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Analyst Group grundades 2014, en tid då informationen att tillgå gällande små-
och medelstora bolag ansågs vara bristfällig. Därför valde Analyst
Groups grundare att starta upp en analystjänst med visionen att belysa och sprida
korrekt information för att ge bättre stöd i investeringsbeslut.

Idag är Analyst Group ett snabbväxande analyshus med huvudsäte i Stockholm
och med filial i Lund. Vi arbetar utifrån värdeorden engagemang, passion och
förtroende, med ambitionen att skriva korrekta och objektiva analyser. Därför
erbjuder vi två typer av analys. Vi erbjuder dels bolag som vi anser intressanta, att
på uppdrag, utföra analyser mot ersättning. Samtidigt tillhandahåller vi oberoende
analyser på bolag som vi anser har särskilt intressant investeringsidé.

Vår vision är att vara den bästa informationslänken mellan de många investerarna 
och företagen. 

Som länk mellan investerare och företag ger vi stöd i investeringsbeslut, 
kapitalallokering och kommunikationsvägar.

Vi tror på att hjälpa företag och investerare att bättre förstå varandra
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§ Förvärvsfokus inom lönsamma företagssegmentet

B2B-marknaden värderas till ca 41,9 mdSEK och
väntas, enligt Global Information, växa 2,5 % årligen
vilket resulterar i en total marknad om 44 mdSEK år
2023. Senaste året har tre förvärv genomförts där den
sammantagna EBIT-marginalen uppgår till 16,7 %,
vilket är högre än Bolagets historiska marginal
samtidigt som förvärven gjordes till låga värderingar om
ca 4,5x EBIT. Bolagets kassa uppgår till 22,6 MSEK
vilket möjliggör ytterligare förvärv i närtid. Med ett
uttalat fokus att växa förvärvsdrivet inom B2B förväntar
sig Analyst Group ytterligare förvärv samt estimerar en
marginalexpansion från femårssnittet avseende EBIT-
marginalen om 4,5 % till 6,7 % år 2023.

§ Stark marknadstillväxt inom B2C framgent

Marknaden för hemstäd svarar för 71 % av totala
andelen RUT-utbetalningar vilket innebar 9,9 mdSEK
år 2021. B2C-marknaden har vuxit med en CAGR om
14,9 % mellan åren 2011-2021 och påvisat en fortsatt
stark tillväxt om 21 % under H2-22 relativt år 2021.
Därutöver förväntas problemen kopplade till pandemin
avtagit, varför Analyst Group estimerar att Bolagets
omsättning kommer att stiga från 332,6 MSEK år 2021
till 431,2 MSEK år 2023, vilket motsvarar en CAGR
om 13,9 %.

§ Större efterfrågan på rengöring efter Covid-19

I spåren av pandemin sätts allt högre krav på
renhållning på offentliga platser. Undersökningar visar
att omkring 68 % vill se mer städning vilket Analyst
Group förväntar sig kommer leda till en stigande
efterfrågan inom segmentet företagsstäd. Vidare antas
segmentet uppvisa starkare lönsamhet relativt
privatsegmentet och bidra med längre samt marginal-
starka kontrakt som säkrar omsättning vid eventuellt
konjunkturellt sämre tider.

§ Hög kundnöjdhet en förutsättning

För att bygga upp en lojal kundbas krävs hög
kundnöjdhet, vilket Bolaget presterar med 5,5 av 6
möjliga poäng i Bolagets egna kundundersökningar.
Bolaget har utvecklat ett digitalt utbildningssystem för
att fortlöpande utbilda personal och därmed säkerställa
en hög kvalitet på utförda tjänster.
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21,2 kr

BASE
16,8 kr

BEAR
13,2 kr

PROGNOS (BASE), MSEK 2020 2021 2022E 2023E

Total omsättning 259,6 332,6 402,1 431,2

Omsättningstillväxt 3,4% 28,1% 20,9% 7,2%

Bruttoresultat 224,9 281,5 346,1 372,6

Bruttomarginal 86,6% 84,6% 86,1% 86,4%

EBIT 14,6 21,5 20,1 29,0

EBIT-marginal 5,6% 6,5% 5,0% 6,7%

Nettoresultat 11,3 16,0 14,9 21,7

Nettomarginal 4,4% 4,8% 3,7% 5,0%

P/E 14,6 20,1 12,5 8,6

EV/EBIT 7,5 15,8 8,8 6,1

BOLAGSNAMN

Senast betalt (2022-10-28) 10,2

Antal Aktier (st.) 18 241 474

Market Cap (MSEK) 191,5

Nettokassa(-)/skuld(+) (MSEK) -9,9

Enterprise Value (MSEK) 176,1

V.52 prisintervall (SEK) 24,8 – 9,6

Lista Spotlight Stock Market

UTVECKLING

1 månad -2,9 %

3 månader -48,9 %

1 år -47,2 %

YTD -43,3 %

HUVUDÄGARE (2022-09-30)

House of Service Invest. Sverige AB 42,4%

Triega AB 14,0%

Ekstrand Corporate Advisors AB 11,3%

Fredrik Grevelius 5,9 %

MDM Invest AB 1,9%

VD OCH ORDFÖRANDE

Verkställande Direktör Stefan Högkvist

Styrelseordförande Mats Claesson

FINANSIELL KALENDER

Kvartalsrapport 3 2022 2022-11-15

HomeMaid AB (”HomeMaid” eller ”Bolaget”) är en
serieförvärvare inom städbranschen vars erbjudande
riktas till såväl privatpersoner som företag. Bolaget har
kommunicerat en strategi innefattande utveckling av
befintlig verksamhet samt med ett stort fokus på att
växa B2B via förvärv. Marknaden befinner sig i stark
tillväxt och genom en aktiv förvärvsstrategi estimerar
Analyst Group att HomeMaid kan accelerera tillväxt-
takten och stärka marginalerna kommande två åren.
Med bakgrund till ovan estimeras rörelseresultatet
uppgå till 28,9 MSEK år 2023, motsvarande en EBIT-
marginal om 6,7 % vilket resulterar i en estimerad
EV/EBIT-multipel om 6,1x. Baserat på en relativ-
värdering appliceras en målmultipel om 10,2x EV/EBIT
på 2023 års EBIT vilket motiverar ett värde per aktie
om 16,8 SEK år 2023 i ett Base scenario.
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Fortsatt marknadstillväxt att vänta

År 2011 omsatte RUT-marknaden 3,5 mdSEK för att år 2021 vuxit till 14 mdSEK, vilket
representerar en CAGR om 14.9 %. Omkring 71 % av den totala marknaden utgörs av hemstäd
vilket motsvarar en total marknad för B2C om 9,9 mdSEK. Trots räntehöjningar och stigande
inflation har marknaden för hushållsnära tjänster under årets första halva utvecklats starkt. Med
en tillväxt om 21 % relativt H1-21 innebär det en ny rekordnotering för utbetalandet av RUT-
tjänster. Andra halvan av året har i snitt inneburit 14,4 % högre omsättning för RUT-tjänster
vilket bäddar för fortsatt tillväxt under år 2022. Vidare har Sveriges BNP vuxit med en CAGR
om 1,9 % mellan 2011-2021 och väntas öka med 1,5 % årligen till utgången av år 2023. Även
år då BNP uppvisat negativ tillväxt har RUT-marknaden fortsatt stigit vilket leder till att
Analyst Group förväntar sig fortsatt tillväxt inom området och att HomeMaid därmed väntas
prestera organisk tillväxt. Bolaget redovisar inte fördelningen mellan B2C och B2B men
Analyst Group utgår från att det väldiversifierade privatsegmentet utgör den största delen av
företagets inkomster. Detta leder till en förväntan om en fortsatt stabil organisk omsättnings-
tillväxt då B2C-marknaden estimeras växa i motsvarande takt som det senaste decenniet.
Analyst Group estimerar att Bolagets totala omsättning ökar från 332,6 MSEK år 2021 till
431,2 MSEK år 2023 vilket innebär en årlig tillväxttakt om 13,9 %.

Företagssegmentet skapar nya tillväxtmöjligheter och bidrar till stabilitet

Med ett ökat fokus på att växa verksamheten inom företagssegmentet öppnar möjligheter upp
sig att konsolidera en marknad som omsätter ca 41,9 mdSEK årligen. Prognoser pekar på att
B2B-marknaden kommer att växa med ca 2,5 % i årstakt vilket resulterar i en adresserbar
marknad om 44 mdSEK år 2023. Bolaget har under året vittnat om en stark efterfrågan från
företagssegmentet och i kombination med strategin om att förvärva tillväxt förväntar sig
Analyst Group att Bolaget kommer växa i högre takt än marknaden som helhet. I takt med att
företagsstäd utgör en större del av intäkterna estimeras lönsamheten i Bolaget att stiga och leda
till långsiktig stabilitet då B2B-kontrakt i regel är skrivna över längre perioder.

Marginalexpansion och multipelarbitrage genom förvärv

HomeMaid har det senaste året genomfört förvärv av tre verksamheter som innevarande år
estimeras bidra med omkring 47,1 MSEK i omsättning samt ett rörelseresultat om 7,9 MSEK.
Detta resulterar i en genomsnittlig EBIT-marginal om 16,7 % vilket kan ställas i jämförelse
med Bolagets femårsnitt om 4,9 %. Vidare förväntas de nya verksamheternas högre
genomsnittliga marginaler om 16,7 % leda till att Bolaget stärker sin EBIT-marginal till 6,7 % i
ett Base scenario. Högre lönsamhet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna genomföra
framgångsrika förvärv och befästa en starkare position inom främst företagssegmentet. Under
rådande marknadsförhållanden där bolagsvärderingar kommit ned skapas möjligheter för
uppköp till lägre värderingar. Bolagets tre större förärv som genomförts senaste året har gjorts
till ca 4,5x EBIT vilket möjliggör multipelarbitrage då HomeMaid värderas till mer än det
dubbla. Med en kassa om 22,6 MSEK och Nettoskuld/EBITDA om -0,3x står Bolaget redo att
genomföra ytterligare förvärv som under rådande marknadsklimat förväntas kunna genomföras
till lägre värderingar, vilka slutligen väntas leda till uppvärdering genom integrering i
HomeMaid.

Låg bolagsrisk tack vare bred kundbas och politisk medvind

En kombinationen av stigande inflation och räntehöjningar riskerar att minska efterfrågan hos
främst privatpersoner då städtjänster kan anses vara en lyxtjänst som besparas i sämre tider.
Detta är däremot något som inte har påverkat Bolaget vars rapporterade nettoomsättnings-
tillväxt var 37,7 % för H1-22 jämfört motsvarande period i fjol, tillväxten var såväl organisk
som förvärvsdriven. Vidare har HomeMaid en diversifierad kundbas vilket sänker bolagsrisken
markant då Analyst Group inte funnit någon kund med märkbar påverkan omsättningsmässigt.
Därutöver bör den politiska risken beröras då Bolaget är beroende av att RUT-avdraget består.
Inför valet år 2022 ville endast Vänsterpartiet avskaffa avdraget medan övriga partier ställer sig
positiva då RUT-branschen är en stark integrationsmotor, därmed anser Analyst Group risken
till avskaffande alternativt sänkning utav avdraget i det närmsta obefintlig.
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Omsättningsprognos åren 2022-2023

HomeMaid har under årets första halvår vuxit nettoomsättningen med 37,7 % relativt samma
period föregående år. Bolaget har visat på tillväxt trots rådande marknadsläge med stigande
räntor och hög inflation, vilka är kostnader som kan antas slå hårt mot främst privatpersoner.
Detta till trots så har RUT-marknaden, vilken är Bolagets marknad för privatkunder, fortsatt att
växa och HomeMaid vittnar även om en hög efterfrågan inom företagssegmentet. Analyst
Groups förväntningar är att B2B kommer uppnå stark tillväxt, främst förvärvsdriven, samtidigt
som B2C estimeras fortsätta utvecklas positivt om än i lugnare tillväxttakt. Med en ökning om
21 % under första halvåret 2022 jämfört med samma period året innan tolkas det dock som att
RUT-marknaden för nuvarande är i stark tillväxt. Vidare förväntas åtminstone ett förvärv
presenteras då Bolaget rapporterade en kassa i Q2 år 2022 om 22,6 MSEK. Mot bakgrund av
antagandet om såväl stark tillväxttakt i marknaden samt förvärv estimerar Analyst Group att
omsättningen ökar till 431,2 MSEK vid utgången av år 2023, vilket kan jämföras med
332,6 MSEK för helåret 2021, motsvarande en CAGR om 13,9 % vilket kan sättas i relation till
femårssnittet om 10,2 %.

Rörelsekostnader och EBIT-marginal

Bolagets rörelsekostnader består till största del av personalkostnader, varför Analyst Group
estimerar stigande kostnader i takt med att Bolagets omsättning ökar. Personalkostnader i
förhållande till försäljning har historiskt legat på ett snitt om 80,9 % för att till år 2020 och
framåt fallit till 77,2 %. Denna positiva utveckling antas bero på en kombination av dels statligt
ekonomiskt stöd under Covid-19, dels förvärv med högre lönsamhet, där den senare haft störst
påverkan. Vidare har HomeMaid det senaste året gjort tre för Bolaget större förvärv vilka
sammantagna förväntas bidra med omkring 13,9 MSEK i rörelseresultat och en genomsnittlig
EBIT-marginal om 16,7 %. Sammantaget estimerar Analyst Group att Bolagets EBIT-marginal
kommer stiga från 6,5 % år 2021 till 6,7 % år 2023.
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Personalkostnader i förhållande till omsättning väntas falla från historiska snittet om 80,2 % till 76,7 % år 2023.

Total omsättning Personalkostnader Personalkostnad som % av omsättning
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Omsättningstillväxt om 13,9 % årligen mellan åren 2021-2023 estimeras ge 431,2 MSEK i omsättning år 2023.

Total omsättning Tillväxt
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Värdering: Base scenario

Analyst Groups målmultipel är baserad på en relativvärdering på 2023 års prognos där
omsättningstillväxt, bolagsstorlek, tillväxt i EBIT-marginal samt rörelserisk tas i beaktning. De
bolag som återfinns i relativvärderingen har antingen liknande affärsmodell och/eller verkar
inom samma bransch. Jämförelsebolagen handlas i snitt till 12,8x EV/EBIT på 2023 års estimat,
där Analyst Group anser att en rabatt om 20 % är befogad till följd av att Bolaget är mindre sett
till marknadsvärde samt har kortare historik som förvärvsbolag än peers. Vidare estimeras
Bolaget, i ett Base scenario, växa intäkterna ca 9,5 % snabbare samt under högre lönsamhet än
peers, vilket presenteras i tabellen ovan. Analyst Group estimerar att Bolaget kommer visa en
stigande EBIT-marginal vilket förväntas resultera i en rörelsemarginal om 6,7 % år 2023,
medan jämförelsebolagen väntas uppvisa en genomsnittlig marginal om 5,9 %. Därutöver har
Bolaget negativ nettoskuld samt en väldiversifierad kundportfölj då ingen kund har väsentlig
påverkan på omsättning, vilket leder till att rörelserisken anses vara låg. HomeMaid står
finansiellt stabilt och är verksamma på en fragmenterad marknad där majoriteten av
konkurrenterna har färre än 10 anställda, vilket Analyst Group menar skapar tillväxtmöjligheter
genom förvärv. Det estimerade rörelseresultatet om 28,9 MSEK år 2023 medför en EV/EBIT-
multipel på 6,1x. Med den applicerade rabatten om 20 % mot jämförelsebolagen motiveras en
målmultipel om 10,2x vilket resulterar i ett potentiellt pris per aktie om 16,8 SEK.

21,2 KR
PER AKTIE I 

ETT BULL
SCENARIO

13,2 KR
PER AKTIE I 
ETT BEAR
SCENARIO

Bull scenario

Följande är ett urval av potentiella
värdedrivare i ett Bull scenario:

§ Bolaget fortsätter att framgångsrikt
använda kombinationen av kassa och
lån till att förvärva bolag inom B2B-
segmentet med högre lönsamhet vilket
medför att EBIT-marginalen förväntas
nå 7,4 % år 2023. Därtill förvärvas
även tillväxt vilket förväntas i en
estimerad CAGR om 18,3 % fram till
år 2023.

§ RUT-marknaden fortsätter växa med
ca 14 % årligen vilket kommer driva
den organiska tillväxten.

Givet en målmultipel om EV/EBIT 11x
samt ett estimerat EBIT om 34,2 MSEK
år 2023 indikeras ett motiverat pris per
aktie om 21,2 SEK.1

Bear scenario

Följande är ett urval av potentiella 
händelser i ett Bear scenario:

§ Fortsatt inflations- samt ränteuppgång
riskerar leda till att såväl efterfrågan,
och därmed omsättningen, som
marginalerna på utförda jobb hålls
tillbaka då löner förväntas pressas upp
och leda till att EBIT-marginalen faller
till 5,9 % år 2023.

§ Med stigande räntor ökar finansierings-
kostnaderna vilket riskerar att påverka
Bolagets förvärvstakt vilket resulterar i
att även omsättningstillväxten avtar.

Givet en EV/EBIT-målmultipel om 9,6x
samt ett estimerad EBIT på 24,1 MSEK år
2023 motiveras ett potentiellt pris per aktie
om 13,2 SEK.1

16,8 KR
PER AKTIE I 

ETT BASE
SCENARIO

Källa: Analyst Groups prognoser samt Bloomberg

1 Se Appendix sida 5 för
prognoser I Bull- respektive
Bear scenario.

Jämförbara bolag
MCAP

Omsättningstillväxt EBIT-marginal EBIT CAGR EV/EBIT

MSEK 2021-2023E 2023E 2021-2023E 2023E

Bravida 21 218,4 8,4% 6,5% -3,9% 12,7x

Instalco 11 569,0 15,2% 7,2% -4,5% 17,1x

Coor Service Management 5 748,7 12,7% 4,4% 0,0% 13,6x

Green Landscaping 3 205,7 21,1% 6,8% 13,7% 14,9x

Poolia 543,0 6,3% 4,4% -1,3% 5,7x

Median 5 748,7 12,7% 6,5% -1,3% 13,6x

Medel 8 457,0 12,7% 5,9% 0,8% 12,8x

HomeMaid 176,1 13,9% 6,7% 2,0% 6,1x
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Base scenario, MSEK 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
Total omsättning 256,6 251,0 259,6 332,6 402,1 431,2 450,6
Totala intäkter 256,6 251,0 259,6 332,6 402,1 431,2 450,6

Handelsvaror -34,7 -30,8 -34,7 -51,1 -56,0 -58,6 -59,2
Bruttoresultat 221,9 220,2 225,0 281,6 346,1 372,6 391,4
Bruttomarginal 86,5% 87,7% 86,6% 84,6% 86,1% 86,4% 86,9%

Personalkostnader -205,7 -208,0 -203,6 -250,3 -312,4 -332,9 -347,0
Av- och nedskrivningar -4,8 -12,7 -6,7 -9,8 -13,6 -10,7 -9,7
EBIT 11,3 -0,5 14,6 21,5 20,1 29,0 34,8

EBIT-marginal 4,4% -0,2% 5,6% 6,5% 5,0% 6,7% 7,7%

Bull scenario, MSEK 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
Total omsättning 256,6 251,0 259,6 332,6 430,0 465,5 486,5
Totala intäkter 256,6 251,0 259,6 332,6 430,0 465,5 486,5

Handelsvaror -34,7 -30,8 -34,7 -51,1 -58,0 -61,9 -63,5
Bruttoresultat 221,9 220,2 225,0 281,6 371,9 403,6 423,0

Bruttomarginal 86,5% 87,7% 86,6% 84,6% 86,5% 86,7% 87,0%

Personalkostnader -205,7 -208,0 -203,6 -250,3 -333,2 -358,4 -373,6

Av- och nedskrivningar -4,8 -12,7 -6,7 -9,8 -14,0 -10,9 -9,7
EBIT 11,3 -0,5 14,6 21,5 24,7 34,2 39,7
EBIT-marginal 4,4% -0,2% 5,6% 6,5% 5,8% 7,4% 8,2%

Bear scenario, MSEK 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
Total omsättning 256,6 251,0 259,6 332,6 389,9 407,4 415,6
Totala intäkter 256,6 251,0 259,6 332,6 389,9 407,4 415,6

Handelsvaror -34,7 -30,8 -34,7 -51,1 -60,3 -60,3 -61,0
Bruttoresultat 221,9 220,2 225,0 281,6 329,6 347,2 354,6

Bruttomarginal 86,5% 87,7% 86,6% 84,6% 84,5% 85,2% 85,3%

Personalkostnader -205,7 -208,0 -203,6 -250,3 -297,4 -312,0 -318,2

Av- och nedskrivningar -4,8 -12,7 -6,7 -9,8 -14,8 -11,0 -11,1
EBIT 11,3 -0,5 14,6 21,5 17,3 24,1 25,2
EBIT-marginal 4,4% -0,2% 5,6% 6,5% 4,4% 5,9% 6,1%

Nyckeltal Base scenario 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
P/E 14,9 Neg 14,6 20,1 12,5 8,6 7,1
EV/EBIT 10,6 Neg 7,5 15,8 8,8 6,1 5,1

Nyckeltal Bull scenario 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
P/E 14,9 Neg 14,6 20,1 9,5 6,9 6,0
EV/EBIT 10,6 Neg 7,5 15,8 7,1 5,1 4,4

Nyckeltal Bear scenario 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E
P/E 14,9 Neg 14,6 20,1 15,5 11,2 11,5
EV/EBIT 10,6 Neg 7,5 15,8 10,2 7,3 7,0
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DISCLAIMER
Ansvarsbegränsning
Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är
framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i
analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer
tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är
subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed
aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på
information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa
analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid
investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt
konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell
förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Intressekonflikter och opartiskhet
För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker,
utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella
intressekonflikter.
Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)
2016/958 av den 9 mars 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av
investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en
investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter efterlevs.

För fullständiga regler för våra analytiker se: https://www.analystgroup.se/interna-regler-
ansvarsbegransning/

Bull and Bear- Rekommendationer
Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst
Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ
research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker.

Definition Bull: Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva
de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget.

Definition Bear: Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att
beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget.

Övrigt
HomeMaid AB (vidare Bolaget) har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har
haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv
bedömning.

Analytikern äger inte aktier i bolaget.

Upphovsrätt
Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom (© AG Equity
Research AB 2014-2022). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under
förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

https://www.analystgroup.se/interna-regler-ansvarsbegransning/



