
Penser Access | Industri | Sweden | 21 July 2020

Lagercrantz
Lagercrantz - stabilt resultat trots motvind

Svagt kvartal

Lagercrantz hade som väntat ett svagt kvartal med organisk tillväxt ner 12% mot förra året. Detta var en
större nedgång i tillväxt än vad konkurrenterna Indutrade och Addtech rapporterat. De större bolagen i
Lagercrantz fortsätter att utvecklas väl, men nedstängningen i Tyskland och Norge har drabbat några bolag
inom Electronics negativt och divisionen hade i Q1 ett halverat resultat jämfört med förra året.

Åtgärdsprogram har mildrat resultatfallet

Trots en svag omsättning har åtgärdsprogram skyddat resultatet med en EBITA marginal som nästan är
oförändrad yoy. Investeringar har gjorts i bolag som fortsätter att gå bra medan omstruktureringar skett i
de verksamheter som går svagt, vilket ökat bruttomarginalen. Öppningar av samhällen har också bidragit till
att en återhämtning skett under senare delen av kvartalet.

Vi höjer vårt motiverade värde till 145-150kr

Vi sänker våra estimat något men höjer motiverat värde. Estimatrisken har kommit ner väsentligt samtidigt
som kassa.ödet ökat och balansräkningen stärkts. Dessutom verkar förvärvsaktiviteten komma igång igen.
Vårt motiverade värde innebär PE 23 på nästa års vinst, i linje med Lagercrantz historiska värdering. Motiverat
värde motsvarar en rabatt om cirka 25% mot peers som Indutrade och Addtech.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20/21e 5.59 5.83 -4.1%

EPS, just 21/22e 6.38 6.72 -5.1%

EPS, just 22/23e 7.01 7.01 0.0%

Kommande händelser
 
Bolagsstämma 25 aug 2020

Q2'20/21 rapport 23 okt 2020

Q3'20/21 rapport 28 jan 2021

Bolagsfakta
 
Antal aktier 68.0m

Market cap, EURm 12,186

Nettoskuld, EURm 13

EV, EURm 12,198

Free Float 74.00%

Avg. No. of Daily Traded Sh. 88.0(k)

Reuters/Bloomberg Lager B ST/Lager B SS

 
Prognos (SEK)

 
19/20 20/21e 21/22e 22/23e

 
Sales,m 4,180 4,187 4,421 4,659

Sales Growth 6.3% 0.2% 5.6% 5.4%

EBITDA, m 717 733 810 874

EBIT, m 483.0 501.0 567.9 621.8

EPS, adj 5.38 5.59 6.38 7.01

EPS Growth 6.9% 3.9% 14.0% 9.9%

Equity/Share 0.4 0.4 0.5 0.5

Dividend 2.00 2.50 2.75 3.00

EBIT Marginal 11.6% 12.0% 12.8% 13.3%

ROE (%) 21.7% 20.1% 20.4% 20.0%

ROCE 16.5% 17.0% 18.0% 18.2%

EV/Sales 2.92x 2.91x 2.76x 2.62x

EV/EBITDA 17.0x 16.6x 15.1x 14.0x

EV/EBIT 25.3x 24.3x 21.5x 19.6x

P/E, adj 33.3x 32.0x 28.1x 25.6x

P/Equity 493.1x 439.3x 391.0x 348.7x

Dividend yield 2.9% 3.7% 4.0% 4.4%

FCF yield 5.8% 8.9% 8.3% 8.6%

Net Debt/EBITDA 1.7g 1.4g 1.3g 1.2g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 150.00 - 145.00
  
Current price SEK179.20

Risknivå Low

Kurspotential Low

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Lagercrantz - stabilt resultat trots motvind

Investment Case

Lagercrantz har en lång historik i att leverera en hög och stadig vinsttillväxt genom sin decentraliserade
förvärvsmodell. Bolag förvärvas för en lägre multipel än Lagercrantz och genom att förvärven
aldrig Jnansieras av nyemission skapas värde direkt. Skuldsättningen är inte särskilt hög och
kassa.ödesgenereringen stabil. De senaste årens förvärvade bolag har höga marginaler vilket tillsammans
med fokuset på att öka andelen egna produkter innebär att Lagercrantz stadigt både ökar både brutto- och
EBITA marginaler. Lagercrantz har dock det senaste året varit inne i en period med svag organisk tillväxt.

Bolags pro6l

Lagercrantzgruppen innehåller 54 bolag inom divisionerna communications, electronics, mechatronics och
niche products. Bolagen har mestadels en stark position inom sin nisch och ofta höga rörelsemarginaler.
Ambitionen är att addera 5-6 nya bolag per år till gruppen och den decentraliserade strukturen innebär att
förvärvade bolag fortsätter att agera självständigt. Förvärvsaktiviteten har under det senaste halvåret varit
låg och Lagercrantz har fokuserat på att stärka resultatet, kassa.ödet och balansräkningen.

Värdering

Vårt motiverade värde är ett snitt av PE multipel jämfört med historisk värdering och vinsttillväxt samt en
jämförelse mot värdering av andra förvärvsbolag.

Motiverat värde

145-150 kr
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Organisk tillväxt svag och Electronics resultat har halverats

Lagercantz hade ett svagt Q1 (april-juni) vilket bolaget tidigare indikerat. Omsättningen kom in 4% lägre än Q1 förra
året trots att tillväxten gynnades av valutaeLekter och förvärv. Exklusive dessa eLekter var den organiska tillväxten
kring -12% yoy vilket var betydligt sämre än konkurrenterna Indutrade och Addtech vars omsättning minskade 5%
respektive 7% för samma period. Enligt VD har fokuset under kvartalet varit på att hålla resultatet uppe i en svår
period, snarare än tillväxt. Fokus på tillväxt kommer dock tillbaka senare om marknaden fortsätter att förbättras.

EBITA minskade måttligt till 124 mkr jämfört med 130 mkr förra året vilket innebar att Lagercrantz lyckades hålla
EBITA marginalen tämligen oförändrad om 12,7%.

Sett till de olika aLärsområdena fortsätter Mechatronics och Niche Products att gå bra. Mechatronics kom in med
en EBIT om 46 mkr och har legat i intervallet 40-58 mkr per kvartal det senaste året. I aLärsområdet ligger några av
Lagercrantz största bolag som Elpress, Elkapsling samt Elfac och bolagens inriktning mot elkomponenter, telekom
och infrastruktur har klarat perioden med fortsatt bra momentum. Vissa av bolagen har ökat resultatet jämfört med
förra året. Elpress är största bolag i Lagercrantz och står för nästan 10% av omsättningen och gör i Q1 en marginal
nära 20%.

Niche Products hade ett starkt kvartal med resultatet upp cirka 20% yoy. I aLärsområdet Jnns .era bolag som går bra
som till exempel Tormek (ledande i slipmaskiner för eggverktyg) och Wapro (backventiler för vattensystem) Även
förvärvet av Dorotea Mekaniska har bidragit positivt. Dessutom hade danska Nikodan (transportband) ett bättre
kvartal efter att vissa ånader haft nära nollresultat. Asept och Thermo är inriktade mot livsmedelsindustrin och har
båda gått sämre men inte med stora resultattapp. Niche Products blev i Q1 den lönsammaste divisionen med en
rekordmarginal om 21%.

Communications ligger med ganska platt utveckling jämfört med föregående år och största bolagen i divisionen,
R-Construction (sprinklersystem) går bra och gynnas liksom andra större bolag i gruppen av en fortsatt stark
installationsmarknad.

Den division som dragit ner hela gruppens resultat är Electronics. I aLärsområdet ligger bolagen Schmitztechnic
och Unitronic, båda bolagen med huvudsaklig försäljning i Tyskland och drabbade av nedstängningen på grund av
Covid-19. VD tror inte på en snabb turnaround i dessa bolag utan det kommer att ta en del tid och även kräva
omstruktureringar. Även danska bolaget ACTE med inriktning mot elektronik för hörapparater har påverkats negativt
av pandemin. Danska marknaden för hörapparater tog tvärstopp under en period men har nu kommit tillbaka ganska
snabbt. Totalt sett har Electronics tappat ca 20% av omsättningen och halva resultatet jämfört med förra året och
EBITmarginalen är i Q1 nere på bara 7%. Detta trots positivt bidrag från förvärvet av G9 (60 mkr i omsättning och
förvärvades i juli 2019) och trots positiva valutaeLekter. VD vill komma tillbaka till en nivå kring 10-12% i marginal för
divisionen men detta kommer troligen att ta ett par kvartal. För att nå en högre nivå i marginal än så för Electronics
krävs antagligen förvärv.

Resultatet i Q1 innebar totalt sett en svag omsättningsutveckling men fokuset på marginaler har gjort att
Lagercrantz lyckats hålla resultatnivån uppe. Situationen förbättrats i takt med att ekonomier öppnar upp igen och
ordervolymen uppges också totalt sett endast vara ner 5% jämfört med föregående år. Dessutom kommer genomförda
kostnadsåtgärder ge bättre eLekt längre fram.

Prognos dras ner något ytterligare men den 6nansiella risken har sänkts

Kvartalet var som väntat svagt men Lagercrantz har agerat för att stärka upp bolaget. Investeringar har gjorts i de
större bolagen som går bra samtidigt som mindre bolag med problem har skalats ner eller omstrukturerats. Detta
har bidragit till att bruttomarginalen ökat till 38,7% i kvartalet jämfört med en snittnivå strax över 37% föregående
12 månader. Detta innebär även att EBITA resultatet bara är marginellt ner yoy. De större bolagen i gruppen samt
Niche Products har höga marginaler och fortsätter att gå bra medan några av de mindre går dåligt vilket totalt sett
gynnar hela gruppens marginal.

Kassa.ödet har stärkts och har mer än dubblats jämfört med föregående år till 246 mkr (112 mkr) och avkastningen
på eget kapital har bara minskat marginellt till 21% jämfört med 22% föregående år. Inga nya större förvärv har
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gjorts sedan oktober 2019 och detta har hjälpt Lagercrantz att minska sin nettoskuld med 130 mkr under Q1 vilket
motsvarar en nerdragning om 13%.

Utdelningen föreslås till 2 kr per aktie inför stämman i augusti, sänkt från tidigare förslag om 2,50. Förslag till
stämman är även en aktiesplit 3:1.

Med dessa åtgärder för att stärka balansräkning och likviditet bör nu Lagercrantz kunna starta förvärvsaktiviteten
igen. VD tror att det är möjligt att förvärvsaktiviteten kommer igång rejält i höst. Hela M&A marknaden var död
i slutet av våren och företagsmäklarna hade inget att göra. Bolag som hade tankar på att sälja drog sig undan och
även köparna. Juni har inneburit en stabilisering vilket gör att det är möjligt att bolag som gått i säljtankar nu ser en
andra chans att få till en aLär, men det tar alltid någon månad efter en stabilisering innan aktiviteten sätter igång
igen. Lagercrantz har ett par processer igång och det är inte omöjligt att någonting sker relativt snart. Vi antar att
förvärvsaktiviteten kommer igång efter sommaren med 100 mkr i förvärvad omsättning för detta år och sedan 150
mkr per år de två nästkommande åren. Detta skall jämföras med 250 mkr i förvärvad omsättning förra året.

Vi antar att Electronis hämtar igen en del av resultattappet fram mot Q3 och Q4 med öppning av samhällen och
eLekter av åtgärdsprogram som körts igång. Totalt sett antar vi att den organiska tillväxten hämtar sig redan i Q2
och sedan ligger svagt positiv kvartalen därefter. Detta kan låta konservativt men Lagercrantz hade platt eller något
negativ organisk tillväxt alla kvartal under föregående år.

Den starkare kronan kommer att ge en relativt stark negativ eLekt i Q3 med dagens valutakurser och vi ser totalt
sett en oförändrad omsättning i Q2 jämfört med Q1. Först i Q3/Q4 antar vi att omsättningen börjar växa igen.

Vi drar ner vår prognos något ytterligare för i år och nästa år. Vi antar platt omsättning och EPS 2020/2021 men
att Lagercrantz kommer tillbaka till 15% EPS tillväxt nästa år och sedan når kring 10% 2022/2023. Estimaten antar
att organisk tillväxt åter blir positiv om cirka 2% per år och att förvärvsaktiviteten kommer igång igen, om än på
en något lägre nivå än tidigare år.

Motiverat värde höjt till 145-150 kr från 130-135 kr

Aktien var i mars nere under 100 kr men har sedan dess rekylerat kraftigt upp till nuvarande nivå över 170 kr.
Estimaten har under den perioden kommit ner och vi sänkte våra estimat i mitten av april med 12-15%, och tar nu
ner estimaten ytterligare.

Det är möjligt att öppning av samhällen ger en snabb återhämtning i gruppens bolag och därmed också en stark
marginalexpansion i och med att åtgärdsprogram redan körts igenom. Avsaknaden av förvärv och en negativ
valutaeLekt gör att vi än så länge inte ser detta hända redan i Q2.

Alla förvärvsbolag har haft en stark återhämtning kursmässigt och ligger nu högt värderade jämfört med sin
historiska värdering. Om inte estimat för 2021 är kraftigt underskattade är hela gruppen av förvärvsbolag nu
övervärderade.

Trots ytterligare sänkta estimat höjer vi vårt motiverade värde för Lagercrantz. Estimatrisken är avsevärt sänkt och
våra estimat har nu troligen mer uppsida än nedsida. Dessutom har balansräkningen stärkts och VD är positivt till
att förvärvsaktiviteten startar upp igen. Motiverat värde motsvarar PE 23 på nästa års vinst vilket är i linje med
Lagercrantz historiska värdering, och vinsttillväxten antas i vår prognos nästa år komma tillbaka till den historiska
tillväxten om 15% per år.

Vi anser Lagercrantz vara något övervärderad i dagsläget och marknaden har värderat upp alla förvärvsbolag rejält
i år. EV/EBIT rabatten för Lagercrantz jämfört med peers som Indutrade och Addtech har ökat. Jämfört med dessa
två bolag innebär vårt nya motiverade värde att Lagercrantz värderas med rabatt om cirka 25% jämfört med tidigare
nivåer om cirka 15%. Vi anser det mer rimligt rabatten krymper genom att peers sjunker i värdering snarare än att
Lagercrantz värderas upp ytterligare.
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Aktiestruktur, ledning

Röster Aktier

A Börjesson/Tisenhultgruppen 29,3% 5,7%

SEB Fonder 10,2% 14,7%

Swedbank Robur Fonder 8,2% 11,7%

Didner & Gerge Fonder 5,2% 7,5%

Övriga 47,1% 60,4%

Ordförande

Verkställande direktör

Finansdirektör

Investerarkontakt

Hemsida

Anders Börjesson

Jörgen Wigh

Kristina Mackintosh

Kristina Mackintosh

www.lagercrantz.se

Jämförelsebolag

Kursutv Värdering Snitt EBIT FCF

Kurs PE vs hist PE EV/EBIT marginal Yield Yield Utd P/Sales P/Sales

20 juli 1W 1M YTD 2021 snitt 3 år 2021 2021 2020 Div 19 andel 2020 2021

Förvärvsbolag

Lifco 726 17% 24% 18% 38 27% 28 33 14,5% 1,6% 0,7% 28% 4,8 4,8

Indutrade 473 26% 28% 31% 32 24% 25 26 10,7% 3,0% 1,0% 34% 3,0 3,0

Addtech 414 8% 17% 31% 29 26% 22 28 9,1% 2,3% 1,4% 41% 2,4 2,4

Lagercrantz 179 7% 26% 18% 28 30% 23 24 12,8% 3,2% 1,5% 51% 3,0 3,0

Beijer Alma 111 3% 14% -29% 12 19% 19 19 12,1% 5,1% 3,4% 79% 1,6 1,6

SDIP Tech 135 6% 33% 79% 24 34% 16 14 14,5% 3,8% 0,0% 0% 2,3 2,3

NIBE 218 3% 6% 33% 51 45% 28 39 12,9% 1,6% 0,7% 34% 4,2 4,2

Beijer Ref 374 18% 30% 35% 63 51% 31 47 8,3% 2,1% 0,8% 49% 3,3 3,3

Instalco 165 2% 14% 20% 17 18% 15 13 8,4% 5,4% 1,4% 32% 1,2 1,0

Bravida 97 12% 8% 0% 20 16% 17 15 6,0% 6,0% 2,5% 51% 0,6 0,6

Resultaträkning, kvartal

Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120

Nettoomsättning 794 779 888 954 948 895 1 011 1 078 1 015 954 1 099 1 112 977

Övriga intäkter

Kostnad sålda varor -512 -493 -559 -607 -605 -567 -640 -676 -641 -605 -672 -700 -599

Bruttovinst 282 286 329 347 343 328 371 402 374 349 427 412 378

Försäljningskostnader -147 -147 -164 -171 -178 -161 -177 -187 -187 -176 -202 -204 -180

Administrationskostnader -63 -61 -71 -80 -75 -71 -80 -83 -86 -82 -85 -88 -94

Forskning- och utveckling

Övriga kostnader 15 9 2 16 6 5 5 3 5 7 5 14 -1

Rörelseresultat (EBITDA) 111 114 124 141 126 132 150 167 161 155 204 197 161

Avskrivningar -11 -12 -13 -13 -13 -15 -14 -14 -36 -37 -38 -42 -37

Goodwillnedskrivningar -13 -15 -15 -16 -17 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -21 -21

Resultat (EBIT) 87 87 96 112 96 101 119 135 106 98 145 134 103

Extraordinära Poster

Justerat Resultat (EBIT) 87 87 96 112 96 101 119 135 106 98 145 134 103

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -5 -5 -5 -5 -4 -5 -6 -5 -6 -6 -6 -5 -10

Resultat före skatt 82 82 91 107 92 96 113 130 100 92 139 129 93

Skatter -17 -16 -21 -18 -14 -23 -26 -26 -23 -25 -24 -25 -23

Minoritetsintressen 

Nettoresultat Rapporterat 65 66 70 89 78 73 87 104 77 67 115 104 70

Nettoresultat (just)
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Tillväxt och marginaler, kvartal

Q117 Q217 Q317 Q417 Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120

Omsättningstillväxt 19% 15% 14% 13% 7% 7% 9% 3% -4%

EBIT, tillväxt 10% 16% 24% 21% 10% -3% 22% -1% -3%

Bruttomarginal 36% 37% 37% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 39% 37% 39%

EBITDA marginal 14% 15% 14% 15% 13% 15% 15% 15% 16% 16% 19% 18% 16%

EBIT marginal 11% 11% 11% 12% 10% 11% 12% 13% 10% 10% 13% 12% 11%

Skattesats 21% 20% 23% 17% 15% 24% 23% 20% 23% 27% 17% 19% 25%

Resultaträkning

2018/2019 2019/2020 2020/2021e 2021/2022e 2022/2023e

Nettoomsättning 3 932 4 180 4 187 4 421 4 659

Övriga intäkter

Kostnad sålda varor -2 488 -2 618 -2 562 -2 683 -2 814

Bruttovinst 1 444 1 562 1 625 1 737 1 845

Försäljningskostnader -703 -769 -771 -812 -855

Administrationskostnader -309 -341 -370 -376 -387

Forskning- och utveckling

Övriga kostnader 143 265 249 260 271

Rörelseresultat (EBITDA) 575 717 733 810 874

Avskrivningar -56 -153 -148 -154 -160

Goodwillnedskrivningar -68 -81 -84 -88 -92

Resultat (EBIT) 451 483 501 568 622

Extraordinära Poster

Justerat Resultat (EBIT) 451 483 501 568 622

Finanisella intäkter

Finansiella kostnader -20 -23 -23 -23 -23

Resultat före skatt 431 460 478 545 599

Skatter -89 -94 -98 -111 -122

Minoritetsintressen 

Nettoresultat Rapporterat 342 366 380 434 476

Nettoresultat (just) 342 366 380 434 476

Kassa=ödesanalys

2018/2019 2019/2020 2020/2021e 2021/2022e 2022/2023e

Nettoresultat Rapporterat 342 366 380 434 476

Icke kassaflödespåverkande poster

Förändringar i rörelsekapital -41 20 -96 38 -40

Kassaflöde från den operationella verksamheten 301 386 284 471 437

Investeringar -46 -73 -91 -75 -80

Avyttringar

Fritt Kassaflöde 255 313 193 396 357

Utdelningar -135 -138 -196 -174 -199

Nyemission/återköp -32 0 0 0 0

Förvärv -519 -141 -260 -100 -150

Lånefinansiering och övriga justeringar 462 -105 18 -153 0

Kassaflöde 31 -71 -245 -31 7

Icke kassaflödespåverkande poster

Nettoskuld (just) 1 035 927 1 236 1 050 1 030

Lagercrantz – 21 July 2020 6 Erik Penser Bank



Balansräkning

2018/2019 2019/2020 2020/2021e 2021/2022e 2022/2023e

TILLGÅNGAR

Goodwill 1 248 1 327 1 518 1 500 1 580

Övriga immateriella tillgängar 710 721 758 780 800

Materiella anläggningstillgängar 251 266 480 500 530

Räntebärande anläggningstillgångar

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 11 14 23 23 23

Summa anläggningstillgångar 2 220 2 328 2 779 2 803 2 933

Varulager 492 528 562 544 575

Kundfodringar 614 688 716 700 707

Övriga omsättningstillgångar 172 171 175 180 180

Likvida medel 134 139 117 150 170

Summa omsättningstillgängar 1 412 1 526 1 570 1 574 1 632

SUMMA TILLGÅNGAR 3 632 3 854 4 349 4 377 4 565

Eget Kapital och skulder

Eget Kapital 1 303 1 508 1 684 1 891 2 125

Minoritetsintressen 0 0 0 0 0

Summa Eget Kapital 1 303 1 508 1 684 1 891 2 125

Långfristiga finansiella skulder 311 600 600 550 550

Pensionsavsättningar 67 76 75 78 80

Uppskjutna skatteslunder

Övriga långfristiga skulder 213 514 429 400 363

Summa Långfristiga skulder 591 1 190 1 104 1 028 993

Kortfristiga finansiella skulder 858 466 753 650 650

Leverantörsskulder 305 373 367 350 360

Skatteskulder

Övriga Kortfristiga skulder 575 317 441 462 450

Summa kortfristiga skulder 1 738 1 156 1 561 1 462 1 460

Summa Eget Kapital och skulder 3 632 3 854 4 349 4 381 4 578
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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.

Potential och risk
Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera Jnansiella instrument. Bland dessa Jnns kassa.ödesmodeller,
multipelvärdering samt styckningskalkyler. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata.
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.
Vi klassiJcerar aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån en tvådimensionell modell bestående av potential och risk.
Banken relaterar potentialen till vedertagna värderingsmetoder givet ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. I det här
sammanhanget deJnierar vi låg potential som maximalt 10% förväntad totalavkastning den kommande tolvmånadersperioden. För att aktien skall
erhålla klassiJceringen Hög potential krävs det att vi ser en totalavkastning på minst 50%. Denna kan dock ligga ett par år bort i tiden.
Vad gäller risk analyserar vi 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%.
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 aLärer. 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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