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OptiCept Technologies
Syngenta-avtal attraktiv milstolpe

 
Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, just 21e -0.62 -0.39 -60.8%

EPS, just 22e 8.8 8.8 0.0%

EPS, just 23e 15.34 15.34 0.0%

Kommande händelser
 
Q4-rapport

ÅR 2021

2022-02-09

2022-04-05

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 20m

Börsvärde 1,682

Nettoskuld (80)

EV 1,602

Free *oat 92%

Daglig handelsvolym, snitt 37(k)

Reuters/Bloomberg OPTI.ST/OPTI:SS

 
Prognos (kr)

 
20 21e 22e 23e

 
Sales, mkr 0 24 412 711

Sales Growth (92)% 30,644% 1,590% 73%

EBITDA, mkr (10.4) (2.1) 241 395

EBIT, mkr (12) (12) 222 375

EPS, justerad (1.0) (0.6) 8.8 15.3

EPS tillväxt 21% 30% (1,510)% 74%

EK/aktie 1.8 25.1 36.1 51.8

Utdelning/aktie 0.0 0.0 0.0 0.0

EBIT-marginal (192.0)% (48.1)% 53.9% 52.8%

ROE (27.0)% (2.5)% 29.4% 29.6%

ROCE (34.2)% 47.7% 67.7% 66.2%

EV/Sales --x 65.8x 3.9x 2.3x

EV/EBITDA (154.4)x (765.3)x 6.7x 4.1x

EV/EBIT (134.9)x (136.9)x 7.2x 4.3x

P/E, justerad (86.2)x (135.4)x 9.6x 5.5x

P/EK 45.9x 3.4x 2.3x 1.6x

Direktavkastning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

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

Nettosk./EBITDA 2.1g 57.4g (1.4)g (1.7)g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 136.0 - 138.0
  
Aktiekurs 84.5

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Nytt händelserikt kvartal

OptiCepts tredje kvartal innehöll många betydande händelser. Till stora milstolpar under och efter Q3 hör
Syngenta-avtalet avseende OptiBoost, goda resultat från Dagab-utvärderingen, samarbetsavtal med AFRY,
samt en hög försäljningstakt av OliveCept. Vi ser Syngentaavtalet från oktober som en särskilt attraktiv
milstolpe som öppnar upp för ett brett genomslag inom den globala marknaden för snittblommor.

Q3

Omsättningen för Q3 var 1,8 mkr vilket huvdsakligen kom från OliveCept-maskiner som installerades
i Frankrike och Spanien. Vissa aspekter av kostnadsbasen ökade y/y till följd av bland annat ökade
marknadsföringsinsatser. Detta var dock väntat och i linje med den expansiva fas bolaget beEnner sig.

Endast mindre justeringar

Vi justerar inte försäljningsestimaten för prognosperioden, men justerar kostnadsestimaten något, se
detaljer längre ned. För att uppnå omsättningsestimaten för 2021 behöver OptiCept sälja OliveCept-enheter
som är framtunga kassa*ödesmässigt, men vi ser goda möjligheter att realisera de utvärderingar man
kommunicerade i samband med Q2-rapporten värda ca 20 mkr. Vi ser 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 eGekter, en bred
branschkunskap inom respektive marknad, samt attraktiva prissättningsmodeller med återkommande
intäkter. OptiCept har en ledning med lång erfarenhet av arbete inom respektive sektorer, och vi ser att
branschkunskapen hos bl.a. styrelseordförande Ulf Hagman är en betydande tillgång. Bolagets applikationer
medför stora besparingar genom minskat svinn och lägre produktionskostnader, och vi bedömer att samtliga
applikationer har korta återbetalningstider.

OptiCept har ett försäljningsmål om 45 maskiner till och med 2022. Vi bedömer att dessa mål primärt
baseras på OptiBoost, bolagets applikation för behandling av snittblommor. Utöver det tillkommer övriga
applikationer inom växter och livsmedel, där bolaget sålt ett stort antal OliveCept-applikationer, samtidigt
som vi bland övriga applikationer ser att JuiceCept och WineCept är centrala och har mycket stor potential.
Vi bedömer att bolaget är välpositionerat att uppnå bred försäljning inom *era applikationer och därigenom
bli en betydande aktör inom Food och Plant Tech. Vi ser dessutom att OptiCept har en framstående ESG-
proEl, då applikationerna medför minskat svinn och har stora eGekter på distributionskedjorna för *era
världsomfattande industrier.

Bolagspro2l

OptiCept Technologies är ett teknikföretag med en patenterad teknologi som tillämpas på råvaror inom växt-
och livsmedelsindustrin och som bland annat och tillför egenskaper som utökad hållbarhet och bibehållen
arom. 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. EGekterna av
processen är väldokumenterade och systemet medför eGektivitet och besparingar för företagets kunder.
Processen är till stora delar patenterad, samtidigt som bolaget har en stor branschkunskap, och insikter
i Enjustering av system och processer för olika tillämpningsområden. Detta medför att potentiella
konkurrenter får hantera utdragna produktutvecklingscykler, vilket skapar stora inträdesbarriärer på
bolagets marknader.

OptiBoost tillämpas för förlängd hållbarhet och högre kvalitet för snittblommor. OliveCept används inom
olivoljeindustrin för ökad extraktion och högre kvalitet i slutprodukten. JuiceCept och JuiceCept+ är bolagets
applikationer för utökad utvinning respektive förlängd hållbarhet för fruktjuicer. Inom JuiceCept faller även
Cept-applikationen för havredryck, där tekniken används för förbättrad kvalitet och lägre behov av att
tillsätta enzymer. Till övriga applikationer hör OptiBoost för skogssticklingar och prydnadsblommor, samt
OptiFresh som förlänger hållbarhet och bibehåller arom för frukt och grönsaker.

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 gör att en värdering
mot relevanta jämförelsebolag försvåras. Vår DCF-modell räknar med en CAGR om 35 % för perioden
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2024-2030, och en långsiktig rörelsemarginal om 30 %. Vi bedömer att avtalet med Syngenta avsevärt minskat
risken i aGärsmodellen samt förbättrat möjligheterna att uppnå försäljningsmålen för 2022. Vi applicerar en
diskonteringsränta om 13 %. Vi ser ett motiverat värde per aktie om 136 - 138 kr (oförändrat sedan senaste
publikationen).

RiskproElen 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 i
kundlistan.
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Bolagspro2l

OptiFreeze 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 *era tillämpningsområden med olika kommersialiseringsstatus.

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

Estimatförändringar

Nedan sammanfattas våra estimatförändringar. VI justerar inte intäkterna, men gör vissa justeringar av primärt
aktiveringar men även rörelsekostnaderna, som vi justerar uppåt något till följd av större satsningar för expansion.

Nya estimat 2021e 2022e 2023e

Omsättning 24 412 711

Tillväxt 8774% 1590% 73%

EBIT (11,7) 221,8 375,5

Rörelsemarginal -48,1% 53,9% 52,8%

EPS (0,56) 8,83 14,97

Tidigare estimat 2021e 2022e 2023e

Omsättning 24 412 711

Tillväxt 8774% 1590% 73%

EBIT (6,1) 221,8 375,5

Rörelsemarginal -25,1% 53,9% 52,8%

EPS (0,31) 8,83 14,97

Förändring i % 2021e 2022e 2023e

Omsättning 0% 0% 0%

EBIT NEG 0% 0%

EPS NEG 0% 0%
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Kvartalet i detalj

OptiCept redovisar ett kvartal med många händelser. I slutet av september genomfördes en riktad nyemission för
att Enansiera den fortsatta expansionen. Emissionen tillförde ca 83 miljoner kronor och tillförde eller förstärkte
positioner i ägarlistan, bland annat genom amerikanska Railroad Ranch Capital Management LP, Nordic Cross Asset
Management, Erik Selin via ES Aktiehandel AB och Martin Bjäringer.

OptiBoost

Efter utgången av Q3 ingick OptiCept ett strategiskt samarbete med Syngenta Seeds och Prebona. Avtalet medför
att Syngenta kommer att bidra med marknadsföring och försäljning av Cept-systemet, med en styrka inom företaget
som är dedikerad till försäljning och marknadsföring. Försäljningen kommer att omfatta snittblomsapplikationen,
och givet hur stor andel snittblommor är av försäljningsmålet, är det en mycket viktig motpart. Samarbetspartnern
ger en stor fördel givet den omfattande räckvidd som Syngenta har och som ger global förankning med stor lokal
kännedom på *era marknader. Arbetet kommer att inledas i januari 2022. I nuläget är ingen info oGentliggjord kring
t.ex. fördelningen mellan samarbetspartnerna.

Efter utgången av Q3 redovisade OptiCept resultatet av OptiBoost-utvärderingen med Dagab. Utvärderingen var
ett blindtest där OptiBoost-behandlade blommor såldes i 100 butiker. Parallellt såldes obehandlade blommor i
100 butiker. Resultatet var att försäljningen ökade med 20 %, samtidigt som butikerna med behandlade blommor
redovisade kraftigt reducerat svinn.

Under Q3 inleddes även en utvärdering i Storbritannien. Utvärderingen innebär att man inleder oberoende
utvärderingar av OptiBoost i Storbritannien. Planen är att öppna upp för samarbeten med stora aktörer på den
engelska marknaden för snittblommor. Marknaden är mycket stor i Europa och vi ser därmed stor potential i
samarbetet.

OliveCept

OptiCept har under och efter utgången av Q3 sålt ett *era OliveCept-system. I juli såldes en anläggning i Frankrike
för EUR 100 000. Man sålde även en uppgradering av ett system i Spanien, som medförde ytterligare EUR 60 000
från tidigare order. I början av oktober meddelade OptiCept att man sålt en maskin via Innovolta Technologies till
en oliveoljeproducent i Frankrike. Ordervärdet uppgick till EUR 180 000. I Frankrike såldes en OliveCept av typen
THOR i slutet av oktober. Värdet av avtalet var EUR 130 000. I november meddelade OptiCept att man tecknat ett
försäljningsavtal i Tunisien. Värdet av avtalet var EUR 135 000.

Man har även inlett ett antal utvärderingar under och efter perioden. I september inleddes ett utvärderingsavtal i
Portugal med SAOV (Sociedade Agricola Ouro Vegetal SA). I oktober inleddes ett utvärderingssamarbete med ett
kooperativ i Spanien. Samarbetet avser två OliceCept-system som kommer utvärderas under säsongen 2021-2022.

JuiceCept

Under kvartalet ingick OptiCept ett avtal med AFRY, ett svenskt konsult- och designföretag inom bl.a. automation
och tillverkning med bred global närvaro. Avtalet innebär bl.a. att AFRY kommer assistera i utvecklingen av Cept-
teknologin för användning på bl.a. öl, vin och havredryck. AFRY kommer även ha möjligheten att bidra med
försäljning av OptiCept-system. Storleken på avtalet är svårt att konkretisera i nuläget bedömer vi, men vi ser
positivt på möjligheterna till spridning via AFRYs omfattande närvaro utomlands. I juli meddelade bolag att man
återupptar den utvärdering man tidigare inlett i Polen, som försvårats under Covid-pandemin och restriktionerna.
Utvärderingen gäller JuiceCEPT för behandling av morötter.

Övriga applikationer

OptiCept Technologies har under perioden tecknat ett avtal med den franska vinproducenten Vinovalie för
utvärdering av WineCEPT. Producenten kommer att utvärdera anläggningen under kommande säsong som inleds
senare under året. Utvärderingen kommer efter de tidigare testerna hos INRAE i Frankrike, där resultatet i
utvärderingarna var inverkande för Vinovalies beslut.
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Två betalningsmodeller

Nedan visas två exempel på de två betalningsmodellerna, som är up-frontbaserade respektive royaltybaserade. Den
vänstra är baserad på en OliveCept som säljs för 2 mkr, och har påföljande intäkter för serviceavtal, mjukvara och
reservdelar. Potentiella eftermarknadsintäkter uppgår till mer än 80 % av försäljningspriset. OliveCEPT Enns även i
varianterna Thor, Odin och Freja där pris och kapacitet varierar.

Den royaltybaserade modellen illustreras till höger. Exemplet baseras på en maskin med en kapacitet om behandling
av 40 miljoner blommor per år, där royalty är 30 öre per behandling. I illustrationen nyttjas maskinen som mest
till 50 % av maxkapacitet, samtidigt som nyttjandet gradvis stiger från 10 % av maximal kapacitet första året. Båda
illustrationerna är räkneexempel och baseras både på bolagsdata samt antaganden från EPB.

Betalningsmodell: Upfrontbaserad

Källa: Bolagsrapporter
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Betalningsmodell: Royaltybaserad

Källa: Bolagsrapporter
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Triggers Risker

Stora ordrar Covid-restriktioner

Framgångar i nya segment Utdragen kommersialisering

Stöd Agenda

Q3-rapport

Case score card

2021-11-16

Syngenta-avtal för försäljning och marknadsföring

Patenterad beprövad teknik

Stort branschkunnande

Känslighetsanalys

Nedan tydliggörs känsligheten i vår värdering för antaganden kring diskonteringsränta (WACC) och långsiktiga
tillväxtförutsättningar. Vår nuvarande DCF-baserade värdering indikerar ett värde om 136 - 138 kr och baseras på en
WACC om 13 %. Vi har vidare antagit en tillväxt bortom prognosperioden om 1 %.

137,5 9% 11% 13% 15% 17%

0,3% 218 kr 167 kr 133 kr 108 kr 91 kr

0,5% 223 kr 169 kr 134 kr 109 kr 91 kr

1,0% 232 kr 175 kr 137 kr 112 kr 93 kr

1,5% 244 kr 181 kr 141 kr 114 kr 94 kr

1,8% 250 kr 184 kr 143 kr 115 kr 95 kr
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Källa: EPB
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Resultaträkning

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

Nettoomsättning 1 3 0 24 412 711

Kostnad sålda varor 0 -4 -1 -4 -138 -270

Bruttovinst 1 0 -1 21 274 441

Övriga intäkter 1 2 3 12 11 7

Övriga externa kostnader -4,2 -4,5 -3,8 -22 -26 -32

Personalkostnader -4,6 -4,9 -8,5 -13 -18 -21

Rörelseresultat (EBITDA) -6 -8 -10 -2 241 395

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -0,6 -0,6 -0,5 -1 -1 -1

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,0 -10 -19 -20

Resultat (EBIT) -6,8 -8,3 -11,9 -12 222 375

Extraordinära Poster

Justerat Resultat (EBIT) -6,8 -8,3 -11,9 -12 222 375

Finansnetto 0,0 0,0 0,0 -1 -1 -1

Resultat före skatt -6,8 -8,3 -11,9 -12 221 375

Skatter 0,0 0,0 0,0 3 -11 -70

Minoritetsintressen 

Nettoresultat Rapporterat -6,8 -8,3 -11,9 -12 211 305

Nettoresultat (just) -7 -8 -12 -12 211 305

Källa: EPB, bolagsrapporter

Kassa:ödesanalys

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

EBIT -7 -8 -12 -12 222 375

Förändringar i rörelsekapital -1 -1 0 -1 -8 3

Betald skatt 0 -10 -69

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 0 1 10 19 20

Kassaflöde från den operationella verksamheten -7 -9 -10 -1 223 329

Investeringar -2 -3 -5 -3 -3 -3

Fritt Kassaflöde -9 -11 -15 -4 220 326

Nyemission 0 16 25 89 0 0

Lånefinansiering och övriga justeringar 0 0 -1 -8 0 0

Kassaflöde -9 5 8 76 220 326

Kassa 7 14 22 128 348 674

Balansräkning

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

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 7 12 62 51 36

Materiella anläggningstillgångar 2 1 2 11 14 17

Finansiella anläggningstillgångar 0 2 1 0 0 0

Goodwill 0 0 0 298 298 298

Summa anläggningstillgångar 8 10 15 372 363 352

Varulager 2 1 1 7 20 20

Kortfristiga fordringar 1 1 1 8 78 107

Likvida medel 7 14 22 128 348 674

Summa omsättningstillgångar 10 15 23 143 446 800

SUMMA TILLGÅNGAR 18 25 39 514 809 1 152

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 15 23 35 500 719 1 030

Summa eget kapital 15 23 35 500 719 1 030

Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 0

Långfristiga skulder 0 0 2 8 8 8

Kortfristiga skulder 3 2 2 7 82 114

Summa eget kapital och skulder 18 25 39 514 809 1 152

Källa: EPB, bolagsrapporter
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Tillväxt och marginaler

2019A 2020A 2021E 2022E 2023E

Omsättningstillväxt 181% -92% N/A 1590% 73%

EBIT-tillväxt 22% 43% -49% -3733% 69%

EPS-tillväxt N/A N/A -58% -3178% 45%

Bruttomarginal -241% -158% 107% 95% 94%

EBITDA-marginal N/A N/A 14% 58% 56%

EBIT-marginal N/A N/A -25% 54% 53%
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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 veriEerade. 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 Enansiella 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 Enansiella instrument såsom till exempel kassa*ödesmodeller, 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 klassiEceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiEceras som låg risk är att bolaget har positivt kassa*öde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassa*öde 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 riskklassiEceringen 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 Intressekon*iktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekon*ikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekon*ikter 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 Enansiellt 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 aGärer. 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 Enansiella 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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