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ISR OMXSPI

Vaccinprojekt kan ta fart 

ISR, som utvecklar vaccin och läkemedelskandidater mot covid-19 
och infektionssjukdomar är på väg in i en spännande fas. Goda 
affärsmöjligheter finns om bolaget lyckas med att ta fram ett covid-19 
vaccin. Bolaget har starka data från djurstudier vilket talar för att bolaget 
kan ta ett vaccin till marknaden. Behovet för ett lättillgängligt och enkelt 
administrerat läkemedel mot covid-19 är stort i flera utvecklingsländer i 
Asien vilket öppnar upp för ISR att växa på denna marknad. 

Hiv-projektet har potential 

Bolagets fas 2-studie inom hiv går in i slutfasen. Ett resultat ligger 
drygt ett halvår bort vilket kan komma att leda till ökat intresse bland 
läkemedelsbolagen som aktivt söker efter nya läkemedel mot hiv. För att 
kunna genomföra pågående studier har bolaget tagit in kapital via en 
emission där två teckningsoptionsserier ingick. Teckning pågår för den 
sista av dessa, T02, som kan tillföra bolaget 64 miljoner kronor. Både 
styrelse och ledning kommer att nyttja teckningsoptioner. 

Hög risk - uppsida vid framgång 

Mangold har valt att genomföra en Sum of the Parts värdering för ISR. 
Projekt inom covid-19 och hiv har riskjusterats i en DCF-modell och 
adderats till ett motiverat värde. Hiv-projektet står för den största 
andelen av värderingen men kan komma att ändras om framgång nås 
på marknaden för vaccin mot covid-19. Mangold har höjt riktkursen 
till  21,80 kronor vilket motsvarar en uppsida om 95 procent. Tidigare 
uppgick riktkursen till 15 kronor. 

Information

Rek/Riktkurs Köp 21,80

Risk Hög

Kurs (kr) 11,18

Börsvärde (Mkr) 682

Antal aktier (Miljoner) 61

Free float 87,6%

Ticker ISR

Nästa rapport 2022-02-23

Hemsida isr.se

Analytiker Jan Glevén

Ägarstruktur* Kapital 

Avanza Pension 7,9%

Nordnet Pension 4,1%

Staffan Eriksson 4,1%

Gyn-sam AB 3,2%

Octapeptide AB 3,1%

BNP Paribas SEC 3,0%

Coeli Wealth Manag 2,2%

Anders Milton 2,1%

*Före T02

Nyckeltal (Mkr)* 2020 2021P 2022P 2023P 2024P

Milestones  -  -  56 000  50 000  - 

EBIT 29 905 -46 014 11 986 15 987 -44 013

Vinst före skatt 31 075 -46 158 11 843 15 843 -44 156

EPS, justerad (kr) 0,00 0,00 133,42 178,49 -497,47

EV/Försäljning neg neg neg neg neg

EV/EBITDA neg neg neg neg neg

EV/EBIT neg neg neg neg neg

P/E neg neg neg neg neg

*Försäljning av projekt ej inlagt  

Kursutveckling % 1m 3m 12m

ISR 21,4 65,7 136,1

OMXSPI 10,4 0,9 34,6

Mangold Insight – Uppdragsanalys- Update - 2021-11-15

ISR
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Köp aktien - riktkurs 21,80 
kronor

Utvecklingsländer i behov av 
vaccin mot covid-19

Hiv-projektet kan nå framgång 

Nya läkemedel behövs på hiv-
marknaden - stor uppsida vid 
success

Vaccinprojekt kan ta fart 

Mangold upprepar köp för ISR med riktkurs på 21,80 kronor per aktie i ett 12 
månaders perspektiv. Mangold bedömer att ISR-aktien är köpvärd och kan 
drivas av framgångar i vaccinprojektet och dess fas 2-projekt inom hiv som 
går in i ett slutskede. 

Vaccinmarknaden växer

ISR utvecklar ett covid-vaccin för utvecklingsländer. Målsättningen är att ta 
projektet in i fas 1. Det finns ett stort behov av nya administreringssätt i 
utvecklingsländerna där det pågår WHO-stödda projekt för att alla ska kun-
na vaccineras mot covid-19. ISR har goda möjligheter att ta sig in på den-
na marknad. I vår analys har vi valt att värdera detta projekt utifrån tänkta 
marknader som är Bangladesh och Malaysia. Marknaden för vacciner växer 
och Mangold ser att bolaget kan växa inom detta område vilket kan komma 
att utökas till fler länder som Indonesien.   

Hittills positiva studier för hiv-projektet 

ISR utvecklar immunstimulerande läkemedel med målsättning om att ta fram 
ett hiv-läkemedel som potentiellt botar sjukdomen. En studie med katter blev 
startskottet för ett projekt med en tidigare känd substans GnRH som visat sig 
ha immunstimulerande egenskaper. ISR har genomfört fas 1/2a-studier med 
läkemedelskandidaten ISR048. Behandlingen var väl tolererad och inga allva-
rliga biverkningar kunde observeras. Bolaget genomför nu fas 2a-studier på 
ett mindre antal patienter. En mindre studie på hiv-patienter som utvecklat 
resistens mot sedvanlig bromsmedicinering ska även inledas. 

Växande hiv-marknad – behov av nya läkemedel 

Hiv-marknaden är lukrativ med höga läkemedelspriser och några få starka 
aktörer. Marknaden väntas växa med drygt 6 procent till 40,7 miljarder 2026. 
Enligt WHO, levde 37,9 miljoner människor med hiv/aids 2018. Flera större 
affärer har genomförts på hiv-marknaden och nya läkemedel väntas komma 
ut vilket visar på hög aktivitet. Lyckas ISR ta läkemedelskandidaten ISR048 till 
marknaden finns potential till ett storsäljande läkemedel. 

  

ISR

Investment case
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ISR har potential att växa på 
vaccinmarknaden 

Ett dotterbolag för vaccinut-
veckling, ISR Vaccin AB är bildat

Vaccinmarknad ny möjlighet 

Pandemin och spridningen av viruset covid-19 har möjliggjort nya 
affärsmöjligheter för ISR som tar fram läkemedel inriktat på immunsystemet 
inom virus och cancer. Bolaget har tagit fram ett vaccin som kan tas via en 
inhalator. Torrt pulver kan inhaleras av patienten själv och behöver ej omfatta 
sjukhuspersonal. Många utvecklingsländer kommer ha en senare tillgång av 
vacciner. En enkel administering som inhalationsvaccin skulle kunna öka 
vaccinationstakten i dessa länder. 

Beroende på hur vaccinationstakten kommer att utvecklas bedöms 
marknaden för vaccin mot covid-19 uppgå till 39 miljarder dollar. Det ska 
jämföras med den årliga marknaden för influensavacciner som uppgår till 
5,5 miljarder dollar per år. En annan marknadsanalys framhåller att covid-19 
kommer att övergå från pandemi till en endemisk sjukdom. Vaccinmarknaden 
bedöms då växa med 9 procent per år i snitt till 47,5 miljarder dollar 2026.  
Behovet av covid-vaccin uppgår till 11,8 miljarder doser. Det kan jämföras 
med hur många doser som har producerats, se diagram. 

Källa: Statista

Mangold bedömer att ISR har en bra affärsmöjlighet med ett inhalerbart cov-
id-vaccin i utvecklignsländer. Det kan även vara applicerbart på flera olika 
respiratoriska virusformer som covid och influensa vilket stärker bolagets 
möjligheter. ISR har valt etablering i Bangladesh och närliggande länder som 
Malayasia i en första fas. 

ISR – Update 

0 20 40 60 80 100 120 140 160
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Tyskland /Belgien

Indien

UK

Covid-19 vaccin-produktion

Doser miljoner

MANGOLD - MARKNAD INHALERAT COVID-VACCIN 
Människor med senare tillgång till vacciner 3,9 Mrd

Pris per vaccindos (AZN/J&J) 10 USD 

Marknadspotential 39 Mrd USD 
Källa: World Bank 
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Inhalationsvaccin mot covid-19 
löser många problem 

Starka data i djurmodell stärker 
sannolikhet för godkännande

ISR

ISR – Update
Många fördelar med covid-vaccin

ISR har tagit fram en vaccin-kandidat mot coronavirus. Den kombinerar ett 
protein från coronaviruset med en immunstimulerande adjuvans och en 
stimulerare till immunologiskt slemhinneförsvar. Det ska neutralisera viruset 
och förhindra att det fäster vid slemhinnan i lungan eller tarmen. 

Vaccinet når direkt ner i det drabbade området i lungvävnaden vilket ger ett 
bra immunförsvar. Vaccinet fungerar på så sätt att den bekläder lungan med 
antikroppar (IgA) som skyddar mot spike protein (SARS-CoV-2) som förhin-
drar viruset från att binda fast. Den har även en bred profil och kan därmed 
användas till flera olika varianter. 

De fördelar som ett inhalerbart vaccin har jämfört med injektion av vaccin 
är främst att vaccinet blir lättare att använda. Hanteringen av nålar försvin-
ner liksom smittorisken vilket ger kostnadsbesparingar. Det krävs inte heller 
någon frystransport av spraytorkad inhalationsformulering vilket är en fördel 
i den region som ISR planerar att lansera i.  Ett torrt vaccin ger längre håll-
barhet. 

Studie ISR 52 covid-vaccin

Bolaget har genomfört en studie med ett inhalerbart vaccin i en djurmodell 
som visat ge bra skydd mot SARS-CoV-2. Vid en jämförelse med injicerat 
vaccin hade möss i djurmodell betydligt större överlevnad med inhalerbart 
vaccin. Bolagets kandidat genomgår nu toxikologiska studier som väntas bli  
klara innan årsskiftet. ISR har inlett samarbete med Inhalation Sciences som 
ska utföra en del av toxikologiprogrammet. Dessa studier måste genomförs 
för att kliniska studier ska kunna inledas. ISR kan efter genomförda toxikolo-
gistudier ansöka om att inleda studier på friska försökspersoner för att visa 
säkerhet och immunologisk effekt. En avsiktsförklaring (MoU) finns med 
Bangladesh Clinical Trials som kommer att vara CRO för studien och som 
kommer att genomföras på sjukhus i Dhaka. 

MANGOLD - COVID VACCIN PROJEKT

2021 2022

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Prekliniska studier 

Effektstudier djur

Toxikologi 

Kliniska studier

Fas 1  

Fas 3 

Källa: ISR 
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På väg in i fas 1 för covid-
vaccin

Unimed i Bangaldesh ska 
tillverka covid-19 vaccin

Samarbete kring utveckling med 
Icosagen

ISR

ISR  – Update
Kommande studier

Bolaget avser att genomföra en fas 1-studie med 180 friska frivilliga i 
Bangladesh. Studien är en dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie. 
Hälften av patienterna får vaccinet via inhalation och resten nasalt vilket 
görs med olika doser. Kandidaten kommer att utvärderas med avseende på 
säkerhet, dos, administrationsväg, immunogenicitet och effekt. Det kliniska 
programmet kommer att finansieras av Singapore Resources Development. 
ISR Vaccin har fått en symbolisk upfront. När ansökan lämnats in erhåller ISR 
en milestone på 68,5 miljoner kronor. 

Utveckling av vaccin och produktion 

ISR har ingått en avsiktsförklaring med läkemedelsbolaget Unimed i Bangla-
desh om tillverkning av vaccin mot covid-19. När ISR får ett avtal på plats är 
det tänkt att Unimed ska tillverka vaccinet. ISR kommer att erhålla ersättning 
vid avtal samt royalty på försäljning. 

Ett avtal är tecknat med Iconovo, ett svenskt medicintekniskt bolag som ut-
vecklar inhalationsprodukter. ISR ska betala Iconovo stegvist baserat på hur 
utvecklingen fram till ett marknadsgodkännande går. Iconovo kommer att 
tillverka engångsinhalatorer och få royaltyintäkter på försäljningen. 

ISR har även börjat förbereda för produktion av vaccin för den kommande 
fas 3-studien och för marknaden. Kontraktstillverkaren Northway Biotech i 
Litauen utgör samarbetspartner för detta. 

Bolaget har även ett samarbete med Icosagen, ett bioteknikbolag från Est-
land kring utveckling av vaccinet. ISR har som strategi att bredda dess an-
vändningsområde till andra luftvägsburna virus som influensa och RSV (Res-
piratory Syncytial Virus). Det senare är en form av virus som är en vanlig 
orsak till övre luftvägsinfektion och orsak till infekion i nedre luftvägarna hos 
yngre barn. RS-virus uppträder som årliga epidemier under vinterhalvåret. 
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Hiv är klassad som en pandemi 
med över 1,7 miljoner som 
smittas varje år.

Fas 2-studie mot hiv i slutfasen

ART-studie på gång 

Samarbete med Kina inom 
Hepatit-B
 

ISR

ISR – Uppdatering
Update kring hiv-studier

ISR har en forskningsportfölj där bolaget genomför ett antal substans-
er för  läkemedel mot hiv, hepatit och cancer. Behandling av hiv är endast 
bromsande då det ännu inte finns något botande läkemedel. ISR ska se om 
dess läkemedelskandidat kan påverka hiv-dna. 

En fas 2-studie mot hiv pågår i Huddinge, Södersjukhuset i Stockholm och 
Södra sjukhuset i Göteborg. Under hösten pågår rekrytering även i Berlin och 
München i Tyskland. Under pandemin har studien gått på halvfart. Bolaget 
väntas snart stänga studien. Det stora avgörandet blir vad som kommer fram 
om sex månader. Då sker avläsning om huruvida patienterna kan bli av med 
infektionen. 

Bolaget genomför även studier på patienter som inte längre svarar på broms-
mediciner (ART). Behandling mot hiv kallas ART (antiretroviral therapy). Det 
innebär att en kombination av olika läkemedel tas. Runt 10-14 procent av alla 
hiv-infekterade patienter som drabbas av så kallad ART-resistens. 

Studier med ISR004 med ART ska ske i Berlin och Hamburg under 6 månader 
och leds av ett CRO-bolag.   

Immunolidprogram

Bolagets läkemedelskandidat ISR-50, inom immunonkologi, har med check-
pointhämmare visat sig slå ut tumören mer i kombination. En fas 1/2-studie 
mot spridd urinblåsecancer är planerad. En ansökan väntas kunna göras un-
der 2022 för att starta studien.  

ISR samarbetar även med en kinesisk partner, ZTMST, kring Hepatit-B. Ett 
prekliniskt program planeras men har gått på sparlåga under pandemin. 

ISR - KLINISKT PRÖVNINGSPROGRAM HIV/HEPATIT/CANCER

Kandidat Studie Forskningsfas

ISR048 ISR003 (HIV) Fas 2a -studie

ISR048 ISR004 (ART resistent HIV) Fas 2a-studie

ISR050/ISR051 Cancer/Hepatit Preklinik 

Källa: ISR
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Bangladesh och Malaysia - 
fokusmarknader för ISR 

Malaysia i framkant av covid-
vaccinering i Asien

Teckningsoptionsprogram pågår

ISR – Update - Prognoser 

ISR

Prognoser bakgrund 

För att ta få fram ett motiverat värde på vaccin-projektet har vi utgått från en 
population i de länder som bolaget avser vara verksam. Det vill säga Bangla-
desh och Malaysia. Detta kan komma att utökas till Indonesien som har 270 
miljoner individer. Potentialen i dessa länder ser vi som mycket stor. Dock 
begränsar vi oss i denna analys till Bangladesh och Malaysia. 

Bangladesh har drabbats hårt av covid-19 och har ingått avtal med WHO om 
att säkra sig för 100 miljoner doser av covid-vaccin under COVAX-projektet. 
Detta projekt leds av Gavi, CEPI och WHO vilka ska se till att alla länder får 
möjlighet till tillgång av vaccin och accelerera utvecklingen och tillverkning av 
covid-19 vaccin.  Bangladesh har hittills genomfört en kampanj med över 26 
miljoner vaccinationer mot covid-19. 

Malaysia har varit framgångsrika med sin vaccinationsstrategi hittills och vill 
ligga i framkant för att få ned covid-19. Malaysias parlament (Health Min-
istry) har exempelvis valt att köpa in molnupiravir (ett nytt covid-läkemedel 
som kan tas oralt) och som utvecklats av Merck och Ridgeback Biotherapeu-
tics . Detta läkemedel har i studier visat sig halvera vistelse på sjukhus vid 
covid-19. 

I Malaysia lever 165 miljoner människor och där har 77 procent av befolknin-
gen och 90 procent av alla vuxna blivit vaccinerade. Det är en mycket hög 
siffra jämfört med många andra länder i Asien. Exempelvis så har Filippinerna 
endast nått 25 procent. 

Priset per vaccindos varierar. Astrazeneca tar 10 dollar per dos medan Pfizer 
tar ut 25 dollar per dos. Mangold har valt att använda sig av 10 dollar per dos 
i nedanstående antaganden. 

MANGOLD - MARKNADSANTAGADEN COVID-19 INHALATIONSVACCIN

Campaign Vaccine Bangladesh/Malaysia (antal vaccinationer)  52 000 000 

Marknadsandel 20%

Adresserbar marknad  10 400 000 

Marknadstillväxt 9,0%

Pris vaccin dollar/år  10 

Marknadsstorlek (MUSD) 104

Källa: Mangold Insight 

Finansiering

Bolaget kan via ett pågående teckningsoptionsprogram ta in 64 miljoner 
kronor. Teckning pågår fram till 23 november och sista dag för handel med 
teckningsoptioner av serie T02 är 16 november. Med kapitalet kan bolaget 
genomföra tänkta studier inom hiv och accelerera vaccinations-projektet. 
Mangold bedömer att bolagets finanser kommer att räcka över en 2 års-pe-
riod utan nytt kapitaltillskott. Lyckas bolaget med vaccinationsprojeket och 
får det att gå vidare till fas 3 avser avtalet med Bumivac att de finansierar fas 
3-studien som har en beräknad kostand på 23 miljoner euro (230 miljoner 
kronor). 
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Vaccinprojektet tas med i Sum 
of the Parts-värdering 

Höjd riktkurs till 21,80 kronor 

ISR – Update 
Värdering av projekt

Mangold har valt att värdera ISR utifrån varje projekt för sig. Det innebär att 
vi valt att genomföra en Sum of the Parts med hjälp av DCF på hiv-projek-
tet och inhalationsprojektet för covid-19. På så sätt kan fler projekt adderas 
när dessa mognat. Mangold väljer vanligen att värdera projekt som ligger i 
klinisk fas vilket är hiv-projektet och dess läkemedelskandidat ISR048. Dock 
ser vi att covid-projektet har goda chanser att lyckas (LOA 52%) och väljer 
även att ta med detta i vår värdering för att få fram ett motiverat värde på 
aktien. Mangold har valt att genomföra en riskjusterad DCF-värdering för 
hiv-projektet. Branschenliga sannolikhetsnivåer har använts för att få fram 
ett motiverat värde. 

 
 MANGOLD - SUM OF THE PARTS (MLN) 

 Hiv-projekt  1 305 

 Covid-projekt  368 

 Summa EV  1 674 

 Övriga kostnader  200 

 rNPV  1 474 

 Nettokassa  37 

 Fair Value  1 511 

 Antal aktier*  69,2 

 Motiverat värde  21,8 

*Inkl utsp

Källa: Mangold 

Höjd riktkurs - uppsida i vaccinprojekt
Mangold har valt att genomföra en riskjusterad DCF-värdering för både vac-
cin och hiv-projektet. Vårt base case visar ett motiverat värde på 21,80 kro-
nor per aktie. Mangold väljer att sätta riktkurs 21,80 kronor. Det medför en 
uppsida i aktien på 95 procent. Tidigare uppgick riktkursen till 15 kronor. 
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ISR – Appendix - Ledning 
ISR leds av Ola Winqvist som är en av grundaren till bolaget. Han har över 
30 års erfarenhet som forskare inom immunologi och affärsutveckling. Ola 
Winqvist är professor och överläkare i immunologi och ska ta bolaget igenom 
det planerade kliniska prövningsprogrammet. Ola Winqvist har erfarenhet av 
att ha startat flera spin-off företag likt ISR som har sitt ursprung från Karo-
linska Institutet. 

Sven Rohmann, är doktor och blev affärsansvarig (CCO, chief Commercial 
Officer) för ISR i november. Han har lång erfarenhet av Life Science inom 
olika roller. Sven Rohmann var tidigare vd på Immunicum och Oasmia Phar-
maceuticals. Han har även varit vd för BioVision och Ganymed Pharmaceu-
ticals som bådar läkemedelsutvecklingsbolag från Tyskland. På Ganymed 
drev han ett projekt från tidig upptäck till fas II. Detta bolag förvärvades 
senare av Astellas Pharma, som återfinns i Tokyo. Erfarenhet finns även från 
Merck-Serono där han ledde etableringen av Merck Oncology. Han har även 
varit styrelseordförande i Helix Biopharma, verksamt inom immunoonkologi i 
Kandada och Imvision, ett tyskt bioteknikbolag. 

Johan Sjödahl är ansvarig för bolagets forskning (Chief Scientific Officer, 
CSO). Han har tidigare erfarenhet av farmaceutisk och medicinteknisk ut-
veckling från Orkla, Bactiguard och Bioarctic. 

Johanna Jonsson är farmakolog och kvalitetsansvarig i bolaget. Hon har lång 
erfarenhet från läkemedelsindustrin och har tidigare varit på Astrazeneca och 
Sobi. Hon kommer att ansvara för de regulatoriska frågorna. 

Jonas Winqvist är CFO/COO på ISR. Han är konsult från Implement Con-
sulting Group. 

ISR
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Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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ISR – SWOT

- Sluta avtal med läkemedelsbolag

- Utveckla nya läkemedelskandidater 
baserade på unika kemistrukturer

- Konkurrensutsatt marknad med få starka 
aktörer

- Många studier kräver kapital

- Förseningar i projekten

- Beroende av samarbete för fortsatta 
studier

- Hög risk i projekten

- Forskningsportfölj med potentiella 
läkemedelskandidater

-  Utvecklar läkemedel mot sjukdomar med 
stort behov 

- Finansiering för fortsatta studier

- Stark patentportfölj

ISR
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ISR – Appendix
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ISR – Resultat & balansräkning

Balansräkning (Tkr)* 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Tillgångar 

Kassa o bank 21 985 38 751 84 677 93 928 106 299 71 870 37 441

Kundfordringar 1 123 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197 1 197

Lager 0 0 0 0 0 0 0

Anläggningstillgångar 466 172 452 438 425 413 400

Totalt tillgångar 23 574 40 120 86 326 95 564 107 922 73 480 39 038

Skulder 

Leverantörsskulder 3 157 2 550 5 664 5 664 5 664 5 664 5 664

Totala skulder 24 606 4 380 10 450 10 450 10 450 10 450 10 450

Eget kapital 

Bundet eget kapital 75 917 143 764 229 764 229 764 229 764 229 764 229 764

Fritt eget kapital -76 949 -108 024 -153 888 -144 650 -132 292 -166 734 -201 176

Totalt eget kapital -1 032 35 740 75 876 85 114 97 472 63 030 28 588

Skulder och eget kapital 23 574 40 120 86 326 95 564 107 922 73 480 39 038

Källa: Mangold Insight

*Försäljning för projekt ej inlagda 

Resultaträkning (Tkr)* 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P

Milestones 0 0 0 56 000 50 000 0 0

Kostnad sålda varor 0 0 0 0 0 0 0

Bruttovinst 0 0 0 56 000 50 000 0 0

Rörelseresultat -28 886 29 905 -46 014 11 986 15 987 -44 013 -44 012

Räntenetto -191 1 170 -144 -144 -144 -144 -144

Resultat efter finansnetto -29 077 31 075 -46 158 11 843 15 843 -44 156 -44 156

Skatter 0 0 0 2 605 3 486 -9 714 -9 714

Nettovinst -29 077 31 075 -46 158 9 237 12 358 -34 442 -34 442

ISR
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Disclaimer
Mangold Fondkommission AB (”Mangold” eller ”Mangold Insight) erbjuder finansiella lösningar till företag och per-
soner med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i 
dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansin-
spektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold 
är medlem på NASDAQ Stockholm, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på 
NASDAQ Stockholm.

Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. In-
nehållet 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. Mangold 
Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och/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 vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. 

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar 
i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är 
ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det 
må vara som grundar sig på användandet av publikationen.  

Denna publikation 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. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.

Mangold kan genomföra publikationer på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen 
alternativt ett emissionsinstitut i samband med M&A, nyemission eller en notering. 

För utförandet av denna publikation kan läsaren utgå från att Mangold erhåller ersättning av bolaget. Det kan även 
föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan bolaget och någon annan avdelning hos Mangold. 
Mangold har riktlinjer för hantering av intressekonflikter och restriktioner för när handel får ske i finansiella instru-
ment. 

Mangold analyserade ISR senast 5 mars 2021

Mangolds analytiker äger inte aktier i ISR. 

Mangold äger inte aktier i ISR. 

Mangold har utfört tjänster för Bolaget och har erhållit ersättning från Bolaget baserat på detta. 

Mangold står under Finansinspektionens tillsyn. 

Rekommendationsstruktur: 
Mangold Insight graderar aktierekommendationer på tolv månaders sikt enligt följande struktur:
Köp – En uppsida i aktien på minst 20 procent
Öka – En uppsida i aktien på 10-20 procent
Neutral – En uppsida och nedsida i aktien på 0 till 10 procent 
Minska – En nedsida i aktien på 10-20 procent 
Sälj – En nedsida i aktien på minst 20 procent  

ISR


