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Satsar offensivt på mer tillväxt 
 Intäkterna ökade från 2013 med 15 procent till 72 

MSEK, jämfört med vår prognos på 73 MSEK. EBIT 

och EBITDA kom som väntat in på 4,4 och 7,7 MSEK. 

 

 Bolagets satsning på företagssegmentet fortsätter att 

ge resultat, med växande intäkter på 34 procent på 

årsbasis. Fler säljarrekryteringar planeras dessutom. 

På privatkundssidan ska i höst bolagets största 

marknadskampanj någonsin genomföras, samtidigt 

som konkurrenternas utländska momsupplägg får 

bakslag på grund av ny reglering. 

 

 Eftersom bolaget levererar enligt förväntan gör vi inga 

estimatändringar efter denna rapport, men vi håller 

ett öga framöver på de offensiva satsningarna. Vårt 

motiverade värde på aktien om 0,52 SEK ligger runt 

12-17 procent över dagens nivåer. 

8,5 poäng 8,5 poäng 7,5 poäng 5,5 poäng 6,5 poäng 

Fakta  

Aktiekurs (SEK) 0,5 

Antal aktier (milj) 701,0 

Börsvärde (MSEK) 315 

Nettoskuld (MSEK) 4 

Free float (%) 45 % 

Dagl oms. (’000) 253 

  
Analytiker:  
Viktor Westman  
viktor.westman@redeye.se  

  
  
  

 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning, MSEK 227 258 296 339 386 
Tillväxt 13% 14% 14% 15% 14% 

EBITDA 20 25 32 42 56 
EBITDA-marginal 9% 10% 11% 12% 14% 

EBIT 12 15 20 31 44 
EBIT-marginal 5% 6% 7% 9% 12% 

Resultat före skatt 11 14 18 28 42 
Nettoresultat 27 11 14 22 33 
Nettomarginal 12% 4% 5% 7% 9% 
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2012  2013  2014E  2015E  2016E  

P/E 5,2 23,8 22,0 14,2 9,5 
EV/S 0,7 1,1 1,1 0,9 0,7 
EV/EBITDA 8,3 11,5 10,0 7,2 5,1 

 

 

 

 

2012  2013  2014E  2015E  2016E  

Utdelning/Aktie 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 
VPA 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 
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Redeye Rating: Bakgrund och definition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv 

värdering. 

Company Qualities 

Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller 

verksamhetsrisk) – dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. 

Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 – Ledning 

(Management), 2 – Ägarskap (Ownership), 3 – Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 – Lönsamhet (Profitability) och 5 

– Finansiell styrka (Financial Strength). 

Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån 

hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda 

antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. 

Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. 

Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa 

storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. 

Ledning 

Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med 

aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig 

kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 – Exekvering, 2 

– Kapitalallokering, 3 – Kommunikation, 4 – Erfarenhet, 5 – Ledarskap, och 6 – Integritet. 

Ägarskap 

Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. 

Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som 

har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. 

De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 – Ägarstruktur, 2 – Ägarengagemang, 3 – Institutionellt 

ägande, 4 – Maktmissbruk, 5 – Renommé, och 6 – Finansiell uthållighet. 

Tillväxtutsikter 

Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil 

vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en 

god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 

– Strategier och affärsmodell, 2 – Försäljningspotential, 3 – Marknadstillväxt, 4 – Marknadsposition, och 5 – 

Konkurrenskraft. 

Lönsamhet 

Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för 

att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 – Avkastning på totalt 

kapital (Return on total assets; ROA), 2 – Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 – Nettomarginal 

(Net profit margin), 4 – Fritt kassaflöde, och 5 – Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). 

Finansiell styrka 

Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. 

Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att 

finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka 

baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 – Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 – 

Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 – Kassalikviditet (Quick ratio), 4 – Balanslikviditet (Current ratio), 5 – 

Omsättningsstorlek, 6 – Kapitalbehov, 7 – Konjunkturkänslighet, och 8 – Kommande binära händelser. 



Bredband2 

 

Bolaganalys 
3 

Levererar lönsam tillväxt och satsar 
ännu mer offensivt framöver 

Bredband2 fortsätter att möta förväntningarna med fina rapportsiffror. 

Tillväxten i det andra kvartalet uppgick till starka 14 procent från 2013. I 

absoluta tal betyder detta intäkter på 72 MSEK, jämfört med vår prognos på 

73 MSEK. Tillväxten drivs som innan av satsningen på företagssidan, vilken 

fortsätter att prestera i linje med förväntningarna. 

 

EBIT och EBITDA prickade våra förväntningar på 4,4 respektive 7,7 MSEK, 

efter ökningar på årsbasis om 34 och 35 procent. Rörelseresultatet gav 

utslag på sista raden i form av ett resultat efter skatt på 3,1 MSEK. Det kan 

konstateras att detta utgör en ökning från 2013 uppgående till 36 procent, 

vilket visar att tillväxten sker med bibehållen lönsamhet. 

 

 

Källa: Redeye Research, Bredband2 

 

Rapportens höjdpunkt är att företagsaffären fortsätter sin tillväxt, med 34 

procent jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar intäkter 

på 23,0 MSEK. Bland privatkunderna växte intäkterna under perioden med 

6 procent på årsbasis och uppgick till 44,3 MSEK. 

 

Bredband2 levererade, som i våra prognoser, en bruttomarginal på över 44 

procent. Eftersom bolaget successivt skruvar om produktmixen och sitt 

erbjudande till helhetslösningar på företagssidan och grupplösningar på 

privatsidan, så kan den kvartalsvisa bruttomarginalen variera, och bör 

därför inte övertolkas. 

  

Kostnaderna låg kvar på samma nivå som för det första kvartalet. 

Bredband2 kommunicerar dock att bolaget kommer att genomföra sin 

största marknadskampanj någonsin på privatsidan i höst, vilket bör 

medföra vissa merkostnader på kort sikt. Bredband2 genomför denna 

vältajmade satsning samtidigt som konkurrenterna får bakslag på sina 

utländska momsupplägg efter ny skattelagstiftning. 

 

Tabell 1: Faktiskt utfall vs. prognos
SEKm Q2'13 Q2'14E Utfall Diff

Försäljning 63,2 73,0 72,2 -1%

EBITDA 5,7 7,7 7,7 0%

EBIT 3,3 4,4 4,4 0%

PTP 3,0 4,0 4,0 0%

VPA, SEK 0,0033 0,0045 0,0045 0%

Försäljningstillväxt (YoY) 15% 15% 14%

Bruttomarginal 46% 44,2% 44,6%

EBITDA marginal 9% 10,5% 10,7%

VPA tillväxt (YoY) 0% 35,2% 36,1%

Bredband2 fortsätter att 

växa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillväxten sker dessutom 

med bibehållen lönsamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruttomarginalen kom in 

i linje med prognosen 

Stora satsningar inom 

marknadsföring i sikte… 
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Därefter, planerar bolaget för ytterligare rekryteringar inom 

säljorganisationen under nästa år. Efter kontakter med bolaget förstår vi 

det som att det på grund av inskolning kan ta 6-9 månader innan frukterna 

från en nyrekrytering syns på intäktssidan i resultaträkningen, även om det 

ordermässigt går mycket fortare. Bredband2 menar att eftersom säljarna 

arbetar i team så kommer det gå allt snabbare med upplärning ju fler 

erfarna säljare bolaget har. Inskolningsperioden är nödvändig för att den 

nye säljaren ska lära sig företagets interna system och dess erbjudande. Om 

man ställer upplärningstid och kostnader i relation till fördubblingen av 

försäljningsstyrkan som slutfördes under förra kvartalet, så blir försäljning 

och EBIT för det andra kvartalet, med dessa förutsättningar i åtanke, något 

mer imponerande. Det finns också därmed en god försäljningspotential 

framöver. 

 

Sammanfattningsvis, så avslutar Bredband2 det första halvåret enligt våra 

förväntningar.  

 

M&A-aktiviteten på telekommarknaden har under 2014 års första halva 

tickat upp något och vi tror på en fortsättning i förvärvstrenden. Bredband2 

har varit tydliga med att de avser att delta i konsolideringen, om de hittar 

intressanta bolag till skäliga priser. 

 

Högre ARPU drivet av merförsäljning 

Kundsammansättningen, intäktsutvecklingen mellan bolagets olika delar 

samt de totala intäkterna summeras i tabellen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Redeye Research, Bredband2 

 

I tabellen syns att antalet kunder är något högre, efter en beskedlig ökning 

på 0,2 procent under det andra kvartalet. Vi ser detta som ett tillfälligt hack 

i kurvan och att antalet nya kunder kommer öka snabbare under andra 

halvåret, i takt med att bolagets satsningar börjar ge resultat. Om man slår 

ut de totala intäkterna per bredbandskund så har genomsnittsintäkterna 

per kund (ARPU) ökat med 1 procent från 585 till 591 SEK sedan första 

kvartalet. Från motsvarande period under 2013 har ARPU ökat med 1,7 

procent. Vi välkomnar ökningen i ARPU då denna gick ned något under 

årets första kvartal. Att öka ARPU med i princip nolltillväxt av nya kunder 

…och samma sak inom 

rekrytering 

Intäktsökningen handlade 

mestadels om 

merförsäljning till 

befintliga kunder 

Tabell 2: Intäktsfördelning och kunder
2011 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14

Privata bredbandstjänster - MSEK 145,3 153,0 41,0 41,8 42,0 42,9 167,7 44,0 44,3

Privata bredbandstjänster - % av total 72% 67% 66% 66% 65% 63% 63% 62% 61%

Företagstjänster - MSEK 43,2 58,0 16,2 17,1 18,8 21,0 73,2 22,7 23,0

Företagstjänster - % av total 22% 26% 26% 27% 29% 31% 31% 32% 32%

Telefoni & Övrigt - MSEK 12,2 16,4 4,5 4,3 4,3 4,4 17,5 4,7 4,8

Telefoni & Övrigt - % av total 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Total intäkt - MSEK 200,7 227,4 61,7 63,2 65,1 68,4 258,4 71,4 72,2

Totalt antal bredbandskunder 103 917 105 818 106 984 108 950 112 589 113 691 113 691 122 057 122 247
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är ett styrketecken, som tyder på att produktmixen och Bredband2s 

fokusering på helhetserbjudanden är attraktiv bland befintliga kunder. 

 

Som synes går bolaget framåt inom samtliga områden och företagsdelen 

utgör en allt större del av bolagets intäkter, tack vare den snabba tillväxten. 

Att omsättningstillväxten och ökningen av kunder fortfarande är god på 

privatsidan gör däremot att ökningen i företagssidans andel av totalen blir 

mer utdragen och vi tror att denna utveckling kan fortsätta ett bra tag 

framöver (vilket givetvis inte är av ondo). Detta bekräftas av bolagets stora 

marknadskampanj på privatsidan i höst. 

 

Efter att Bredband2 förklarat sina nygjorda och kommande 

rekryteringssatsningar med att bolaget vill smida medan järnet är varmt så 

ser vi höstens privatkundskampaj som en ytterligare dimension i denna 

offensiva strategi. Vi gillar att bolaget tajmar in denna kampanj samtidigt 

som konkurrenterna brottas med negativa skatteeffekter från ny reglering 

inom ramen för sina utländska skatteupplägg. 

 

Det är enligt oss även positivt att bolaget inte släpper allt till förmån för 

företagssidan utan dessutom kan satsa på privatkundsområdet. Bredband2 

är trea på fibermarknaden efter TeliaSonera och Telenor (inklusive 

Bredbandsbolaget) med 10 procents marknadsandel. Vi anser att denna 

starka marknadsposition inom fiber är en indikation på att bolaget har bra 

möjligheter att kapitalisera på den snabba fiberutrullningen och den ännu 

låga fiberpenetrationen på runt 30 procent inom fastnäten, jämfört med 

regeringens målsättning om att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång 

till höghastighetsbredband år 2020. Vi tror därför att bruttovinsttillväxten 

och den stigande vinstmarginalen, över tid, mer än väl kommer att 

kompensera för de tillfälliga kostnadsökningarna. 

 

Telefoni- och övrigt-delen fortsätter att utgöra ungefär 7 procent av 

totalaffären. Bolaget anger att detta område har en stor marknadspotential 

och inbjuder till merförsäljning. 

 

Stabilt kassaflöde hand i hand med vinsterna 

Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av 

rörelsekapital, uppgick till 13,9 MSEK för det första halvåret. Detta utgör en 

32-procentig ökning från motsvarande period under 2013, som också visar 

att kassaflödet hänger med vinsterna i resultaträkningen. Bolaget fortsätter 

att investera i verksamheten och för första halvåret uppgår investeringarna 

till 7,8 MSEK. Investeringarna rör nätverksutrustning, infrastruktur och 

installation av fiber. 

 

Det totala kassaflödet för perioden blev minus 4 MSEK efter en lämnad 

utdelning på 7 MSEK. Utdelningen, som lämnades under föregående 

kvartal, var bolagets första någonsin. Vi tycker att detta är ett tydligt 

Bredband2 utnyttjar det 

positiva momentumet till 

att satsa ytterligare inom 

bolagets båda 

affärsområden 

Kassaflödet är fortsatt 

starkt och hänger med 

vinsterna 

Bredband2 började under 

årets första halvår dela ut 

pengar – för första 

gången någonsin 
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kvalitetstecken och även ett statement från management om att de känner 

sig komfortabla kring framtida kassaflöden. 

 

Vi bedömer att kassaflödet från den löpande verksamheten även i 

fortsättningen kommer att vara positivt och öka i takt med en stigande 

andel intäkter från företagskunder. En annan positiv aspekt utöver den 

högre lönsamheten för företagskunder är att dessa avtalsperioder är längre 

och i snitt löper på 36 månader, vilket minskar risken i verksamheten. 
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Redeye fundamental view 

 

I det här avsnittet diskuterar vi i fyra olika delar varför Bredband2 är 

undervärderat, bolagets konkurrensför- respektive nackdelar, dess 

erbjudande samt marknadssituation. 

 

Investment case 

Bredband2 innehar med sina över 122 000 bredbandskunder positionen 

som Sveriges tredje största bredbandsoperatör via fiber. Enligt PTS hade 

Bredband2 2013 omkring 10 procent av den totala fibermarknaden, vilket 

gör bolaget till en betydande spelare. För att Bredband2 ska lyckas med 

målet om en ihållande lönsam organisk tillväxt på den snabbväxande 

fibermarknaden för privatkunder, samt kunna fortsätta sprida denna till 

företagssidan, krävs enligt bolaget självt ett breddat utbud av 

helhetskaraktär. Bredband2 har under de senaste åren lanserat 

tilläggstjänster som till exempel IP-telefoni, växellösningar, IP-TV, flera 

olika supporttjänster, ny kundportal, bättre kontaktcenterlösning och 

diverse säkerhetstjänster, vilket gjort Bredband2s fortsatta 

försäljningsmöjligheter intressanta. Vi ser dock detta och ökad redundans 

som hygienfaktorer och inget som bolaget kan sticka ut med. Det som 

istället främst kommer att avgöra bolagets och sedermera aktiens 

utveckling är kundservicen. 

 

Vår uppfattning är att Bredband2 historiskt, innan nuvarande ledning kom 

på plats, hade en ganska utskälld kundtjänst. Efter att bolaget nu städat upp 

och under lång tid fokuserat på den interna effektiviteten upplever vi att 

detta har svängt. Vår uppfattning är att Bredband2s nya profilering från 

2013 som den lyssnade operatören är mer än bara en slogan. Bolaget 

eftersträvar att få kundernas feedback och har en öppenhet som låter 

kunden kontakta bolaget på bekvämast möjliga sätt för denne. Stöd för 

detta hittar vi i att kunderna kan kommunicera med Bredband2 via sociala 

medier som exempelvis Facebook, olikt flera större operatörer. Om bolaget 

lyckas med kundservicen kan de hålla en lägre churn (tapp av kunder), sälja 

mer till de befintliga kunderna och dra nytta av de olika 

tillväxtmöjligheterna som följer i nästkommande stycke. 

 

En spännande möjlighet de närmaste åren för Bredband2 utgörs av avtalet 

med de allmännyttiga bostadsbolagen (SABO) och regerings mål om att 90 

procent av befolkningen ska ha höghastighetsbredband år 2020. Andelen 

fiberkunder utav totalt antal bredbandskunder via fastnät utgör enbart 

cirka en tredjedel. I takt med att SABO öppnar upp sina bredbandsnät för 

konkurrens och expanderar finns det stora möjligheter för Bredband2 att 

slåss om cirka 730 000 av dessa potentiella kunder. Utöver SABO kommer 

det sannolikt erbjudas många intressanta marknader i takt med att 

operatörer, mark/fastighetsägare med flera bygger nya fibernät. Ett tydligt 

Bredband2 har en stark 

position och ett 

slagkraftigt 

helhetserbjudande 

Omtagen inom 

kundservicebiten kan lyfta 

bolaget 

Många tillväxtmöjligheter 

vid horisonten 
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exempel på detta är AF Bostäder-affären. Ökningen av datatrafik, 

säkerhetskrav samt datatillgänglighet leder även till växande efterfrågan på 

datalagring/co-location, vilket gör bolagets satsning på datacenter 

intressant. Bolaget har idag datacenter i Umeå, Stockholm och Malmö, och 

kommer närmast bygga ett nytt datacenter i Stockholm, eftersom 

efterfrågan är stor där. Datacenter-erbjudandet är en viktig del i bolagets 

helhetserbjudande. 

 

Marknaden förväntar sig i dag runt 10 procent i genomsnittlig och uthållig 

EBITDA-marginal för Bredband2, lite beroende på hur länge den högre 

tillväxten väntas hålla i sig. Redeye tror att detta är något pessimistiskt, och 

att marknaden till viss del underskattar Bredband2s möjligheter att växa 

inom den mer lönsamma företagsaffären. Risken i caset är främst prispress 

från de större aktörerna, men detta är ingenting som hittills synts i 

Bredband2s bruttomarginaler. Vi bedömer att tecken på kommande starka 

lönsamhetssiffror från Bredband2 kan få marknaden att ändra sig och 

därmed bolagets aktie att röra sig uppåt. 

 

 
Company description 

Bredband2 levererar kommunikationstjänster till privat- och 

företagskunder över hela Sverige och erbjuder internet, telefoni, datacenter 

samt mobilt bredband. Bolaget är Sveriges tredje största leverantör av 

internetaccess inom fiberteknik med över 122 000 bredbandskunder, vilket 

motsvarar 10 procent av den marknaden. Den fokuserade positioneringen 

mot den snabbväxande fibermarknaden är en konkurrensfördel för bolaget. 

Jämfört med de två större konkurrenterna är Bredband2 dock en liten 

spelare med de sedvanliga nackdelar som följer av detta, exempelvis i fråga 

om ekonomiska muskler. Bolagets affärsmodell går å andra sidan ut på att 

hyra in sig på andra nät, vilket gör att Bredband2 slipper stora initiala 

investeringar i så kallad passiv infrastruktur. Bredband2 har istället byggt 

upp aktiv infrastruktur i över 80 procent av de svenska stadsnäten som är 

öppna för marknaden. Det är med hjälp av denna infrastruktur på 

privatsidan som bolaget sedan något år tillbaka riktat in sig på att växa 

inom företagsområdet.  

 

Bredband2 grundades 1989 och handlas på Firsth North. 2013 omsatte 

bolaget, med dess omkring 80 anställda, 258 miljoner kronor och gjorde en 

vinst före skatt på 14,6 miljoner kronor. 

   

Product overview  

Det största intäktsområdet för Bredband2 är bredbandsuppkoppling till 

privat- och företagskunder. Bredband2s uppkoppling är uteslutande 

baserad på optisk fiber, där den vanligaste hastigheten är runt 100 

mbit/sekund. Fördelen med fiberanslutningar är att de erbjuder en 

Marknaden räknar inte 

med att Bredband2 

kommer lyckas i sin 

satsning på företagssidan 
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snabbare dataöverföringshastighet, som inte sjunker ju längre bort från 

noderna (knytpunkterna) kunden hamnar. Detta står i motsats till den 

underlägsna koppartekniken ADSL och kabel-TV, som särskilt de större 

teleoperatörerna historiskt har investerat tungt i. Fibertekniken möjliggör 

därför för kunden att använda sig av externa streamingtjänster såsom 

Netflix, HBO, Spotify och så vidare. 

 

Bortsett från fiber, som Bredband2 dock inte är helt ensamma om, så är det 

svårt för Bredband2 och de andra teleoperatörna att differentiera sig, med 

prispress som följd. Mot mindre konkurrenter försöker bolaget hålla undan 

genom merförsäljning och omvandling av kunder till helkunder. Det är i 

ljuset av detta man ska se bolagets övriga, mindre intäktsområden, 

datacenter och telefoni, vilka används som kompletterande produkter till 

ett helhetserbjudande.  

 

Bredband2 använder i sin passiva infrastruktur den bästa tekniken från 

Cisco, men är inte självt ett företag med stora behov av produktutveckling. 

Bolagets fokus ligger istället främst på ökad redundans (lösningar för ökad 

stabilitet i leveransen) och en bra kundtjänst. 

 

Industry outlook 

Hela marknaden för fastbredbandsanslutningar (fiber, kabel-tv och xDSL) 

växer med 3 procent per år. Det som driver tillväxten är Fiber-LAN, som 

växte med 18 procent mellan 2012 och 2013 och även spås växa snabbt 

framöver. Jättarna Tele2, TeliaSonera och Telenor (inkl. Bredbandsbolaget) 

har en total marknadsandel på cirka tre fjärdedelar, där de två senare även 

är störst inom fiber. I övrigt så är telekommarknaden fragmenterad och 

konkurrensintensiv, med många små spelare, och står i mitten av en 

konsolideringsfas. Com Hem kan, i synnerhet efter förvärvet av 

telefonidelen i Availo) under våren 2014, vara en spelare att räkna med 

framöver. Inom fiber utmanas Bredband2 sedan tidigare av Bahnhof, vars 

marknadsandelar skuggar Bredband2s. 

 

Trenderna med det ökande antalet uppkopplade enheter och den växande 

dataanvändningen, på grund av främst efterfrågan på streamad film, slukar 

mycket data och belastar därför befintliga nät hårt. Detta ger intressanta 

möjligheter inom fiberutbyggnad. Regeringens mål om att 90 procent av 

alla hushåll ska ha tillgång till fiber år 2020 kräver investeringar på 54 

miljarder enligt en rapport från EY.  

 

Hårdare reglering från EU eller tillsynsmyndigheten PTS är ett hot. PTS 

skulle kunna höja samtrafikavgifterna, det vill säga avgifterna som 

Bredband2 och övriga teleoperatörer får betala för att hyra plats i de 

infrastrukturägande operatörernas nät. Ett motiv till detta för PTS skulle 

kunna vara att de tror att detta kan finansiera de nödvändiga 

investeringarna i utbyggnaden av näten. Ett eventuellt oförutsett tekniskt 
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paradigmskifte utgör även en risk som kan erodera intjäningen, på samma 

sätt som att fiber nu snabbt tränger undan ADSL. Ett teknikskifte är å andra 

sidan även en möjlighet för de snabbfotade, mindre spelarna, som har 

lättare att ställa om. 
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Prognoser och detaljerade estimat 

Vi lämnar våra estimat oförändrade, bortsett från vissa justeringar i 

skattesatsen och känner oss bekväma med våra prognoser då marknaden 

fortsätter att se bra ut samt att Bredband2s erbjudande står sig väl i 

konkurrensen. Säljsatsningen inom företagssidan är sedan tidigare med i 

våra prognoser, men det är svårt att veta exakt när satsningen får 

genomslag, då inkörningsperioden för nya säljare varierar mycket beroende 

på säljarnas tidigare erfarenheter. Vi har även sedan tidigare räknat med 

ökade marknadsföringskostnader för det andra halvåret. 

 

Vi räknar med en försäljning om 296 MSEK för 2014 samt 339 MSEK för 

2015. Vi prognostiserar att rörelseresultatet före avskrivningar blir 33 

miljoner kronor för 2014 samt 45 miljoner kronor för 2015.  

 

Nedan följer våra estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att 

försäljningen i det tredje kvartalet blir cirka 75 miljoner kronor. 

Marginalerna i tredje kvartalet antas påverkas något av 

marknadskampanjen och vi väntar oss EBIT på 6,2 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Redeye Research, Bredband2 

 

Vi har också tagit med en tabell (nedanstående) för att visa våra 

bakomliggande intäkts- och kundantaganden till våra estimat. Denna 

innehåller bland annat antaganden om segmenten och antalet kunder. 

 

 

 

 

 

 
Källa: Redeye Research, Bredband2 

 

 

Vi behåller våra 

prognoser 

Tabell 4: Detaljerade estimat
2011 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14E Q4'14E 2014E 2015E

Privata bredbandstjänster - MSEK 145,3 39,2 39,1 39,7 40,6 153,0 41,0 41,8 42,0 42,9 167,7 44,0 44,3 45,3 45,9 179,6 195,8

Privata bredbandstjänster - % av total 72% 72% 71% 69% 67% 67% 66% 66% 65% 63% 65% 62% 61% 60% 60% 61% 58%

Företagstjänster - MSEK 43,2 12,0 12,5 14,1 15,4 58,0 16,2 17,1 18,8 21,0 73,2 22,7 23,0 25,2 26,5 97,4 123,7

Företagstjänster - % av total 22% 22% 23% 25% 26% 26% 26% 27% 29% 31% 28% 32% 32% 34% 34% 33% 37%

Telefoni & Övrigt - MSEK 12,2 3,3 3,4 3,7 4,3 16,4 4,5 4,3 4,3 4,4 17,5 4,7 4,8 4,5 4,6 18,6 19,4

Telefoni & Övrigt - % av total 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6%

Total intäkt - MSEK 200,7 54,4 55,0 57,6 60,4 227,4 61,7 63,2 65,1 68,4 258,4 71,4 72,2 75,0 77,1 295,7 338,9

Totalt antal bredbandskunder 103 917 101 643 101 684 104 726 105 818 105 818 106 984 108 950 112 589 113 691 113 691 122 057 122 247 125 000 126 000 126 000 143 320

SEKm 2011 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 2012 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 2013 Q1'14 Q2'14 Q3'14E Q4'13E 2014E 2015E

Försäljning 200,7 54,4 55,0 57,6 60,4 227,4 61,7 63,2 65,1 68,4 258,4 71,4 72,2 75,0 77,1 295,7 338,9

EBITDA 11,1 3,6 4,3 6,8 5,1 19,0 5,4 5,7 7,5 6,5 25,0 6,9 7,7 9,5 9,2 33,3 44,5

EBIT 6,3 2,0 2,6 4,7 2,8 11,4 3,0 3,3 4,8 3,5 14,6 3,6 4,4 6,2 5,9 20,0 30,5

PTP 4,4 1,7 2,3 4,4 2,5 10,1 2,7 3,0 4,5 3,3 13,5 3,2 4,0 5,8 5,6 18,6 28,2

VPA, SEK 0,006 0,002 0,003 0,006 0,027 0,038 0,003 0,003 0,005 0,005 0,016 0,004 0,004 0,006 0,006 0,020 0,031

Försäljningstillväxt (YoY) 10% 13% 13% 14% 13% 13% 13% 15% 13% 13% 14% 16% 14% 15% 13% 14% 15%

Bruttomarginal 37% 44% 44% 44% 46% 45% 45% 46% 45% 45% 45% 44% 45% 44% 44% 44% 45%

EBITDA marginal 6% 7% 8% 12% 8% 8% 9% 9% 11% 9% 10% 10% 11% 13% 12% 11% 13%

VPA tillväxt (YoY) 1% 267% 195% 51% 1600% 496% 27% 0% -21% -83% -58% 15% 36% 29% 34% 24% 58%

Tabell 3: Estimat
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Värdering 

I vår värdering av Bredband2 använder vi oss av diskonterad 

kassaflödesvärdering (DCF) och en relativvärdering där vi tittar på hur olika 

svenska telekomoperatörer värderas. 

 

DCF-värdering  

Vi bedömer att Bredband2 kan fortsätta växa med fibermarknaden och att 

andelen intäkter från företagsmarknaden kommer att öka. Våra 

beräkningar inkluderar även att marginalen på företagskunder förblir 

relativt god samt att det finns en skalbarhet att kapitalisera på, varför vi 

väntar oss en tilltagande marginal. I vårt base case räknar vi därför med en 

intäktsökning om närmare 6,8 procent i snitt under 2015-2021, en 

EBITDA-marginal på 14 procent under denna period samt en långsiktig 

EBITDA-marginal om närmare 11 procent. Vi har vidare använt en 

skattesats om 22 procent men för de närmaste åren tagit hänsyn till 

bolagets förlustavdrag. Vårt avkastningskrav (WACC) uppgår till 12 

procent, vilket vi anser speglar småbolagsrisken samt tar hänsyn till 

bolagskvalitén. 

 

Vår DCF-värdering indikerar med dessa antaganden ett 

motiverat värde om 0,52 kronor per aktie.  Vi räknar med att det är 

cirka 50 procents sannolikhet för detta scenario. 

 

 

Bear case 

I bear case skulle konkurrensen från (de större) operatörerna och 

prispressen på marknaden öka. Vi räknar här med att Bredband2 successivt 

förlorar marknadsandelar under 2015-2021 genom att växa mycket 

långsammare än marknaden. Den långsiktiga EBITDA-marginalen 

bedömer vi i detta fall till 10 procent. Vi räknar här med att motiverat värde 

uppgår till 0,25 SEK och att det är 25 procents sannolikhet för detta 

scenario. 

 

Bull case 

I bull case kommer Bredband2 att fortsätta ta marknadsandelar inom sin 

nisch från de mer trögrörliga storoperatörerna i takt med att 

fiberpenetrationen närmar sig regeringens mål på 90 procent, och det med 

god lönsamhetsutveckling. Vidare räknar vi med att bolaget ökar sin 

närvaro på datahallsmarknaden, på ett framgångsrikt sätt. Vi räknar i ett 

sådant optimistiskt scenario med en intäktsökning om 17 procent i snitt 

under 2014-2020 och en långsiktig EBITDA-marginal om 20 procent. Vi 

tror att kursen i detta fall skulle kunna nå 0,75 SEK och räknar med att det 

är 25 procents sannolikhet för detta scenario. 

Det motiverade värdet 

blir 0,52 SEK per aktie 
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Relativvärdering 

Vi tittar även på hur Bredband2 värderas jämfört med andra 

telekomoperatörer. Alltele, DGC och Tele2 är direkta eller indirekta 

konkurrenter till Bredband2. Vi har även tagit med en internationell peer 

som verkar lokalt inom Tyskland. 

 

Bredband2 värderas till P/E 20 respektive 12,9x för 2014E och 2015E 

samtidigt som medelvärdet för sektorn uppgår till 23,6x respektive 17,0x. Vi 

noterar att Bredband2 värderas med en viss rabatt mot peergruppen men 

med en premie mot Alltele. Samtidigt ska man komma ihåg att Alltele har 

ett momsupplägg som kommer sänka vinsten en aning under 2015 och 

framåt. Relativvärderingen indikerar tillsammans med vår DCF-värdering 

att Bredband idag handlas något under sin rätta värdering.  

 

M&A-aktiviteten på telekommarknaden har börjat tillta. Bolaget kan både 

komma att förvärva något mindre fiberbolag men även själva förvärvas. Om 

någon större operatör skulle lägga bud på Bredband2 är en värdering 

omkring 0,7 - 0,8 kronor inte otänkbar givet de senaste uppköpen som skett 

inom branschen. 

 

 

 

Relativvärdering
Bolag Börsvärde 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E 2013 2014E 2015E

ALLTELE* 686 0,8 0,7 0,7 688,0 8,7 8,1 neg 10,7 9,9

DGC ONE AB 1 110 2,1 1,9 1,7 16,3 14,5 12,7 21,6 19,8 17,8

QSC AG 3 216 0,9 0,9 0,8 15,8 30,6 16,8 17,8 45,5 21,6

TELE2 AB-B SHS 36 872 1,5 1,6 1,6 20,5 14,7 13,9 24,8 18,5 18,5

Medel 1,3 1,3 1,2 185,1 17,1 12,9 21,4 23,6 17,0

Bredband2 280 1,1 1,0 0,8 19,7 14,2 8,8 23,8 20,0 12,9

* Baserat på enbart Redeyes estimat

Källa: Redeye Research, Bloomberg

EV/SALES EV/EBIT P/E
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Sammanfattning Redeye Rating 

Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel 

består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en 

betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. 

 

Ratingförändringar i denna rapport: 

Vi har inte ändrat vår rating för bolaget 
Ledning 8,5p

 

Ledning och styrelse byttes ut för några år sedan och därefter har bolaget 
succesivt utvecklats bra. Ledningen har styrt in bolaget på en bra linje 
och har gjort så under kontrollerade former vilket syns i den succesiva 
positiva finansiella utvecklingen 

Ägarskap 8,5p 

 

I samband med omstruktureringen av bolaget skedde det även stora 
ägarförändringar till det bättre. Bolaget har en stabil stark ägarlista. Vi 
saknar dock en institution bland ägarna 

Tillväxtutsikter 7,5p 

 

Bredband2 befinner sig i det snabbväxande fibersegmentet inom 
telekom. Vi anser att bolaget med sin marknadsandel omkring 10 % på 
den svenska fibermarknaden är en stark spelare vilket man även visat 
med den senaste tidens större vunna avtal. 

Lönsamhet 5,5p 

 

Bredband2 har vuxit med tilltagande lönsamhet under de senaste par 
åren. Lönsamheten kommer dock från låga nivåer och lönsamhetsnivån 
är fortfarande låg jämfört med konkurrenter. Vi ser dock god chans till 
vidare marginalexpansion och väntar oss kunna justera upp denna 
parameter. 

Finansiell styrka 6,5p 

 

Bolagets finansiella styrka har förbättrats den senaste tiden men är 
fortfarande något svag. Om bolaget fortsätter att växa med lönsamhet 
väntar vi oss dock att även den finansiella styrkan förbättras, vilket skulle 
leda till att denna parameter justeras upp. 
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Resultaträkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 227 258 296 339 386 

Summa rörelsekostnader -207 -233 -264 -297 -330 

EBITDA 20 25 32 42 56 

      

Avskrivningar materiella tillg 0 -9 -9 -9 -8 

Avskrivningar immateriella tillg. -8 -2 -3 -3 -3 

Goodwill nedskrivningar 0 0 0 0 0 

EBIT 12 15 20 31 44 

      

Resultatandelar 0 0 0 0 0 

Finansnetto -1 -1 -2 -3 -3 

Valutakursdifferenser 0 0 0 0 0 

Resultat före skatt 11 14 18 28 42 

      

Skatt 0 -2 -4 -6 -8 

Net earnings 27 11 14 22 33 

 

Fritt kassaflöde 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Omsättning 227 258 296 339 386 
Sum rörelsekost. -207 -233 -264 -297 -330 

Avskrivningar -8 -10 -12 -12 -11 

EBIT 12 15 20 31 44 

Skatt på EBIT 0 -3 -4 -6 -9 

NOPLAT 12 12 16 24 35 

Avskrivningar 8 10 12 12 11 

Bruttokassaflöde 20 23 28 36 47 

Föränd. i rörelsekap -7 7 6 -8 -7 

Investeringar -19 -26 -8 -10 -14 

      
Fritt kassaflöde -6 3 27 18 25 

 
Kapitalstruktur 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Soliditet 45% 43% 45% 50% 55% 

Skuldsättningsgrad 35% 31% 36% 31% 26% 

Nettoskuld 26 21 4 -13 -33 

Sysselsatt kapital 102 108 92 90 93 

Kapit. oms. hastighet 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 

 

Tillväxt 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Försäljningstillväxt 13% 14% 14% 15% 14% 

VPA-tillväxt (just) 518% -59% 28% 55% 50% 
 

Lönsamhet 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

ROE 43% 14% 16% 23% 29% 
ROCE 14% 13% 17% 24% 30% 

ROIC 18% 12% 15% 27% 39% 

EBITDA-marginal 9% 10% 11% 12% 14% 

EBIT-marginal 5% 6% 7% 9% 12% 

Netto-marginal 12% 4% 5% 7% 9% 
 
Data per aktie 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

VPA 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 

VPA just 0,04 0,02 0,02 0,03 0,05 

Utdelning 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 
Nettoskuld 0,04 0,03 0,01 -0,02 -0,05 

Antal aktier 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 
 
Värdering 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Enterprise Value 165,8 287,1 319,4 302,7 282,9 

P/E 5,2 23,8 22,0 14,2 9,5 

P/S 0,6 1,0 1,1 0,9 0,8 
EV/S 0,7 1,1 1,1 0,9 0,7 

EV/EBITDA 8,3 11,5 10,0 7,2 5,1 

EV/EBIT 13,6 19,7 16,0 9,9 6,4 

P/BV 1,8 3,0 3,6 3,1 2,5 
 

Aktiestruktur % Röster Kapital 

Lövgren Anders 14,3 % 14,3 % 

Berglund Örjan bolag 12,3 % 12,3 % 
Danielsson Leif 11,4 % 11,4 % 

DCAP i Sverige AB 7,1 % 7,1 % 

GWD Group 6,5 % 6,8 % 

Gustavia fonder 5,3 % 5,1 % 

Handelsbanken Life & Pension LTD 3,8 % 3,8 % 
SEB Life International Assurance 2,6 % 2,6 % 

Johan Lindh 2,5 % 2,3 % 

Avanza Pension 2,4 % 2,2 % 
 
Aktien   

Reuterskod  BRE2.ST 

Lista  First North 
Kurs, SEK  0,5 

Antal aktier, milj  701,0 

Börsvärde, MSEK  315,5 

   

Bolagsledning & styrelse   
VD  Daniel Krook 

CFO  Claes Fägersten 

IR  Daniel Krook 

Ordf  Anders Lövgren 
   

Nästkommande rapportdatum   

Q3 report  October 24, 2014 

FY 2014 Results  February 05, 2015 
   

   

   

Analytiker  Redeye AB 

Viktor Westman  Mäster Samuelsgatan 42, 10tr 
viktor.westman@redeye.se  114 35 Stockholm 

   

   

   
 

DCF värdering  Kassaflöden, MSEK  

Riskpremie 4,0 % NPV FCF (2013-2015) 78 
Betavärde 1,4 NPV FCF (2016-2022) 167 

Riskfri ränta 2,0 % NPV FCF (2023-) 141 

Räntepremie 8,0 % Rörelsefrämmade tillgångar 6 

WACC 12,0 % Räntebärande skulder -27 
  Motiverat värde MSEK 365 

Antaganden 2015-2021   

Genomsn. förs. tillv. 6,8 % Motiverat värde per aktie, SEK 0,5 

EBIT-marginal 11,4 % Börskurs, SEK 0,5 
 

Balansräkning 2012 2013 2014E 2015E 2016E 

Tillgångar      

Omsättningstillgångr      

Kassa och bank  1 6 28 45 65 
Kundfordringar 29 40 19 22 25 

Lager 1 3 3 5 6 

Andra fordringar 18 19 20 21 21 

Summa omsättn. 49 68 70 93 116 

Anläggningstillgångar      
Materiella anl.tillg. 18 35 30 27 31 

Finansiella anl.tillg. 0 0 0 0 0 

Övriga finansiella tillg. 0 0 0 0 0 

Goodwill 69 69 69 69 69 
Imm. tillg. vid förväv 0 0 0 0 0 

Övr. immater. tillg. 9 8 9 10 10 

Övr. anlägg. tillg. 0 0 0 0 0 

Summa anlägg. 96 112 108 107 110 

Uppsk. skatteford. 24 22 16 8 0 
      

Summa tillgångar 170 202 194 208 226 

      

Skulder      

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 40 51 44 47 54 

Kortfristiga skulder 15 11 15 15 15 

Övriga kortfristiga skulder 27 37 30 25 15 

Summa kort. skuld 82 99 89 87 84 

Räntebr. skulder 11 16 17 17 17 
L. icke ränteb.skulder 0 0 0 0 0 

Konvertibler 0 0 0 0 0 

Summa skulder 94 115 106 104 101 

Uppskj. skatteskuld 0 0 0 0 0 

Avsättningar 0 0 0 0 0 

Eget kapital 77 88 88 103 125 
Minoritet 0 0 0 0 0 

Minoritet & E. Kap. 77 88 88 103 125 

      

Summa skulder och E. Kap. 170 202 194 208 226 

 

 

Aktiens utveckling  Tillväxt/år 12/14e 
  Omsättning 14,0 % 

3 mån 9,8 % Rörelseresultat, just 27,97 % 

12 mån 12,5 % V/A, just -27,4 % 

Årets Början 18,4 % EK 7,2 % 
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Omsättning & Tillväxt (%)  EBIT (justerad) & Marginal (%) 

 

 
 

  

 
 

Vinst Per Aktie  Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) 

 

 
 

  

 
 

Produktområden  Geografiska områden 

 

 

  

 
Intressekonflikter  Verksamhetsbeskrivning 

 

Viktor Westman äger aktier i bolaget Bredband2: Nej 

 

Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit 
ersättning från bolaget i samband med detta. 

 Bredband2 fokuserar på framtidens teknologi och är en nationell 

leverantör av användarvänliga och snabba bredbandstjänster i 

fiberbaserade nät från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Kunderna 

erbjuds tjänster som kraftfull uppkoppling till Internet (1 Gbit/s), 
telefoni, mobilt bredband, TV, säkerhetslösningar och avancerade 

företagstjänster som företagsnät, datacenter och telefoni. Bolaget är 

en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på 

optisk fiberteknik med över 100 000 bredbandskunder. 
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DISCLAIMER 

Viktig information 

Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad investmentbank inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på 

sektorerna IT, Life Sciences, Media, Betting, Cleantech och Råvaror. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys, 

investerarrelationer och medietjänster. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår 

kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan 2007. 

Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende 

finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende 

finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, förvara finansiella instrument och ta emot medel 

med redovisningsskyldighet, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende 

finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory verksamhet (sidotillstånd). 

Ansvarsbegränsning 

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på 

källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen 

baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat 

kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett 

investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett 

investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet 

av analysen. 

Potentiella intressekonflikter 

Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa 

analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: 

 För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende 

investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument 

för bolaget från och med den dag beslut tagits att en analys ska produceras på bolaget samt två bankdagar efter analysen publicerats. 

 En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är 

direkt kopplad till sådan verksamhet. 

 Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett 

emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer 

att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand 

överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. 

Angående Redeyes analysbevakning 

Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckningen 

anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller 

händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. 

Rating/Rekommendationsstruktur 

Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och 

ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess 

möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeyes rekommendationer för 

teknisk analys är: Köp (Buy) och Sälj (Sell). Placeringshorisonten för dessa rekommendationer är mycket kort, oftast mindre än 1 månad. 

Redeye Rating (2014-06-10) 

Rating Ledning Ägarskap Tillväxt- 
utsikter 

Lönsamhet Finansiell 
styrka 

7,5p - 10,0p 22 28 11 4 16 

3,5p - 7,0p 43 32 54 30 26 

0,0p - 3,0p 1 6 1 32 24 
Antal bolag 66 66 66 66 66 

 

*För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. 

Mångfaldigande och spridning 

Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare 

eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. 

 

Copyright Redeye AB. 


