget
transporteras via Hygfrakt istället kan fraktas via båt. Ett av snittblomsindustrins största miljöavtryck är genom
fraktlösningarna som brukas idag. Länder som Kenya, Colombia och andra länder i Sydamerika och Afrika tillhör
världens största exportörer inom industrin. Colombia exporterade t.ex. ca 700 miljoner snittblommor under 2020.
Snittblommor med en hållbarhet om 7 dagar medför därmed att 15 % av värdet försvinner varje dag. Detta ställer
höga krav på att leveranshastighet, och det medför att en hållbarhet som förlängs med 5-7 dagar öppnar upp för
mer miljövänliga fraktalternativ.

Blomindustrin fraktar inte sällan snittblommor hundratals mil från producent till konsument vilket bidrar till Co2-
utsläpp. 2018 uppskattades att blommor som fraktades till USA inför alla hjärtans dag bidrog till utsläpp om 360 000
ton koldioxid. Båtfrakt kan reducera utsläpp avsevärt. Flygfrakt är den enskilt starkast bidragande fraktmetoden,
med 500 gram koldioxid per ton och kilometer. Båtfrakt generallt släpper endast ut 10 - 40 gram Co2 per ton och
kilometer. Minskat svinn är även eftersträvansvärt eftersom branschen nyttjar mycket vatten. Blomindustrin i Kenya
ställer hög krav på vattentillförseln, och stora industriskaliga produktionsanläggningar i Kenya har sammanlänkats
med stora vattendrag i regionerna som drabbats av torka.

Källa: Internationella energirådet

Fraktmetoder: Co2-utsläpp (g per ton & km)
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ArcAroma - ett FoodTech 500-företag

Tidigare fristående ArcAroma var utsett till ett företag i listan FoodTech 500, en lista över de femhundra främsta
startup- och tillväxtföretagen som utvecklar eller möjliggör livsmedel som bidrar till hållbarhet. Bakom listan står
Forward Fooding, ett företag som arbetar med Inansiering för FoodTech-bolag i USA. Listan har beskrivits som
"världens första deInitiva lista för entreprenörsföretag som sammanlänkar livsmedel, teknologi och hållbarhet".
Kriterierna bakom urvalet var företagsstorlek, digtalt avtryck och hållbarhet - där hållbarhetsaspekten baserades på
FNs globala hållbarhetsmål.
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Votes Shares

Avanza Pension 9,4% 9,4%

Nordnet Pension 3,8% 3,8%

Rei Phoon 3,5% 3,5%

Railroad Ranch 2,7% 2,7%

Other 81% 81%

Chariman

CEO

CFO

Contact

Website www.optifreeze.se

Share ownership

Shareholders

Ulf Hagman

Johan Möllerström

Mats Narfeldt

Ulf Hagman

Källa: Holdings
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Resultaträkning

2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Net sales 1 3 0 103 406 712

Other income 1 2 3 16 11 7

Cost of goods sold 0 -4 -1 -22 -105 -207

Gross profit 2 2 2 81 301 505

Cost of sales -4 -5 -4 -23 -24 -27

Other external expenses -5 -5 -9 -16 -17 -18

EBITDA -6 -8 -10 57 272 467

Depreciation/amortisation -1 -1 -1 -17 -17 -17

Goodwill impairments

EBIT -7 -8 -12 41 255 449

Extraordinary items

Adjusted EBIT -7 -8 -12 41 255 449

Net financial items 0 0 0 -1 -1 -1

Profit before tax (EBT) -7 -8 -12 40 254 448

Tax 0 0 0 -8 -52 -92

Minority interest

Net Income -7 -8 -12 40 232 359

Net Income (Adjusted) -7 -8 -12 40 232 359

Balansräkning

2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Assets

Other intangible assets 6 7 12 66 66 66

Tangible fixed assets 2 1 2 11 14 17

Other fixed assets 0 2 1 0 0 0

Goodwill 0 0 0 298 298 298

Total fixed assets 8 10 15 375 378 381

Inventory 2 1 1 28 73 100

Accounts receivable 1 1 1 33 77 107

Cash and cash equivalents 7 14 22 39 148 438

Total current assets 10 15 23 100 298 645

TOTAL ASSETS 18 25 39 475 676 1026

Equity and liabilities

Equity 15 23 35 468 668 1 018

Total equity 15 23 35 468 668 1 018

Deferred tax liabilities 0 0 0 0 0 0

Non-current liabilities 0 0 2 8 8 8

Current liabilities 3 2 2 0 0 0

Total Equity and Liabilities 18 25 39 475 676 1 026

Kassa;ödesanalys

2018A 2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

EBIT -7 -8 -12 41 255 449

Changes in working capital -1 -1 0 -54 -89 -56

Adjustments for items that are not included in cash flow 0 0 1 12 -36 -75

Cash flow from operating activities -7 -9 -10 -1 130 318

Investments -2 -3 -5 -3 -3 -3

Free Cash Flow -9 -11 -15 -4 127 315

Debt financing and other adjustments 0 18 24 -8 -18 -24

Cash Flow -9 7 8 -13 109 290

Cash end of period 7 14 22 39 148 438
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veriIerade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i Inansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk
Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder
sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Inansiella instrument såsom till exempel kassaHödesmodeller, multipelvärdering samt
styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden
för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller
risk klassiIceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiIceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaHöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaHöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassiIceringen uppdateras kontinuerligt. Klicka
https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonHiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonHikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonHikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett Inansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aFärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade Inansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn
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