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BOLAGSBESKRIVNING
Bredband2 i Skandinavien (”Brebdand2” eller
”Bolaget”) erbjuder kommunikationstjänster som
internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till
privat- och företagskunder. Bolaget är en av Sveriges
största leverantörer av Internetaccess baserat på
fiberteknik, med cirka 225 000 bredbandskunder. Av
dessa finns 70 % i öppna stadsnät där kunderna själva
kan välja bland anslutna operatörer, 21 % i exklusiva nät
och resterande är White-Label-lösningar*. Bredband2 är
den första operatören i Sverige som lyckats leverera en
snitthastighet över 100 Mbit/s. Bredbandsmarknaden
(fasta abonnemang) växte med cirka 4 % 2017, andelen
fiber med 19 %. Bolaget har en marknadsandel om 10
% enligt Post- och Transportstyrelsen.
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Marknadsföring med ökat fokus på kampanjer och
erbjudanden medför förutsättningar för ökat
kundintag framöver. Detta kombinerat med
investeringar i affärssystemet BOSS*, som bidrar till
effektiv kundhantering och kostnadbesparingar på
sikt väntas bidra till en EBITDA-marginal om 13,9
% 2019E. * Broadband Operation Support Suite

VÄRDEDRIVARE
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Bredband2 är lönsamma sedan 2012 och
omsättningen har ökat med en CAGR om 14,8 %
2011-2017. EBITDA-marginalen har sedan 2014
ökat från 10,7 % till 12,3 % 2017, främst hänförligt
till en skalbarhet i affärsmodellen . Från att ha en
nettoskuld om 11,6 MSEK 2014 har bolaget idag en
nettokassa om 96,8 MSEK.

FINANSIELL HISTORIK
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Bolagets VD har lång branscherfarenhet. Styrelsens
ordförande är entreprenör med fastighetsbakgrund
och övriga medlemmar har erfarenhet från områden
såsom IT, juridik, och teknik. Insynspersoner äger
20,3 % av kapitalet.

LEDNING & STYRELSE
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Bolaget erbjuder förmånliga avgifter och villkor för
nya kunder, vilket innebär att lönsamheten kan
hotas om kunderna byter leverantör efter
provperioden. Vidare är Bredband2 beroende av
välfungerande infrastruktur, vilket är ett område
som ligger utanför Bolagets kontroll.

RISKPROFIL

*Tjänster som andra operatörer kan sälja under eget varumärke.



Marknadsföringsaktiviteter väntas leda till ökat
kundintag 2018E. Under Q4 2017 ökade Bolaget sina
kampanjer och synlighet i olika mediakanaler. Totalt
tillkom 8 500 nya kunder under Q4, vilket är en ökning
jämfört med Q2 och Q3 2017 då 4 200 respective 4 400
nya kunder tillkom. Aktiviteterna väntas forstätta
framgent och estimeras leda till ett kundintag om 32 000
kunder 2018E vilket motsvarar en ökning om 11,4 %.

Skalbarhet i affärsmodellen indikerar
marginalexpansion framöver. Bredband2 äger ingen
fiberinfrastruktur utan betalar avgift till nätoperatörer
för att få tillgång till stadsnät och rikstäckande nät. Själva
sköter de leverans av tjänster som bredband och telefoni
till slutkunderna. I priserna som debiteras är
nätavgifterna inbakade. Detta medför skalbarhet i
affärsmodellen då Bolaget inte är lika CAPEX-intensivt
som nätoperatörerna. Kostnaderna blir således lägre för
nya kunder vilket väntas leda till en förbättrad
EBITDA-marginal från 12,3 % 2017 till 13,9 % 2019E.
Affärsmodellen anses dock också medföra en risk,
lönsamheten kan hotas i och med att Bredband2 inte
har någon påverkan på nätoperatörernas avgifter.

Stopp i fiberutrullning innebär risk för lägre tillväxt
framöver. IP-only, en av två stora operatörer som
utvecklar och bygger fiber, annonserade nyligen att de
stoppar större delen av sina fiberprojekt på obestämd
tid. Den andra stora operatören, Telia, reviderade också
ned sina installationsestimat för 2018. Anledningen sägs
vara nödvändiga kvalitetsförbättringar. Bredband2 är
beroende av nya fiberinstallationer och om
installationstakten inte tar fart igen finns risk för lägre
tillväxt än väntat.

Genomförd DCF-värdering indikerar en uppsida
om 12,8 %. DCF-värdering ger ett Enterpise Value om
10 88 MSEK, vilket justerat för bolagets nettokassa som
uppgår till 96,8 MSEK ger ett indikativt aktiepris om
1,67 SEK/aktie. I ett Steady State väntas en EBITDA-
marginal på 13,0% och en evighetstillväxt om 2,0%.

BREDBAND2 (BRE2)
Bredband2 har en skalbar affärsmodell som väntas
bidra till marginalexpansion 2018E-2019E. Efter
infrastrukturinvesteringar om 20 MSEK de senaste åren
ligger Bolaget i framkant teknologiskt, vilket
tillsammans med marknadföringssaktiviteter väntas
bidra till ökat kundintag. Summerat väntas detta leda till
ökad omsättning med en CAGR om 14,0% 2019E-
2020E. En DCF -värdering ger en indikativ uppsida om
12,8 %.

BREDBAND2 (BRE2)

Aktiekurs (SEK) 1,4855

52 v High/Low 1,635 / 0,920

Börsvärde (MSEK) 1173

Nettoskuld (MSEK) -97

EV (MSEK) 1077

Sektor IT-Tjänster

Lista First North

Nästa Rapport 2018-02-02

KURSUTVECKLING

MSEK 2017A 2018E 2019E

Omsättning 451 608 694

Tillväxt (%) 16,8% 15,4% 14,1%

Bruttomarg (%) 38,1% 38,1% 38,2%

EBITDA 65 80 97

EBITDAmarg (%) 12,3% 13,1% 13,9%

Vinst 33 42 56

Vinstmarg (%) 6,3% 7,0% 8,1%

EV/S 1,8 1,6 1,4

EV/EBITDA 14,6 11,9 9,7

P/E 31,3 24,4 18,6

ND/EBITDA -1,5 -1,2 -1,0

VPA 0,05 0,06 0,08
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HUVUDÄGARE

Anders Lövgren (Inkl bolag) 16,2%

Leif Danielsson (Inkl bolag) 14,4%

Örjan Berglund (Inkl bolag) 13,9%

Försäkrings AB Avanza Pension 4,5%

1,6

1,4

1,2

1,0

(1 ÅR)
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INVESTERINGSCASE

(%) 2017A 2018E 2019E 2020E

Övriga externa 
kostnader 14,2% 13,75% 13,3% 12,9%

Personalkostnader 11,6% 11,2% 10,9% 10,6%

”Tillväxten fortsätter och vårt
huvudfokus framöver är att öka våra
marknadsandelar. Vi ser även
förbättrade marginaler från de
tydliga synergieffekterna som
kommer i takt med den ökande
omsättningen”

Daniel Krook - VD

4

Marknadsföringsaktiviteter estimeras leda till ökat kundintag 2018E.
Bredband2 ökade under Q4 2017 sina marknadsföringsaktiviteter mot privat- och
företagskunder. Detta har genomförts i form av högre fokus på försäljning till
potentiella kunder genom kampanjer och erbjudanden samt en ökad närvaro i
digitala kanaler och medier. Totalt fick bolaget 28 700 nya privatkunder, och bland
dem tillkom 8500 under Q4 2017, i jämförelse med Q3 och Q2 då 4200 respektive
4400 nya kunder tillkom. Inom företagssegmentet ökade ordervärdet med 20 %
jämfört med 2016 och försäljningen motsvarade en tillväxt om 10,8 % vilket
uppnåddes genom rekrytering av seniora säljare och fokus på mindre och
medelstora företag. Bredband2 var 2016 den enda leverantören som levererade en
snitthastighet över 100 Mbit/s, vilket medför en Unique Selling Point i
marknadsföringen. Hösten 2017 tecknade bolaget sitt största kontrakt hittills med
Artic som har kontor och gym i Norden. Företagsaffärerna har minst 24 månaders
bindningstider och högre bruttomarginaler. Marknadsaktiviteterna anses vara en
drivare framåt då bolaget bedömer att det är lönsammare att expandera kundbasen
organiskt än via förvärv. Dels för att priserna är relativt höga för att köpa bolag
och dels för att kunder som själva valt leverantör är mer lojala än de som förvärvats.
För 2018E väntas dessa satsningar leda till ett totalt kundintag om 32 000, vilket
innebär en ökning om 11,4 % i jämförelse med 2017.

Affärsmodellens skalbarhet väntas bidra till stigande marginaler 2018E-
2019E. Bolaget äger och kontrollerar den aktiva delen av infrastrukturen, dvs
utrustning som skickar och tar emot optiska signaler medan strategin är att inte äga
egen passiv infrastruktur. Praktiskt innebär detta att bolaget betalar avgifter till
operatörer för att få tillgång till öppna nät och betalar bara för den kapacitet de
själva behöver. Konkurrenter utgörs av andra tjänsteleverantörer som verkar i
samma nät. Detta innebär att omsättningen väntas växa snabbare än de fasta
kostnaderna, exempelvis personalkostnader och D&A-kostnader, vilket medför
skalbarhet. Fördelen med upplägget är att bolaget dels undviker höga kostnader
relaterade till fiberinstallation och underhåll, och att de undviker risken att äga
anläggningstillgångar som kan bli omoderna. Summerat estimeras EBITDA-
marginalen förbättras från 12,3 % 2017 till 13,9 % 2019E.

CRM-systemet BOSS och Cisco-infrastruktur indikerar långsiktiga
kostnadsbesparingar. En annan faktor som väntas bidra till marginalförbättringar
är Bolagets egna CRM-system, BOSS, som utvecklats löpande sedan 2014. Det
vidareutvecklas nu med flera moduler att tas i bruk på företagssidan. Systemet
förenklar hanteringen av en geografiskt bred kundgrupp med olika preferenser och
effektiviserar integrationen av nya kunder. BOSS väntas därav bli en essentiell
komponent inom försäljningsarbetet på företagssidan där ökade satsningar görs på
tillväxt. Bolaget har hittills investerats ca 23 MSEK i teknologin varav ca 4 MSEK
under 2017. De har också investerat i Cisco-nät som blev tillgängliga under första
kvartalet 2018 för att möjliggöra större kundintag. Cisco- investeringarna uppgår till
20 MSEK under de senaste åren, vilket estimeras bidra till lägre CAPEX framöver.
Med dessa två tekniker förväntas personalkostnadernas andel av nettoomsättningen
minska från 11,6 % 2017A till 10,9 % 2019E, och de övriga externa kostnadernas
andel av nettoomsättningen väntas minska från 14,2% 2017A till 13,3% 2019E.

Stopp i fiberutrullning innebär risk för lägre tillväxt framöver. Bakom
bredbandsutbyggnaden står regeringens målsättning att 95 % av alla hushåll och
företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. Fibermarknaden uppskattas
växa med en CAGR om 11,7 % 2016-2020. Bredband2 är aktiva i 400 orter och är
beroende av att marknaden ökar genom fortsatt fiberutbyggnad för att expandera
verksamheten. Detta innebär att fortsatta installationsstopp på grund av
säsongsbetonade hinder och kvalitetsförbättringar som förekommer under våren
2018 skulle kunna hota bolagets försäljning 2019E och framåt. Denna risk bedöms
dock förhållandevis liten, med anledning av att det ligger i alla parters intressen att
fortsatt fiberutrullning sker. Risker att operatörer skulle strypa tillgången till öppna
nät är mindre trolig då PTS (Post-och Telestyrelsen) uppgift är att verka för effektiv
konkurrens. Om regeringens planer fullföljs bör fiberutbyggnaden inkludera en stor
del av befolkningen år 2020. Hur detta kommer att påverka bolaget är en risk i sig
som kan innebära att en större del av framtida satsningar fokuserar på service för
att behålla existerade kunder, snarare än nyförsäljning.

Företag (29,8%) Privat (70,2%)

Intäktsfördelning – 2017A

Utveckling Nettoskuld/Nettokassa
(MSEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-25,6 -20,7 -11,7

23,7

96,8

Kostnader - Andel av omsättning

62,0



2016 2017 2018E 2019E

Antal privatkunder

188 000
217 500

249 500
278 000
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VÄRDERING

(Msek) 2017A 2018E 2019E 2022

Oms. 527 608 694 957

Tillv. (%) 16,7% 15,4% 14,1% 8,0%

EBITDA 65 80 97 140

Tillv. (%) 17,5% 23,3% 20,9% 8,0%

FCF 18 34 49 86

FCF-
Marginal 3,4% 5,6% 7,1% 9,0%
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Bredband2 värderas baserat på en DCF-värdering. WACC beräknas till
10,1%, där marknadens riskpremie sätts till 6,5 % och den riskfria räntan
till 2,9 %, baserat på PWCs riskpremiestudie. En storlekspremie är bestämd
till 1,8% och oändlighetstillväxttakten i DCF-värderingen till 2,0 %. Beta
beräknades genom att använda en peer-group bestående av nordiska
operatörer, där genomsnittet uppgick till 0,66. Residualvärdet har beräknats
genom att använda perpetuity growth-metoden.

För 2018E väntas ett kundintag om 32 000 privatkunder, motsvarande
en kundtillväxt om 11,4%. ARPU* väntas öka något, från cirka 148
SEK/kund och månad till drygt 150 SEK/kund och månad, främst drivet
av större fokus på merförsäljning. Detta kombinerat med ett växande
företagssegment estimeras leda till en omsättningsökning om 15,4 % till
608 MSEK. BOSS-systemet i kombination med den nyligen
implementerade Cisco-tekniken väntas bidra till effektivisering i arbetet
under 2018E, vilket gör att de övriga externa kostnaderna samt
personalkostnadernas andel av nettoomsättningen väntas minska.
Summerat väntas detta bidra till en förbättrad EBITDA-marginal, från
12,3% 2017A till 13,1% 2018E, och Bolaget väntas således tjäna 80 MSEK
på EBITDA-nivå 2018E.

För 2019E väntas omsättningstillväxten uppgå till 14,1%, vilket
innebär en förväntad omsättning om 693 MSEK. Fortsatta
marknadsföringsaktiviteter och fortsatt utnyttjande av BOSS väntas
fortsätta driva omsättningen 2019E, men regeringens målsättning att 95%
av hushållen ska ha tillgång till en hastighet om minst 100 Mbit/s 2020
väntas bli den största drivaren 2019E. I och med uppskjutna projekt från
installatörernas sida under 2018E behöver installationerna ta fart under
2019E. Även om regeringens mål bedöms något optimistiskt med hänsyn
till nuvarande installationstakt finns möjlighet till ökade installationer under
2019E. Vidare väntas effektiviseringen av verksamheten fortsätta, och
under perioden 2017A-2019E väntas personalkostnadernas andel av
nettoomsättningen minska från 11,6% 2017A till 10,9% 2019E. De övriga
externa kostnadernas andel av nettoomsättningen väntas minska från
14,2% till 13,3% under samma period, och summerat väntas en EBITDA-
marginal om 14,0% för 2019E, vilket skulle innebära att EBITDA för
2019E blir 97 MSEK.

För perioden 2020E-2022E väntas omsättningen öka med en CAGR
om 6,5% till en nivå om 910 MSEK 2022E. En något lägre tillväxt väntas
under perioden 2020-2022E. Detta med anledning av marknaden väntas
mogna efter 2020, främst hänförligt till att större delen av befolkningen
väntas ha tillgång till tillfredsställande hastigheter efter 2020E. EBITDA-
marginalen väntas öka fram till 2020E och då nå en nivå om 14,6 % , för
att därefter stabiliseras omkring 13%, främst hänförligt till högre
marknadsföringskostnader relaterade till en mer mogen marknad. I ett
Steady State estimeras en FCF-marginal om 8,7%.

DCF-värderingen indikerar ett aktiepris om 1,67 SEK per aktie, vilket
ger en indikativ uppsida om 12,8%. I DCF-värderingen av bolaget
beräknas ett Enterprise value om 1088 MSEK. Justerat för bolagets
nettokassa om 96,8 MSEK och antal utomstående aktier ger detta ett
estimerat värde om 1,67 SEK/aktie. Mot dagens kurs (1,49) ger detta en
uppsida om 12,8 %. Känslighetanalyser har genomförts i syfte att avgöra
hur förändringar i WACC och oändlighetstillväxten respektive EBITDA-
marginalen i ett steady state påverkar värderingen, och återfinns i
Appendix.

DCF

Marginaler (%) 2017A 2018E 2019E 2022E

EBITDA-marginal 12,3% 13,2% 13,9% 14,6%

EBIT-marginal 8,3% 9,2% 10,5% 12,1%

FCF-Marginal 3,4% 7,0% 7,7% 9,0%

EV
(MSEK)

1077

Net Debt
(MSEK)

+97

Börsvärde
(MSEK)
+1173

Antal Aktier
(M)
700

Aktiekurs
(SEK)
1,67

Andel av fibermarknad, 
privatkunder, H1 2017

Telia (30%) 
Telenor (25%)

Bahnhof (10%)

Bredband2 (10%) 
Alltele (6%)

Comhem (5%) 
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LEDNING OCH STYRELSE

6

Daniel Krook (8 150 000 aktier)
Verkställande  Direktör
Daniel är sedan 2007 verkställande direktör för Bredband2. Han
har tidigare arbetat som finansdirektör och har en
magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och
därefter en Executive MBA från Executive Foundation Lund.

Anders Lövgren (113 500 000 aktier)
Styrelseordförande
Anders är med sina bröder ägare av en grupp företag med en
samlad omsättning på drygt två miljarder kronor. Gruppen består
av Fastec AB, Fotonic AB, Megabase AB, Megaron AB, Optronic
AB och Valuetec AB. Tidigare har Anders varit ordförande och tf.
VD i Realia Fastighets AB, VD i Columna Fasstigheter (Tidigare
Fermenta AB) och ordförande i Daydream Software AB.

Rolf  Johansson (2 000 000 aktier)
Ledamot
Rolf är advokat med egen verksamhet i Uppsala. Han var
tidigare partner i Linklaters Advokatbyrå och har över 30 års
erfarenhet inom affärsjuridik med fokus på företagsförvärv,
kapitalmarknaden och större affärstransaktioner. Han har
erfarenhet från olika branscher med tungvikt på fastigheter. Rolf
är styrelseordförande i Torom Finans & Försäkring AB samt
styrelseledamot i bl.a. Medley AB.

Robert Burén (1 500 000 aktier)
Ledamot
Robert har tidigare varit CTO på content marketing-koncernen
Mediaplantet, CIO på affärsinformationsleverantören Bisnode,
CIO på SBAB Bank och CTO på online-spelbolaget Kindred.
Han har även styrelseupppdrag i svenska Cygni AB, Finska
Verkkokauppa.com och Londonbaserade Eaton Gate Gaming
Ltd. Robert har teknisk utbildning inom systemutveckling från
Luleås Tekniska Universitet och KTH i Stockholm.
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SWOT-ANALYS
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1

2

3

STRENGTHS

Cyklikalitet

1

2

3

Affärsmodell

Kundbearbetning

Teknik

Skalbarhet

Ledning

WEAKNESSES

Konkurrens

Beroende Historik

Marknadsföring

Syn på 
förvärv

Branschtillväxt

1

2

3

1

2

3

OPPORTUNITIES THREATS

Internationell expansion

Marknadsföring

Nya affärsområden
Synergier

Marginalförbättring Teknisk utveckling

Konkurrens

Reglering

Marginalkontraktion

Framtida
efterfrågan
efter 2020

Pausade fiberinstallationer



LINC – Lund University Finance Society | Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten

TEKNISK ANALYS
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Den tekniska analysen kommer göras i syfte att utröna huruvida
Bredband2 är köpvärd utifrån ett tekniskt perspektiv. Analysen skiljer på kort
och lång sikt. Kort sikt syftar till de närmsta veckorna medans lång sikt sträcker
sig ett år. Aktien visar på ljusa tongångar i den tekniska analysen. Kursen befinner
sig i en stigande trend, på längre och kortare sikt. Sannolikheten för fortsatt
uppgång är större då momentumet på uppsidan är positivt. Högre bottnar visar på
att köparna har övertaget och driver kursen uppåt vid minsta rekyl.

Aktien noterar sig över viktiga medelvärden. Att kursen handlas över 200
dagars och 50 dagars MA visar tecken på ett positivt momentum. Flertalet gånger
har det återfunnits köpare som försvarar kursnivåer kring medelvärdena.
Närmaste motstånd återfinns kring de lokala toppnivåerna kring 1,60
kronorszonen.

Ett negativt scenario skulle uppstå om viktiga stödzonen kring 1,28 SEK
tas ut. Där möter den stigande trendlinjen och tidigare bottnar där köpare
återfunnits. Skulle den zonen penetreras är det bäst att kliva av positionen och ta
förlusten, utifrån ett tekniskt perspektiv.

Avslutningsvis visar aktien på en positiv teknisk syn på lång och kort sikt.
Den tekniska analysen pekar på en trolig fortsatt kursuppgång med stöd av högre
bottnar, ett positivt momentum och stigande glidande medelvärden. Därför blir
slutsatsen: positiv utsikt för Bredband2.

Teknisk Analytiker: Arvid Wedin

Aktuell Kurs
1,485 SEK

RSI (14)
57,37

Trading Range
1,32/1,64 SEK

Stöd/Motstånd
1,28/1,60 SEK

Stop Loss
1,24 SEK

Teknisk Syn Kort Sikt
Positiv

Teknisk Syn Lång Sikt
Positiv
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APPENDIX I
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0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%
12,1% 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50
11,1% 1,54 1,56 1,57 1,58 1,59
10,1% 1,65 1,66 1,67 1,69 1,7
9,1% 1,77 1,79 1,80 1,82 1,83
8,1% 1,93 1,95 1,97 1,98 2,00

11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0%
12,1% 1,30 1,39 1,48 1,57 1,65
11,1% 1,38 1,47 1,57 1,66 1,76
10,1% 1,46 1,57 1,67 1,78 1,88
9,1% 1,57 1,69 1,90 1,92 2,04
8,1% 1,7 1,83 1,97 2,10 2,23

Känslighetsanalys

Oändlighetstillväxt

EBITDA-marginal

W
A

C
C

W
A

C
C

2018E 2019E 2020E 2021E 2022E

Revenue 608 694 791 886 957

Totalt Costs 528 597 675 756 817

D&A 24 24 26 25 24

EBIT 56 73 90 104 116

NOPLAT 43 56 69 79 89

CAPEX 27 28 30 25 24

Working Cap. 18 21 24 27 29

FCF 40 51 64 80 88

Risk free rate 2,9%
Market risk premium 6,5%
Levered Beta 0,66
Size premium 1,8%
Cost of debt 6,0%
Taxes 23,7%
Debt to Equity ratio 0,03
WACC 10,1%

Weighted average cost of capital
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DISCLAIMER
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Ansvarsbegränsning
Analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC Research & Analysis (LINC 
R&A) är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. LINC är en ideell
organisation (organisationsnummer 845002-2259) och analyser eller annan information som härrör från
LINC R&A ska inte betraktas som investeringsrekommendationer. 

Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och personer som LINC R&A bedömer som
tillförlitliga, men LINC R&A kan aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande
informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid är osäkra och
därför bör användas försiktigt. LINC R&A kan aldrig garantera att prognoser och framåtblickande
estimat kommer att bli uppfyllda. Om ett investeringsbeslut baseras på information från LINC R&A 
eller person med koppling till LINC R&A, så fattas dessa alltid självständigt av investeraren. LINC 
R&A frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det än må vara som
grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från LINC 
R&A. 

Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa LINC R&A’s oberoende har LINC R&A inrättat interna regler, utöver detta så är alla
studenter som skriver för LINC R&A skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har
utformats för att säkerställa att Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
investeringsrekommendationer riktade till allmänheten samt hantering av intressekonflikter (FFFS 
2005:9) efterlevs. Material från LINC R&A ska aldrig betraktas som investeringsrekommendationer. 

Om skribent har ett innehav där en intressekonflikt kan anses föreligga, redovisas detta i
informationsmaterialet. 

Övrigt
LINC R&A har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. 

Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är LINC R&A’s egendom (© LINC R&A 2017).


