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Estimatändring (kr)

  
Nu Förr

 
EPS, justerad 21e -9 -9 0.0%

EPS, justerad 22e -13 -13 0.0%

EPS, justerad 23e 3 3 0.0%

Kommande händelser
 

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 52m

Börsvärde 5,360

Nettoskuld (976)

EV 4,383

Free +oat 60%

Daglig handelsvolym, snitt 110(k)

Reuters/Bloomberg CALTX.ST/CALTX.SS

 
Prognos (kr)

 
20 21e 22e 23e

 
Omsättning, mkr 1 240 564 1,770

Tillväxt (100)% 27,360% 135% 214%

EBITDA, mkr (379.7) (457.0) (696.6) 176

EBIT, mkr (380) (457) (697) 176

EPS, justerad (8.0) (9.0) (13.0) 3.0

EPS tillväxt 0% 0% 0% 0%

EK/aktie 24.0 21.2 7.9 11.3

Utdelning/aktie - - - -

EBIT-marginal -% -% -% 9.9%

ROE -% -% -% -%

ROCE -% -% -% -%

EV/Sales nmf 18.3x 7.8x 2.5x

EV/EBITDA (11.5)x (9.6)x (6.3)x 24.9x

EV/EBIT (11.5)x (9.6)x (6.3)x 24.9x

P/E, justerad (12.8)x (11.4)x (7.9)x 34.1x

P/EK 4.3x 4.8x 13.0x 9.1x

Direktavkastning -% -% -% -%

FCF yield -% -% -% -%

Nettosk./EBITDA 2.6g 1.3g (0.1)g 0.0g

 
Värde och risk

 
Motiverat värde 280.0 - 290.0
  
Aktiekurs SEK102.4

Risknivå High

Kursutveckling 12 mån
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Analytiker

 
Ludvig.svensson@penser.se

Uppdaterade estimat

EPB uppdaterar sina estimat efter uppgifterna om listpris (~127 000 USD/år) för TARPEYO i USA samt den
något snävare patientpopulation som vi antar kommer att vara den initialt adresserbara marknaden för
TARPEYO. Vi anser att Calliditas-aktien fortfarande handlas långt under dess fundamentala värde och vårt
motiverade värde om 280-290 kronor per aktie kvarstår.

Förstärkt tro på villkorat godkännande i Europa

Vi väntar oss ett uttalande från EMA angående villkorat godkännande av TARPEYO i Europa under Q1 2022.
Vår tro om ett villkorat godkännande i Europa har förstärkts ytterligare efter att FDA nu har gett grönt ljus
för TARPEYO i USA (LoA 95%).

Peervärdering stödjer en kraftig uppsida

För ett knappt år sedan lanserade Aurinia Pharmaceuticals LUPKYNIS - det första godkända läkemedlet för
patienter med lupusnefrit (autoimmun sjukdom som påverkar njuren). Bolaget har under det första året på
marknad värderats upp kraftigt och har nu ett börsvärde om ~23 mdkr. Vi ser många likheter mellan Aurinia/
Calliditas och tycker att värderingsdiskrepensen bolagen emellan just nu är alldeles för stor.
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Sammanfattning
Redo för kommersialisering

Investment Case

TARPEYO, en omformulering av budesonid, kommer under Q1 2022 att lanseras i USA som det första
godkända läkemedlet för patienter med IgA nefropati. TARPEYO har i två större randomiserade, kontrollerade
studier, visat sig leda till en signiJkant reduktion i proteinuri och stabilisering av patienters njurfunktion
efter 9 månader. Vi bedömer att TARPEYO kommer attrahera ett stort intresse bland nefrologer vid lansering.

Läkemedel som slår konsensus första året på marknad tenderar att fortsätta att överprestera marknadens
förväntningar. Det initiala marknadsupptaget kommer därför, enligt oss, vara en viktig pusselbit för att
förutspå den kommersiella framgången för TARPEYO. Dessutom tenderar aktiemarknaden att snabbt skifta
fokus från klinisk pipeline till försäljningssiKror då ett biotechbolag går kommersiellt. Vi ser att ett snabbt
marknadsupptag kommer att vara en stor trigger för aktien.

Vi menar att fIertalet faktorer (oral formulering, väldokumenterad säkerhetproJl, brist på alternativa
behandlingar) talar för ett snabbt marknadsupptag. I takt med att Calliditas börjar generera intäkter ser vi
att även generalistinvesterare kommer att attraheras av caset givet de (mycket) låga framtida försäljnings-
och vinstmultiplarna.

Bolagspro1l

Calliditas är ett svenskt bolag fokuserade på läkemedelsutveckling. Bolaget grundades 2004 under namnet
Pharmalink och fokuserar på att utveckla och kommersialisera läkemedel mot njur- och leversjukdomar.
Calliditas kommer att kommersialisera Nefecon själva i USA genom en egen försäljningsstyrka. I Europa och
Kina har bolaget valt att bedriva en partnerstrategi - där STADA kommer sälja Nefecon i Europa och Everest
Medicines i Kina. Utöver IgAN bedriver Calliditas även forskning inom andra särläkemedelsindikationer med
stora medicinska behov.

Värdering

Vår sum-of-the-parts modell indikerar att värde på 280–290 kronor per aktie för Calliditas. I värderingen
har vi räknat på varje enskild indikation som en egen verksamhet och summerat dessa för att komma fram
till ett rimligt värde på bolaget. Vi har endast inkluderat de indikationer där Calliditas har pågående studier,
alternativt en uttalad plan att bedriva studier inom. Detta innebär också att vi endast inkluderar kostnader
för de projekt som vi värderar.
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Våra estimatförändringar
Efter att ha tagit del av det oKentliggjorda listpriset har vi gjort justeringar i våra prognoser. De viktigaste
förändringarna vi gör i vår modellering är följande:

• Listpris på TARPEYO i USA om 127 440 USD per år (tidigare ~80 000 USD per år)
• Initial listpris-nettopris-justering i USA om 20% (tidigare 10%)
• Initialt adresserbar patientpopulation om ~35 000 patienter i USA (tidigare ~50 000)
• Lägre återbehandlingsgrad om 50% (67%)
• Något långsammare marknadsupptag 2022-2023

Accelererat godkännande för TARPEYO

Den 15 december meddelade Calliditas att TARPEYO (tidigare Nefecon) har erhållit ett accelererat godkännande i
USA för behandling av vuxna patienter med primär IgA nefropati med risk för snabb progression (UPCR≥1,5g/g).
Inklusionskriterierna i fas III-studien var att patienterna skulle ha en UPCR ≥0,8 g/g, vilket var en något snävare
patientgrupp än de som inkluderades i fas IIb-studien med TARPEYO (UPCR ≥0,5 g/g).

Vi kan förstå att FDA valt att godkänna TARPEYO på en accelererad bas just för de patienter som är i störst behov
(vi skulle inte bli förvånande om labeln breddas till att inkludera patienter med en lägre nivå av proteinuri när vi
potentiellt får ytterligare bevis på klinisk eKekt från del B av studien).

Samtidigt är det viktigt att betona att det i nuläget är en så kallad ”soft label”, vilket innebär att en UPCR≥1,5g/g inte
är ett krav för nefrologen att skriva ut TARPEYO till sin patient, utan i stället en riktlinje för en nivå där patienten har
kommit tillräckligt långt i sjukdomsprogressionen för att över tid riskera att hamna i terminal njursvikt. Kärnan är
alltså att TARPEYO kan skrivas ut till patienter som riskerar att hamna i terminal njursvikt, vilket är en bedömning
nefrologen gör för varje enskilde patient.

Indikationen för TARPEYO

Källa: FDA, Erik Penser Bank

Till vår kännedom Jnns det inte några tillförlitliga studier på prevalensen av IgAN segmenterat på olika nivåer av
proteinuri. Vi har i stället valt att gräva djupare i olika studier som undersökt andelen av patienter med IgAN som
över tid utvecklar terminal njursvikt för att få en känsla över hur många som kan bli aktuella för behandling med
Nefecon.

Historiska studier på andelen patienter med IgAN som utvecklar terminal njursvikt har visat stora skillnader i utfall
(Le et al, 2011). Efter att ha gått igenom ett +ertal studier är vår slutsats att intervallet spänner mellan 20%-50% av
alla patienter och utfallen påverkas av vilket tidsperspektiv som studeras (över 20 år är det naturligtvis +er som
progresserar jämfört med över 10 år).

Baserat på de studier vi kikat på så väljer vi att anta att 35% av patienter med IgAN kommer att utgöra den primära
adresserbara marknaden för TARPEYO initialt (tidigare 50% då vår utgångspunkt var UPCR ≥0,8 g/g i label), vilket
betyder knappt 35 000 patienter i USA. På längre sikt bedömer vi att förskrivningen kommer att breddas till +er
patienter (lägre proteinuri) och därmed kunna adressera upp till 50% av IgAN-patienter (givet positiva data från del
B av fas III-studien).
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Prissättning av TARPEYO

Under konferenssamtalet efter FDA-godkännandet avslöjade Calliditas bland annat listpriset för TARPEYO i USA,
som beräknas landa på 14 160 USD/månad, eller drygt 127 000 USD/år för en 9-månaders kur. Detta listpris var
en bra bit högre än våra tidigare estimat på ~80 000 USD/år (och också högre än medianpriset för särläkemedel i
USA, se mer i appendix).

Från detta listpris kommer diverse marginaler och rabatter att dras av och vi räknar med att det faktiska nettopriset
kommer att vara lägre. Under presentationen nämnde CFO Fredrik Johansson att bolaget räknar med att rabatten
initialt kommer att ligga på ungefär 15–20%, vilket skulle innebära ett nettopris på omkring 101 000–109 000 USD/år.
Vi räknar med en initial nivå om 20% och har valt att räkna på ett nettopris om ~102 000 USD/år vid lansering i USA.

Vår bedömning är att det högre listpriset på TARPEYO jämfört med det intervall som tidigare kommunicerats
framför allt beror på att man med fas III-data har ett robustare datapaket (tidigare undersökning var endast baserad
på fas II-data). Vi anser också att det högre priset är rimligt med tanke på att den nuvarande labeln blev något
snävare än inklusionskriterierna i fas III-studien (ofta gäller sambandet lägre patientantal=högre pris). I grafen nedan
illustreras den negativa korrelation mellan pris och prevalens som vi ofta ser bland läkemedel som adresserar
sällsynta sjukdomar.

Negativ korrelation mellan sjukdomsprevalens och prissättning av
läkemedel

Källa: Evaluate Pharma, Calliditas, Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat TARPEYO
Vi presenterar här våra kvartalsestimat i Calliditas för 2022 och 2023. När det kommer till de första kvartalen
på marknad bedömer vi osäkerheten i våra estimat som stor. Den initiala försäljningen kommer vara beroende på
när nefrologer träKar sina patienter (man kan tänka sig att vissa ringer in sina patienter direkt då TARPEYO Jnns
tillgänglig, medan vissa förmodligen kommer avvakta till nästa planerade vistelse). Vanligtvis träKar IgAN-patienter
sina nefrologer 3–4 gånger per år.

Vi antar en något försiktig försäljning de två inledande kvartalen, då vi antar att det kan ta några månader innan
TARPEYO får en utbredd kostnadsersättning i USA. Med kostnadsersättning som stöd och ökad kännedom om
produkten så antar vi att försäljningen sedan kommer att accelerera ytterligare under H2 2023 givet att Calliditas
presenterar lovande data i del B av studien. Vi anser att detta kommer vara en trigger för försäljningen då vi bedömer
att 2-årig eGFR-data kommer vara viktigt för att sälja in TARPEYO till nefrologer på bred front.

Vi räknar med att den långsiktiga bruttomarginalen kommer att ligga strax under 95% (efter betalda royaltys till
Archimedes Development = 3%). Småmolekylära läkemedel är mycket billiga att producera, vilket i kombination
med ett högt pris bör ge en god lönsamhet.

Kvartalsestimat

Källa: Erik Penser Bank
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Försäljningsestimat för TARPEYO inom IgAN (mUSD)

Källa: Erik Penser Bank

Utifrån våra prognoser så räknar vi med att Calliditas kommer att nå positivt kassa+öde under Q3 2023.

Estimat för rörelseresultat (mSEK)

Källa: Erik Penser Bank
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Försäljning, EBIT och EPS-estimat, 2022–2025

Källa: Erik Penser Bank
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Casestudie – LUPKYNIS
I vår bedömning av marknadsupptaget har vi tagit hänsyn till en rad faktorer. Studier har visat att det Jnns
tydliga fördelar med att vara det första läkemedlet till marknad då man har en så kallad ”Jrst-mover-advantage”
och har möjlighet att etablera sig som standardbehandling (se appendix). I vår bedömning har vi även studerat
försäljningsutvecklingen för LUPKYNIS (Aurinia Pharmaceuticals), ett njurläkemedel som lanserades i USA under
Q1 2021. LUPKYNIS har många likheter med TARPEYO och vi bedömer att marknadsupptaget för LUPKYNIS utgör
en relevant analog för hur TARPEYO kan tänkas tas emot av marknaden under lanseringsfasen.

Jämförelse – LUPKYNIS och TARPEYO

Källa: Erik Penser Bank

I likhet med TARPEYO är LUPKYNIS det första godkända läkemedlet inom en ny indikation, lupusnefrit (en kronisk
njursjukdom). Till skillnad från TARPEYO har man dock erhållit ett fullt godkännande från FDA, vilket vi antar kan
ha gynnat det initiala marknadsupptaget (och eventuellt snabbat på processen att få en bred kostnadsersättning).

Under de första tre kvartalen på marknaden sålde LUPKYNIS för ~23 mUSD i USA (med en bruttomarginal på över
95%), och analytikerkonsensus indikerar att försäljningen för helåret 2021 kommer att landa på ~45 mUSD. Under
2023 ligger konsensus för försäljning på ~192 mUSD.

Försäljning och försäljningsestimat för LUPKYNIS inom lupusnefrit

Källa: Aurinia Pharmaceuticals, Factset, Erik Penser Bank

Studerar vi aktieutvecklingen för Aurinia Pharmaceuticals sedan lansering av LUPKYNIS så kan vi se att Q1-rapporten
utgjorde en botten för aktiekursen och sedan dess har aktien gått mycket starkt i takt med att bolaget har rapporterat
in en ökande försäljning.
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Aktiekursutveckling för Aurinia Pharmaceuticals under 2021

Källa: Factset, Aurinia Pharmaceuticals, Erik Penser Bank

Värderingsdiskrepans Aurinia - Calliditas

Aurinia är ett kanadensiskt bolag noterat på Nasdaq i USA och har ett börsvärde om cirka 3 miljarder USD
(motsvarande ~23 miljarder kronor). LUPKYNIS är den enda produkten bolaget har på marknad, i övrigt är pipelinen
väldigt tidig där de +esta projekt beJnner sig i prekliniskt stadium. Bolagets partner Otsuka har skickat in en ansökan
om marknadsgodkännande i Europa där man väntar besked under 2022.

Vi tycker att det Jnns många likheter mellan Aurinia och Calliditas. Aurinia är visserligen ett år före Calliditas i
kommersialiseringen och har börjat visa försäljning, men vi tycker att den stora värderingsdiskrepensen bolagen
emellan är slående. Aurinia har idag ett börsvärde på ~23 miljarder kronor, jämfört med Calliditas på ~5 miljarder
kronor. Vår tes är att gapet kommer att minska i takt med att Calliditas visar framgång i försäljning under 2022.
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Uttalande från EMA om villkorat godkännande i Europa i Q1 2022
Vi väntar oss ett uttalande från EMA angående villkorat godkännande av TARPEYO i Europa under Q1 2022. Vår tro
om ett villkorat godkännande i Europa har förstärkts ytterligare efter att FDA nu har gett grönt ljus för TARPEYO
i USA (kom ihåg att EMA valde övergå till ett standardförfarande i granskningen två dagar efter att FDA skjutit på
beskedet).

Nedan presenterar vi de schemalagda möten som kommer att hållas under det första kvartalet 2022. Det är sannolikt
under något av dessa möten som ett besked om marknadsgodkännande för TARPEYO kommer att avhandlas.

Schemalagda CHMP-möten under
Q1 2022

Källa: EMA (Europeiska läkemedelsverket)

Efter ett eventuellt positivt uttalande från CHMP (EMA) har EU-kommissionen upp till 67 dagar på sig att utfärda
ett villkorat godkännande att marknadsföra och sälja produkten inom EU. Vid ett scenario där TARPEYO får ett
positivt utlåtande i slutet av mars kan vi alltså anta att ett villkorat godkännande kan vara i hamn senast slutet av
maj/början av juni.

Den regulatoriska granskningsprocessen hos EMA (Hansa Biopharma)

Källa: Hansa Biopharma, Erik Penser Bank

Vi tycker att investerare gör bäst i att ha relativt försiktiga förväntningar på försäljningen i Europa under 2022.
Läkemedelsmarknaden i Europa är mer komplex och fragmenterad än i USA, och prisförhandlingar sker för varje
enskilt land. Vi bedömer att det kommer dröja fram till 2023 innan vi ser någon större försäljning här (via partnern
STADA).
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Resultaträkning

Källa: Erik Penser Bank

Balansräkning

Källa: Erik Penser Bank
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Kassa>ödesanalys

Källa: Erik Penser Bank
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Nyckeltalstabell

Källa: Erik Penser Bank
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APPENDIX 1: Prissättning av särläkemedel
Vi upplever att de höga priserna för särläkemedel under senare år har fått ökad uppmärksamhet från betalare
av sjukvården och enligt Evaluate såg vi under 2018 en sjunkande medianprissättning av särläkemedel. Enligt
Evaluate beräknas särläkemedel stå för över 20% av totala försäljningen på recept under 2024. Vi ser att betalares
uppmärksamhet mot de höga priserna kommer att öka i takt med att de blir en större del av den totala budgeten. Med
detta i beaktande (+det högre listpriset) är vi försiktiga med att anta alltför aggressiva prisökningar för TARPEYO.

Medianpris på särläkemedel i USA

Källa: Evaluate Pharma 2018, Erik Penser Bank

I grafen nedan kan vi se att nettopriserna på läkemedel de senaste åren inte stigit i samma grad som listpriserna,
vilket implicerar att vi har sett ökade rabatter på läkemedel på en aggregerad nivå.
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Förändring av list- och nettopriser i USA

Källa: Hernandez et al, 2020, Erik Penser Bank
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APPENDIX 2: Värdet av att vara först till marknad
Att vara först med att lansera ett läkemedel i en patientgrupp har historiskt sätt varit något att sträva efter. Det första
godkända läkemedlet blir ofta standardbehandling och läkare etablerar en vana att förskriva det till sina patienter.
Samtidigt är läkemedelsbranschen mycket datadriven och nya läkemedel som uppvisar en bättre eKekt och/eller
säkerhetsproJl kan snabbt vinna marknadsandelar.

En undersökning genomförd av McKinsey&Company analyserades 492 läkemedelslanseringar över en 27-årsperiod
i syfte att bedöma vikten av att vara först på marknad. Undersökningen visar att det första läkemedlet i genomsnitt
har sex procentenheter högre marknadsandel än det efterföljande tio år efter lansering, men att den relativa fördelen
att vara först till marknad beror mycket på marknadsdynamiken för läkemedlet. Vi kan också konstatera att de
två första läkemedlen tenderar att ta en stor del av marknaden, medan den tredje lanseringen oftast ser ett lägre
marknadsupptag.

Marknadsandel tio år efter lansering

Källa: McKinsey&Company 2014, Erik Penser Bank

Exempelvis kan vi se att först-till-marknad-eKekten är som störst då vi har ett läkemedel som:

• Skrivs ut av specialistläkare

• Injiceras

• Har få efterföljande konkurrenter

• Säljs av ett större läkemedelsbolag

• Säljare med tidigare erfarenhet från terapiområdet

• Har långt gap till dess att andra läkemedlet kommer ut på marknad

• Breddas snabbt till ytterligare indikationer

I rapporten nämns också att de lanseringarna som har skett under senare delen av undersökningsperioden (2000
och framåt) visar på en dubbelt så stor fördel (i termer av marknadsandel) med att vara först till marknad jämfört
med tidigare lanseringar (1986–2000). Detta indikerar att först-till-marknad-eKekten blivit mer påtaglig med tiden.
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APPENDIX 3: Första årets försäljning – en indikator för kommersiell framgång
Flertalet studier har funnit att det Jnns en positiv korrelation mellan hur bra ett läkemedel säljer under första
året på marknad och den fortsatta kommersiella framgången (Deloitte, Quintiles, Bain). Ett läkemedel som har en
framgångsrik lansering tenderar alltså att fortsätta slå analytikers försäljningsestimat. Vi anser att detta kommer att
vara en intressant datapunkt för investerare att hålla koll på i fallet TARPEYO.

En av studierna har dessutom segmenterat de inkluderade läkemedlen efter olika karaktäristika. Här ser vi att
läkemedel som tenderar att slå försäljningsestimaten det första året på marknad har följande egenskaper:

• Fått priority review på sin marknadsansökan

• Adresserar specialistkliniker

• Blivit klassad som särläkemedel

• Tillhör den biologiska klassen

• Är först i sin klass

Många av dessa är egenskaper som stämmer väl in på TARPEYO, vilket vi givetvis lägger i den positiva vågskålen vid
vår bedömning av marknadsupptaget. Vi menar vidare att barriären för nefrologer att ”testa” en cykel med TARPEYO
för sina IgAN-patienter kommer vara låg givet att budesonid är en välanvänd substans, samt att behandlingen inte
kräver några omfattande utbildningsmoment för läkaren (patienterna tar medicinen i sina hem).

Andel läkemedel som mötte eller överträBade förväntningar första året – och hur de presterade kommande
år

Källa: Deloiette Insights,”Key factor to improve drug launches”, Erik Penser Bank
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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 veriJerade. 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 Jnansiella 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 Jnansiella 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 klassiJceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassiJceras 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 riskklassiJceringen 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 Jnansiellt 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 aKärer. 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 Jnansiella 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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