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Arise
Arise Q3 - låga elpriser

Svagt kvartal resultatmässigt
Arise omsättning under Q3’20 var 24 mkr (58) och periodens resultat blev - 32 mkr (-16). Resultatet var
svagare än våra estimat på grund av ett lägre realiserat pris för såld el samt elcerti)kat. De realiserade priserna
var lägre än snittpriset för el i SE3 och SE4 under kvartalet, vilket berodde på fyllda vattenmagasin som
gjorde prispro)len sämre för vindkraft.

Ambition att sälja projekt i Q4
Bolaget kommunicerar att försäljningarna av Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden fortlöper enligt plan och siktet
är inställt på att avsluta försäljningarna innan årsskiftet. Detta är positivt och kommer i så fall, enligt våra
estimat, att inbringa över 150 mkr i resultatbidrag de närmaste två åren. Vi ser projektförsäljningarna som
betydligt viktigare för bolaget än försäljningspriset på el under enskilda kvartal.

Re�nansiering av lån
Arise har under kvartalet re)nansierat sina lån vilket sänker den årliga räntekostnaden från 60 mkr till ca 25
mkr. Re)nansieringen kommer att belasta Q4 med 34 mkr, men är positiv på lång sikt. På lång sikt ser vi risk
för lägre elpriser i Norrland. Det i kombination med de i år lägre elpriserna gör att vi sänker vårt motiverade
värde till 40 kr per aktie till en medelhög risk.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 0.34 1.33 -74.1%

EPS, just 21e 1.3 5.51 -76.4%

EPS, just 22e 7.02 10.44 -32.8%

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 34.6m

Market cap 1,306

Nettoskuld 500

EV 1,806

Free Float 61.20%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 117.0(k)

 
Prognos (SEK)

 
19e 20e 21e 22e

 
Sales,m 454 326 292 685

Sales Growth 32.5% (28.1)% (10.5)% 134.6%

EBITDA, m 218 166 150 404

EBIT, m 142.0 93.1 78.8 334.8

EPS, adj (7.01) 0.34 1.30 7.02

EPS Growth (1,204.7)% (4.9)% 378.7% 539.5%

Equity/Share 20.2 22.7 28.2 45.1

Dividend 0.00 0.00 0.00 0.00

EBIT Marginal 31.3% 28.5% 27.0% 48.9%

ROE (%) (33.7)% 1.5% 4.6% 15.6%

ROCE 11.2% 5.9% 4.8% 15.9%

EV/Sales 3.98x 5.53x 6.18x 2.64x

EV/EBITDA 8.3x 10.9x 12.1x 4.5x

EV/EBIT 12.7x 19.4x 22.9x 5.4x

P/E, adj (5.4)x 109.7x 29.0x 5.4x

P/Equity 1.9x 1.7x 1.3x 0.8x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FCF yield 20.3% 7.1% 7.8% 27.9%

Net Debt/EBITDA 2.3g 2.5g 1.8g (0.8)g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 39.00 - 41.00
  
Current price SEK37.70
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Grön energi är på frammarsch
Förnybar energi har de senaste åren gått från att enbart vara en bra investering för miljön, till att även bli en
bra investering ekonomiskt. Idag är vindenergi ett av de billigaste produktionsalternativen för el och US Energy
Information Administration räknar med att energislaget kommer att bli ännu billigare i jämförelse med andra
energislag år 2050. Förra året investerades 2,6 biljoner USD i förnybar energi och framtiden ser mycket ljus ut för
koldioxidfria energikällor.

Stark pipeline närmaste åren
Arise projektpipeline fram till år 2023 består av 858 MW. Det innebär en väldigt hög potential om man ser till
bolagets egna prognoser som räknar med att projekten ska inbringa 1-2 Mkr i resultatbidrag per MW. Vi tror att
bolagets prognoser, som ofta landar i den högre delen av intervallet 1-2 mkr/MW, är för optimistiska. Vi tror att
exponeringen mot Norrland innebär något lägre lönsamhet då elpriserna är låga där och vi tror att de kommer förbli
relativt låga närmaste 10 åren. Men vi räknar ändå med väldigt bra år resultatmässigt fram till år 2023 som resulterar
i ca EV/EBIT 5 år 2022 och EV/EBIT 9 år 2023.

Tydligt värderingsgap mot utländska kollegor
ESG-trenden de senaste åren har gjort att intresset för förnybar energi har ökat lavinartat. Värderingarna för
utländska bolag inom förnybar energi har därför sprungit iväg, medan de svenska har halkat efter. Arise värdering är
mindre än hälften i EV/EBIT de närmaste åren jämfört med ett snitt av utländska liknande bolag (bland annat Neoen,
Voltalia, Enlight energy). Idag är det huvudsakligen utländska aktörer som köper vindkraftparker. Om det kapitalet
även letar sig in till aktier i bolagen som bygger vindkraftparkerna, tror vi att en betydande uppvärdering kan ske.

Värdering
Vi har genom en DCF-modell med 10 % i WACC kommit fram till ett motiverat värde på 40 kr per aktie för Arise,
vilket ger en uppsida om ca 10 % från dagens 37 kr. Vi ser risken som medelhög och tror att potentiella triggers i
närtid huvudsakligen kommer att vara försäljning av vindkraftparker.
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Q3 - Låga elpriser

El från vindkraft löper relativt stor risk att säljas till ett lägre pris än en regions snittpris för el under ett kvartal.
När det blåser mycket produceras mycket el från andra vindkraftverk, vilket sänker priset. Normalt sätt används
vattenkraft som ett storts reglage mot detta genom att vattenkraften drar ner på produktionen när det blåser mycket.
På grund av det blöta och varma året är vattenmagasinen dock fyllda och det har därför varit svårt att minska
elproduktionen från vattenkraft för att hålla priset uppe.

EIekten har blivit att när det blåst mycket under Q3 har elpriserna varit betydligt lägre än genomnittspriset för Q3.
Även om risken för lägre elpriser från vindkraft är ständigt närvarande så ser vi kvartalets onormalt stora diskrepans
mellan det genomsnittliga elpriset och priset för el från vindkraft som tillfällig. Vädret under året har som sagt varit
väldigt ogynnsamt för vindkraft och väder ändras såklart från år till år.

Även det realiserade priset för elcerti)kat var lägre än marknadspriset. Det berodde på att vid dagens mycket låga
pris (ca 6 kr per MW) ser Arise det som bättre att behålla elcerti)katen och hoppas på högre priser framöver.
Värdeförändring av detta lager redovisas som en kostnad vilket innebar lägre pris i intäkt per elcerti)kat under
kvartalet.

Vi tycker att strategin av Arise är logisk. Det )nns en proposition för att införa ett stopp för tilldelning av elcerti)kat
för vindkraftverk tagna i drift efter år 2021. Realiseras det förslaget bör priset på elcerti)kat stiga betydligt från
dagens nivåer.

Om Arise får 6 eller 2 kr för ett elcerti)kat spelar relativt liten roll. Skulle däremot stoppregeln införas kan priset
öka med många hundratals procent framöver. Arise har därför en sorts option i nuläget på elcerti)katpriset som i
framtiden kan leda till högre intäkter. Huruvida det kommer att införas en stoppregel för elcerti)kat och exakt hur
regeln kommer att se ut är dock i dagsläget oklart.

Potentiell ändring av kommuners veto mot vindkraft

Politiska implikationer för Arise )nns även i form av att regeringen har initierat en utredning om att
stoppa kommunernas vetorätt mot uppförande av vindkraftparker. Vetot innebär att kommunerna har full
bestämmanderätt om vindkraftparker ska byggas eller inte. Enligt svensk vindenergi är kommunernas veto
anledningen bakom ca hälften av alla vindkraftsprojekt som inte genomförs. Utredningen ska vara klar 1 juni 2021.
Om förslaget går igenom kommer det vara positivt för Arise som då troligen kommer att kunna genomföra Ler
av sina projekt. Bolagen skulle även slippa spendera pengar och tid på att hitta bra projekt som sedan inte kan
genomföras på grund av kommunernas veto.

Själva utredningen leds av en före detta miljöpartist som tidigare har arbetat mot kommunernas veto. Vi bedömmer
därför sannolikheten att utredning leder till ett lagförslag i frågan som mycket stor.

Huruvida förslaget kommer att gå igenom är dock oklart, exempelvis Liberalerna motsätter sig kraftigt med
motiveringen ” kommunernas självbestämmande är en viktig del av maktdelningen mellan stat och kommun.
Människor måste ha ett inLytande över sin lokala miljö.” M, KD och SD motsätter sig förslaget. År 2016 var även
Centerpartiet emot en lagändring, det är dock oklart hur de står i frågan idag givet sitt nya regeringssammarbete.
Skulle V, C, S och Mp rösta för förslaget har det majoritet i riksdagen.

Framåtblickande

Vädret har fortsatt varit varmt i oktober och vi räknar därför med att priserna Arise kan realisera för sin sålda el
kommer förbli låga under innevarande år. Det låter dock på ledningen som att en försäljning av Ranasjöhöjden och
Salsjöhöjden kommer att ske under 2020. Det borde agera som en stor trigger för aktien i och med att vi estimerar
att försäljningarna kommer inbringa över 150 mkr i resultatbidrag för Arise.
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Slutligen ser det ut som att Ringhals stängs ner i slutet av året vilket bör innebära bättre pris för Arise egna
vindkraftparker, som nästan uteslutande )nns i södra Sverige.

Biden-vinst positiv för branschen

Joe Biden ser ut att bli USAs nästa president. Med Biden som president kommer troligen världen att intensi)era
omställningen mot förnybar energi. Arise speci)kt har inga intressen i USA, men världen följer ofta USA och Bidens
"The green new deal" innehåller satsningar på miljön för 2000 miljarder USD. Vidare är det mycket möjligt att hela
sektorn kan få en uppvärdering då mer kapital bör Löda in i sektorn nu.
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Marknaden
• I detta avsnitt gör vi en djupare genomgång av Arise marknad

Arise verkar på en stor och kraftigt växande marknad. Vindkraftsmarknaden beräknas av Research and Markets
globalt växa med ca 8 % per år de kommande 5 åren. I Sverige räknar Svensk Vindenergi med att vindkraftsmarknaden
behöver uppvisa en CAGR på 7 % de kommande 20 åren för att nå regeringens mål om 100 % förnybar elproduktion
år 2040. Det skulle innebära minst 200 miljarder kr ytterligare i investeringar.

Drivkrafterna bakom ökad vindkraft

De två faktorer vi har identi)erat som mest positiva för Arise marknad är:
• Politisk vilja att stoppa global uppvärmning och minska utsläppen
• Kostnaden för vindkraft har minskat drastiskt de senaste åren

Att politiken har ökat sitt fokus på förnybar energi har nog inte undgått någon. Både EU och Joe Biden har en "Green
new deal" som är tänkt att revolutionera energipolitiken i Europa samt USA. EU ska bli klimatneutralt till år 2050
och Bidens plan beräknas innehålla investeringar för 2 biljoner USD. Vindkraft med sin attraktiva kostnadspro)l tror
vi kommer att vara en stor del av omställningen.

Drivkrafterna bakom utökad förnybar energi är dock inte längre enbart politiskt drivna. Vindkraft har även blivit
en klok investering ekonomiskt de senaste åren. Idag är LCOE (de sammanlagda kostnaderna för ett projekt) till
och med lägre för vindkraft än för kärnkraft och kostnaden per producerad vindkrafts-MW har nästan halverats
sedan år 2010.
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Ser man till framtida prognoser så verkar vindkraften behålla sin attraktiva position och beräknas efter solkraft bli
den billigaste energikällan år 2040.

Vidare estimerar McKinsey att världens elkonsumtion kommer fördubblas fram till år 2050. Det är således inte bara
ett utbyte från gammal energi till förnybar som kommer att driva marknaden. Elproduktionen behöver även byggas
ut, vilket såklart gynnar Arise.
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Överföringskapacitet i Sverige

I det här avsnittet fördjupar vi oss i en problematik som vi har identi)erat kring den svenska vindkraften i
Norrland för åtminstone de närmaste 10 åren. Vi bedömer att det kommer uppstå bristande överföringskapacitet
av vindkraftsel från producenter i Norrland till konsumenter i söder, vilket kan leda till låga priser i Norrland med
sämre marginal på vindkraftsprojekt som konsekvens.

Sveriges elnät är uppbyggt i 4 zoner från norr till söder (SE1, SE2, SE3, SE4). Mest el produceras i norra Sverige där
vattenkraften )nns, medan södra Sverige konsumerar klart mer el. Överföringen från norr till söder har periodvis
börjat nå sin maxgräns de senaste åren och när elen stängs inne i norra Sverige kan prisskillnader uppstå som i
illustrationen nedan.

Illustration över prisskillnaderna 6e november

Under sommaren har priset Lera gånger varit nästan en tiondel i norra Sverige jämfört med södra. Vi har till och
med på grund av elbrist i södra Sverige tvingats sätta igång oljekraftverket i Blekinge, samtidigt som vi har överskott
på el i norra Sverige. Detta är ett problem som uppkommit de senaste åren som kan ses av diagrammet nedan från
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2017/2018 . Att linjerna går isär illustrerar prisskillnader och det hände i princip inte föra två år sedan. Nedläggningen
av kärnkraft i söder och stor elproduktion i norr från exempelvis vindkraft är bidragande orsaker.

Att linjerna är ihop illustrerar att det inte var några prisskillnader under 2017 och 2018 mellan de olika zonerna (norr och söder)

Men varför inte bara bygga vindkraftparker i södra Sverige då? Som vi har gått igenom tidigare är det komplicerade
och långdragna processer att bygga vindkraftparker i Sverige. Även om det byggs vindkraft i södra Sverige så är
regionen mer tätbefolkad vilket gör det svårare att uppföra projekt där jämfört med Norrland. Vidare )nns det Ler
områden i Norrland med kraftig vind såsom på kalfjäll. EIekten av detta ses i tabellen nedan.

Även om statistiken är hämtad från april 2019 så är trenden tydlig. I zon SE4 (längst söderut i Sverige) byggs idag
vindkraft för 90 MW. Motsvarande siIra för de två nordligaste zonerna är över 3000 MW. Utbyggnaden i Norrland
innebär att problematiken mellan norr och söder framöver tycks öka istället för att minska, eftersom mer produktion
i Norrland ökar elutbudet och bör minska priserna där.

Överföringskapacitet från Norrland

En enkel lösning på problemet är såklart att bygga ut elnäten i Sverige så att elen kan transporteras och säljas till
områden med större elbehov. Beslutsprocesserna att bygga ut elnäten är dock komplicerade och mycket långa. Svensk
kraftenergi skriver själva att det tar 10-12 år från första beslut om att utbyggnaden behövs till dess att elledningarna
har tagits i drift.

Arise – 10 November 2020 8 Erik Penser Bank



Dagens överföringskapacitet söderut på 7300 MW planeras byggas ut med 2700 MW till 10 000 MW år 2040. Svensk
vindenergi räknar dock med att mer än 3000 MW ny vindelproduktion kommer vara färdigställd redan år 2023 i
den norra delen av Sverige.

Även år 2040 så kommer därmed inte den planerade överföringskapaciteten kunna tillgodose 2023 års produktion.
Priserna bör således fortsatt vara låga i norra Sverige under lång tid framöver (minst till år 2030). Detta kan reducera
investerares vilja att investera i norrländsk vindkraft och därmed minska lönsamheten i Arise projekt i denna region.
På sikt bedömer vi dock att politikerna ser behovet och värdet av utbyggd överföringskapacitet, även om det inte
realiseras förrän tidigast på 30-talet.

Överföringskapaciteten till våra grannländer och hur den förändras påverkar såklart också situationen. Gällande
Finland kommer en ny förbindelse på 800 MW att tas i bruk om några år, men samtidigt kommer Finland att bygga
en kärnkraftreaktor om 1600 MW vilket gör nettoeIekten av deras importbehov från Norrland till minus 800 MW.

Norge har elöverskott idag men bygger betydande nya ledningar till Tyskland och Storbritannien om sammanlagt
2100 MW. Problematiken med export till kontinenten via Norge är dock att denna sker till stor del från södra Norge
och vår överföring dit sker från södra Sverige (SE3). Det blir därför svårare för Norrland att dra nytta av Norges
export till kontinenten. Även till Baltikum går elen via södra Sverige. Vidare )nns planer på byggnation av 8600 MW
ny vindkraft i Norge, vilket vid byggnation skulle minska importbehovet från Norrland. Det är dock högst oklart hur
mycket som faktiskt kommer att byggas av de 8600 MW.

Vår redogörelse är en förenkling av en komplicerad situation, men vår slutsats är att vi inte tror att förändringarna
i våra grannländer kommer att lösa situationen.

Att lagra elektriciteten

Ett sätt att i teorin lösa överföringsproblematiken samt göra investeringar i förnybar energi mer attraktiva är
energilagring. Elektriciteten kan då lagras under tider av starka vindar, för att sedan användas när det blåser lite och
solen har gått ner. Energilagringen bör därför jämna ut priserna.

IRENA räknar med att kostnaden för energilagring kommer minska med mer än 50 % mellan 2016-2030. Vidare
räknar Bloombergs Energy storage outlook med att marknaden växer från 2018 till 2040 med mer än 100 gånger,
från 9 GW till 1095 GW.

Problemet gällande energilagring i Sverige är att det låga elektricitetspriset gör att investeringar i lagring av energi i
Norden har dålig lönsamhet. Som ses nedan är diskrepansen fortfarande väldigt stor mellan priset för elektricitet i
Norden och priset för att installera exempelvis litiumbatterier för lagring av elektricitet.
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Det )nns dock redan exempel på användning i Norden såsom Neoens batterilagring vid en vindkraftpark i Finland,
eller Vattenfalls batterianläggning i Landskrona. Batterianläggningar kan förutom att sänka tillfälligt överskott på
elektricitet, även öka stabiliteten i näten och öka eIektiviteten. Vi bedömer dock att de begränsade kommersiella
fördelarna med energilagring på kort sikt kommer innebära att det dröjer innan energilagring kommer påverka
Sveriges energimarknad nämnvärt. Det är dock en positiv option för Arise framöver då tekniska framsteg kan
förändra hela marknaden till det bättre.

Motverkande faktorer mot bristen på överföringskapacitet

Det )nns dock en rad faktorer som kommer att motverka bristen på överföringskapacitet:

Teknikutveckling och lägre kostnader
Teknikutveckling leder till lägre kostnad för att utvinna el ur vindkraft. Skulle priset i teorin på el per MW sjunka
lika mycket som kostnaden per MW sjunker för att bygga vindkraftverk, kommer dessa eIekter ta ut varandra. Vi
estimerar dock att teknikutvecklingen har väldigt svårt att ta bort hela eIekten.

PPAs
Ytterligare en mitigerande faktor är de Power purchase agreements (PPAs) som blir allt vanligare inom förnybar
energi. I ett PPA köper exempelvis en stor elförbrukare ett kontrakt med ett förutbestämt elpris under lång tid
framöver. Detta blir en win-win då elproducenten får en förutsägbar lönsamhet och köparen slipper bry sig om
Luktuationer i elpriset och förbättrar sin hållbarhetspro)l. PPAs växer snabbt och under 2019 tecknades PPAs
motsvarande ca 19 GW globalt, en ökning från ca 13 GW år 2018.

Mindre positivt gällande Sverige speci)kt är att vi har lägst pris för PPAs i hela Europa. Vi tror att det till stor del
beror på situationen i norra Sverige. Prisskillnaden i Europa är relativt stor och priset kan vara dubbelt så högt i
exempelvis Storbritannien.

Väldigt långsiktiga investeringar
Vidare är investerare i vindkraftparker generellt väldigt långsiktiga. Investeringskalkylen bygger på intäkter upp emot
30 år eller mer. Överföringsproblematik de närmaste 10 åren minskar därför rimligen något i betydelse för dessa
investerare, även om det såklart inte tar bort eIekten.

Sammanfattningsvis ser vi en viss problematik för den svenska vindkraftsutbyggnaden på grund av överföringsbrist
i elnäten. På grund av förnybar energis natur med stor lokal produktion när det blåser är överföringskapacitetem
en viktig aspekt att följa vid analys av vindkraftsbolag i Sverige. Vi tror att konsekvensen för Arise blir något lägre
lönsamhet på deras projekt i Norrland framöver.
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Värdering
Vi använder huvudsakligen en DCF-modell för att värdera Arise och ser ett motiverat värde om 39-41 kr per aktie.
Värt att notera är att variationen i lönsamhet mellan åren är stor på grund av leverans av enskilda projekt och att
sätta en multipel för individuella år blir därför något missvisande. Vi gör även en peervärdering som indikerar att
Arise är lågt värderat jämfört med sina utländska kollegor.

Kassa9ödesvärdering

Vår kassaLödesvärdering baseras på en explicit prognosperiod fram till år 2025 och efter det ett terminal value. Vi
använder oss av en diskonteringsränta om 10 %. Man kan argumentera för att diskonteringsräntan borde vara högre
såväl som lägre. Vindkraft är en tämligen säker infrastrukturinvestering som många pensionsbolag använder sig av
som investeringsalternativ med låg risk. Men samtidigt står Arise för en betydande del av byggrisken i projekten och
är därför utsatt för risken att projekt försenas eller blir dyrare än väntat. Detta accentueras av att projekten är stora
och enskilda förseningar kan därför påverka resultatet betydligt. Vidare så kan elpriset påverka hela branschen och
det är en faktor som Arise inte har någon kontroll över.

DCF-värdering Arise

Peer-värdering

Det mest iögonfallande gällande Arises peer-värdering är att de utländska bolagen verkar ha högre värderingar.
Exempelvis Neoen i Frankrike har för rullande 12 månader P/B 6 och EV/EBITDA 23, att jämföra med P/B 2 respektive
EV/EBITDA 10 för Arise. Ifall det utländska kapitalet söker sig till svenska aktier inom vindkraft istället för att som
idag huvudsakligen investera i vindparkerna direkt, är det inte omöjligt att en väsentlig uppvärdering sker för Arise.

Peer-tabell Arise Windpower
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Peer-tabell Arise windpower

P/B Vinstmarginal

Bolag Mcap R12 2021e 2022e R12 2021e

Arise 1 292 2 2 1 9,1% -38,0%

Average 4 3 3 7,5% 12,0%

Median 3 3 3 9,8% 9,4%

Neoen 43 874 6 6 6 8,5% 9,4%

Eolus Vind B 3 636 4 4 3 11,0% 6,6%

Falck Renewables 15 210 3 3 3 11,0% 9,8%

Enlight Energy Rg 13 980 4 - - -7,2% -

EDP Renovaveis 150 597 2 2 2 22,6% 28,2%

Voltalia 19 958 3 3 3 -1,2% 5,8%
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Risker

Arise verksamhet har Lera betydande risker. De vi har identi)erat som mest signi)kanta är:

Risk att projekt blir dyrare än planerat
Risken att projekt blir försenade eller stöter på komplikationer är av stor betydelse för Arise. Om exempelvis
marginalen är 10 % för ett projekt och förseningar gör att det blir 5 % dyrare, så försvinner 50 % av all vinst för Arise
i projektet. Eftersom enskilda projekt kan vara väldigt stora blir denna risk än mer påtaglig.

Räntan
En stor drivkraft för institutioner att investera i vindkraftsparker är bristen på relativt säker avkastning eftersom
räntan är låg eller negativ. Även om säkra räntepapper i princip inte ger någon avkastning idag, kan det ändras
framgent och då riskerar kapital att röra sig till räntemarknaden på bekostnad av vindkraften.

Fluktuationer i råvaror och valutor
I vindkraftverk är stål och koppar stora insatsvaror och förändringar i råvarupriserna kan slå mot Arise lönsamhet.
Detsamma gäller för silver och kisel i solpaneler. Vidare har Arise stora Löden i framförallt euro vilket innebär att
valutarisken är betydande.
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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 veri)erade. 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 )nansiella 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 )nansiella instrument såsom till exempel kassaLödesmodeller, 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 klassi)ceras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för
att klassi)ceras som låg risk är att bolaget har positivt kassaLöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande
generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaLöde 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 riskklassi)ceringen 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 IntressekonLiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonLikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonLikter 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 )nansiellt 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 aIärer. 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 )nansiella 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

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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